
رقم القراراسم االمالتولداسم الشخصت

 علي العزاوي1
ن ية خلفخالد عبود حسي  2017/32صبر

2017/32سليمة محمدعامر محمد حسن علي الجبوري2

2017/32زهرة حبيباياد جوا مب  شاطي بحر الروي3

ي4
 علي البيات 

ن 2017/32تركية حميدمهند طالل حسي 

ن احمد النعيمي5 2017/32فخرية احمدمحمود نارص حسي 

2017/32رقية وهيبعلي سمار محمد عبد هللا المنيعي6

2017/32فندية حمدطه شكوري محمود خميس الكميعي7

2017/32حبشية محمدماهر مالح محمود جاسم المسعراوي8

2017/32كميلة حميدحازم كريم رشيد غثيم الحمالوي9

يفمروان احمد نارص عباس الزبيدي10 2017/32وضحة شر

2017/32رجاء خليلاحكم عدوان عبد هللا خلف المياحي11

2017/32نزيرة سعودسعد جاسم محمد علوان المجمعي12

ي13 2017/32بارية صالحبارق مصطاف جامل عيدان الصعبر

ي14
ن تمن السامرات  2017/32كرجية مهديمحمد محمود حسي 

2017/32سوسن محمودمازن عادل نصيف جاسم الدليمي15

ن عبد ابراهيم الجبوري16 نطه ياسي  2017/32امل حسي 

2017/32نجمة عبودزياد رجب ابراهيم سلطان الزبيدي17

 سلمان ابراهيم سلمان الربيعي18
ن 2017/32ليل عليحسي 

2017/32قسمة مهديسيف علي عبد الواحد جاسم الربيعي19

2017/32جسومة صالحصايل حميد صايل محيسن السعيدي20

ن عدنان سعيد الزيدي21 ن حسي  2017/32مدية كنعانياسمي 

2017/32امل اسماعيلرعد علوان عباس عيدان العزاوي22

2017/32وفية محمودهيالن جبار محمود حتحوت العزاوي23

نرباح نايف حسن علو التميمي24 2017/32هدية حسي 

يفة علوانعلي حسن صالح بطي االوسي25 2017/32شر

2017/32هاشمية عباسلؤي نهاد عبد فرهود التميمي26

ن بريسم جرمط التميمي27 2017/32سهام كاظماحمد ياسي 

2017/32فليحة عبد الجبارعالء ضاري حبيب سليم العزاوي28

ي29
2017/32فطومة ابراهيمعباس ابراهيم سعد جواد الخيالتن

ي30 2017/32عطشه سلمانمحمد عدنان حسن حمودي الخزرحر

ن الغريري31 ن سلطان حسي  2017/32خالده محياحمد ياسي 

2017/32ثريا جوادعلي اسماعيل هادي ماجد الكروي32

2017/32لطيفة خليلحميد رشيد سعيد جاسم المكدمي33

ي34
2017/32ايمان قابلياش خليل ابراهيم محمد البيات 

ه سلمانخليل محمد خليل ابراهيم35 2017/32منب 

ى محمدعمر عدنان علي جاسم التميمي36 2017/32بشر

ي37  الخزرحر
ن نفراس جليل ابراهيم حسي  2017/32بتول حسي 

2017/32رسمية صبارنوار جاسم محمد جاسم العزاوي38

2017/32خولة ابراهيمرائد خليل اسماعيل خليل النعيمي39

2017/32فليحه سلمانعمر نهاد عبد العزيز موس العزاوي40

ن علوان الزبيدي41 ي حسي 
ن رفق  2017/32سلم ابراهيمحسي 

2017/32ذيبه سعودلؤي محمد سعدون فرحان العبيدي42

2017/32فضليه عبد االمب غزوان عايد سعود فرحان العبيدي43

2017/32خوله محمدمشعان مشحن صالح عيد العزاوي44

ن عبد العزاوي45 2017/32وصف سلمانردام محمد حسي 

2017/32خوله محمودحرب حسن جاسم محمد العبيدي46
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2017/32نزي  هيه اسماعيلعبد العزيز معاذ الدين عبد الحميد الزبيدي47

محمد مجيد علي سلمان العزاوي48
ن 2017/32سعدية حسي 

2017/32ربيعه صالححميد وهيب خلف رمضان الصميدعي49

2017/32زهرة خلفعبد الرزاق فهمي خفيف حمود العزاوي50

2017/32حليمه عباساحمد اسماعيل هالل حمود الدهلكي51

 علي محمد مظهور العبيدي52
ن 2017/32فطيم حسب هللاحسي 

ي53
ن عليوي محمد البدراتن 2017/32كميلة جبرثامر حسي 

2017/32هناء محمدعبد هللا ابو بكر سعود نوري العواد54

ي55
ن البيات  2017/32عائده محمودمثبن اكرم مجيد سمي 

2017/32اديبة عزيزعباس قاسم محمد محمود المعموري56

2017/32حمديه عبدحازم عبد هللا خليل ابراهيم العبيدي57

2017/32فوزيه عباسعثمان عدنان مالك طعمه58

قاسم حميد لفته علي العزاوي59
ن 2017/32حسنه حسي 

2017/32فضليه ابراهيمباسم محمد حسن عذاب العزاوي60

ي61 2017/32اسماء محمودسفيان قاسم محمد علي اللهيبر

ن محمد احمد محمود الزبيدي62 يه عمرانياسي  2017/32خب 

ه ابراهيمرياض علي عبد حسن الدفاعي63 2017/32سمب 

2017/32سعديه جميل عباسقتيبه خالد ناظم علي طاهر التميمي64

 عدنان ابراهيم علي العزاوي65
2017/32وحيده صبحيمثبن

2017/32ناهده اسماعيلوسام سعدي خلف عبد هللا العزاوي66

2017/32كفاح كاظمسيف علي عبد هللا العزاوي67

ي ميدان الزيدي68
2017/32غزاله سحابمثبن احمد مغيب 

 الرفيعي69
ن 2017/32فهيمة يوسفواثق هارون رشيد حسي 

2017/32نشين حمودسفيان قحطان عدنان محمد السالمي70

ن صبحي محمد التميمي71 2017/32كوفه اسماعيلحسي 

2017/32امينه جاسمحسيب حمادي احمد خلف الجبوري72

ناحمد يونس محمد اسماعيل العزاوي73 2017/32بتول حسي 

ي74
 علي جواد الخيالتن

ن 2017/32فخريه جمعهمجاهد حسي 

2017/32ساجده تايهمصطقن ربيع احمد جاسم الحميداوي75

ن المجرص76 نسعد فرحان محمد حسي  2017/32كريمه حسي 

2017/32كوكب كريمماهر حسن جهاد محيميد العزاوي77

2017/32حليمه خليفهصباح عبد الحسن علي خلف الزيدي78

2017/32هديه عليقيس نكه غيدان غزال الربيعي79

2017/32جماله نعمانمحمد ابراهيم حسن محمد البجاري80

ي81 2017/32دله مهديحسن ربيع خضب  ياس الصعبر

2017/32نعيمه هاشمبالل بدر ابراهيم حسن الدفاعي82

ي83
ن الحمداتن 2017/32فوزيه بريسملؤي صبحي حميد حسي 

ن العزاوي84 2017/32بيان مجيدمحمود شاكر محمود حسي 

2017/32عذبه بوريراند ماهود عبد الغفور عنفوص الدهلكي85

2017/32بهيه عطيهلؤي ربيع ظاهر حمد العزاوي86

ي محمدمثبن عبود ردام محمود الزبيدي87
ن
2017/32كاف

ي88 2017/32ويزي طويهيثم ثاير خليل سلومي الصعبر

حسام سمب  فاضل عبد القادر العبيدي89
2017/32شهرزاد مصطقن

2017/32حسنه محمدعدنان عباس خضب  داود الربيعي90

2017/32اقبال رشيدمهند عبد السالم محمد ابراهيم الطليحي91

ن الكروي92 2017/32عذبه رحيمعادل احمد علي حسي 

2017/32فطيم سلطاميحب  منصور سعيد محمد الجبوري93

2017/32نجاة مدهللاسالم عبد الحسن خلف عيدان النداوي94

2017/32عذبه ابراهيماسماعيل علوان اسماعيل فري    ح النداوي95

2017/32رسمية خماسعصام كامل بدر قدوري العزاوي96



2017/32فليحه شهابعمر جبار محمود رجيه الحديدي97

ن الخالدي98 ن شمس الدين محمد امي  2017/32سهامه محمدعبد هللا حسي 

ن العزاوي99 نستار احمد حرجان ياسي  2017/32شمه ياسي 

ن العبيدي100 2017/32كريمه حسنعالء عبيد حمد حسي 

نغانم اسماعيل ويس خضب  العزاوي101 2017/32وضحه ياسي 

2017/32بدرية محمدنزار خميس علوان حميد الدليمي102

 االركي103
ن 2017/32سعديه محمدحسن عدنان عواد عبد الحسي 

2017/32حميده عبد هللازيدان عبد احمد خميس المجمعي104

2017/32سلوى عبد العزيزاسامه اسماعيل حميد سلمان العزي105

ي106 2017/32انتصار عزيزياس خضب  هضم علي الخزرحر

2017/32امل احمدعمر عبود عباس حسن الدليمي107

ي108
2017/32احالم يوسفأثب  اسماعيل ابراهيم علي الكرحن

ي109
2017/32فاطمه عباسعدي جمال متعب سعد الكرحن

ي110
2017/32عطي ابراهيمفائز ابراهيم عارف مجيد الكرحن

ي111
2017/32حمديه كاظمنارص نايف خميس عويد الكرحن

ي112
2017/32كريمه سلطانصدام حامد خميس اسود الكرحن

ي113
2017/32رسميه احمدباسم مال هللا جياد نارص الكرحن

2017/32مديحه هاديعمار محمود محسن علي الدفاعي114

ي115
2017/32سليمه حماديوسام عبد الحافظ محمد كريكط الحمداتن

2017/32جميله ابراهيمرباح عليوي عباس شحان الجبوري116

2017/32سنيه خليفهاحمد جبار جاسم صالح الزيدي117

2017/32محاسن عنادعلي قحطان عمران عيىس العبيدي118

ه منصورعماد هادي كريم خلف الجبوري119 2017/32خضب 

2017/32ونسه عبد هللامحمد حمزه محمد خلف الدهلكي120

ن محمد العبيدي121 2017/32امل نعيملؤي خميس ياسي 

ي122
2017/32بدرية جوادادهم فيصل جدوع فليح الخيالتن

2017/32ناديه داودسفيان عماد عبد الهادي حيدر العبيدي123

2017/32مريم مزهرعمار احمد زعيان حداوي124

نحسن صبيح مصطقن حاجم125 2017/32عاليه حسي 

2017/32فليحه عبد الجبارعالء ضاري حبيب سليم126

2017/32نجمه جاسمعدي علي مالح مهدي127

ة غائباحمد عبد عطية احمد128 2017/32سمب 

2017/32وجيهة عبد هللابكر متعب وهيب حبيب129

2017/32مليحه داخلرشيد عبد بلبص درعي130

2017/32كريمة اسماعيلاحمد سلمان عناد داود131

نمحمد احمد تمر ذياب132 2017/32ملكه حسي 

2017/32عيشه محموداحمد لطيف جاسم حسن133

2017/32رسمية خماسعصام كامل بدري قدوري134

2017/32كواكب عبد المهديمهند طه حبيب سليم135

2017/32فطيم عباسحيدر علي عباس خضب 136

 علي137
ن 2017/32ابتسام ابراهيمسيف فائق حسي 

2017/32سليمه مهديرباح علي حنوش فرحان138

2017/32اشواق يوسفمحمد فاروق عادي نصيف139

2017/32ملكية جاسمزياد قحطان ردام فاضل140

ن141 مهند محمد علي حسي 
ن 2017/32شهرزاد عبد الحسي 

2017/32سندس محمودمصطقن داود سلمان مجيد142

2017/32مهديه شهابجالل لطيف عبد محمد143

ن عباس144 2017/32ايمان تلكيفديار علي حسي 

2017/32عاليه حميدواثق غانم رشيد وسمي145

2017/32كميله حومغازي فاروق بالل خليفه146



يان147 2017/32خميسة تركيعدي مجيد محسن شر

ي148
2017/32جورية حمدطالب محمد عبد عات 

2017/32سهام احمدبهاء فاضل حراز معروف149

2017/32سوسن عمارعلي عبد الكريم شياع شناوه150

2017/32باسمه حيدرمصطقن حسن عبود محمد151

ن152 2017/32زهرة سلمانعمر محمد عبد حسي 

2017/32هاشميه سمب اركان عزيز هذال منديل153

ن محمد قدوري154 2017/32عيدة احمديوسف ياسي 

ن155 2017/32عفاف محمدمصطقن ياس سليم ياسي 

2017/32عليه حمدشاهر ابراهيم زيدان خلف156

2017/32حكيمة صالحمهدي كامل اسماعيل حمد157

ي158
 
2017/32نايله خليلرعد عواد لطيف رزوف

ي محمدرهاب رشيد محمد سميط159 2017/32تاحر

2017/32مريم مريرحسام خوام حمادي مخلف160

2017/32ساجدة محمدقاسم حمود سلمان كيطان161

ن حمود162 2017/32امنة احمدوليد رشيد حسي 

ن علوان163 2017/32وضحه نارصيوسف منصور حسي 

2017/32ليل كريممحمد كاظم مروان علي164

نمصطقن نصيف جاسم محمود165 ى حسي  2017/32بشر

ن جوري166 2017/32سهام سلمانجاسم علي حسي 

2017/32فوزية عيالمحمود طامي حسن خميس167

2017/32فاطمة فاضلحسام شنيف ياس هادي168

2017/32رفعه محمودلفته محمود خميس حسن169

2017/32ليل حسنعمار محمد شهاب احمد170

ي171
 
2017/32نايله خليلرعد عواد لطيف رزوف

2017/32عالية شاكرسهب  سلمان جبار درويش172

ن محمد احمد محمود173 ية عمرانياسي  2017/32خب 

2017/32حده صالحقاسم محمد مجيد عطية174

2017/32صالحة مهديعامر شالل كريم جسام175

ن مخلف176 ي حسي 
2017/32اشاء شاكرعبد العزيز عوتن

2017/32ساجدة محمدقاسم حمود سلمان كيطان177

نزياد طارق حبيب كيطان178 2017/32عليه حسي 

ن حيدر179 2017/32فوزية جباراسعد كاظم حسي 

2017/32هاشمية ستب اركان عزيز هذال منديل180

2017/32سعدية عمراناحمد نجم عبد هللا رشيد181

2017/32سهامة خضب خالد وديع عمران خميس182

ن جاسم محمد183 2017/32غنيمه شاكروسام حسي 

2017/32فتحيه مجيدزيد شالل حميد حبيب184

2017/32فاطمة حمدمهند محمد ابراهيم خضب 185

2017/32نجاة محمدضياء غالب شالل حبيب186

2017/32بدعة جاسمصالح مهدي صالح حسن187

ن188 2017/32نتصار جليلساالر طالل مهدي امي 

ة ضامننورس طارق لفته شيحان189 2017/32امب 

2017/32منوه اسماعيلغسان ابراهيم خليل طارش190

2017/32كوكه حميدنذير صالح ابراهيم شالل191

2017/32سليمه حمدحاتم عبد هللا خلف صالح192

2017/32شكرية محمودنسيم محمد عيىس محمد193

2017/32زهرة مهديقصي حافظ هاشم جاسم194

2017/32عفيفه احمدنورس محمود شليغم جدوع195

2017/32بهيه محمودماهر احمد كاظم كركز196



2017/32سارة دايسحامد علي فليح عطوان197

2017/32ملحة خطابمحسن احمد حسون حمد198

2017/32خديجه كريممحمد وليد عمران عيىس199

2017/32سميعة غائبوليد محارب حسن فزع200

2017/32سليمه جميلسلمان خلف علي بجلي201

2017/32سليمه جميلمحمد خلف علي بجلي202

ي رشيد203
 
2018/5عفيف صعب رزوف

ن اسماعيل خضب  الجبوري204 2018/5فاطمة عطيةحسي 

2018/15ناهدة عبد محمد1979عدي فهد صالح عبد احمد الدليمي205

20/2018سعدية زوزب1966عدنان معروف عارف206

20/2018مأرب حسن1975عوف عبد الرحمن منشد207

20/2018وجيهة اسماعيل1971احمد عباس فاضل الخطيب208

ن209 20/2018رجاء مصطقن1980حسن ممتاز رؤوف امي 

ي210
 
ف 20/2018بروين احمد1981اسامة حبيب محمد مطر الشر

20/2018االء مدين1990(مال براهيم)احمد حيدر ابراهيم عبد الرحمن 211

20/2018غادة عصام1988شمد ريان عبد الفتاح ابراهيم212

20/2018شكيبة محمد1975عالء عبد الجواد صالح الالمي213

20/2018تقية عثمان1964محمد خضن نجم عبد هللا اليعكوب214

20/2018نجاح عبد القادر1977علي محمد عبد االلة حمدون عبد هللا215

ن1973علي يونس ذنون حمو216 20/2018باسمة ياسي 

يف1962راكان غازي فتحي احمد217 20/2018زالل شر

ن1978عبد هللا مظفر عبد هللا النعيمي218 20/2018مبن حسي 

 العبدلي219
ن 20/2018عزيزة عبد القادر1950وليد عبد الرزاق ياسي 

ن1967خالد عبد الغفور مراد220 ة ياسي  20/2018سمب 

ن1972وليد عبد الغفور مراد221 ة ياسي  20/2018سمب 

 علي العدوله222
ن 20/2018ناطقة نارص1962ناهض عبد المعي 

21/2018فوزية عبد هللا نجم1965جميلة جودت كاظم جواد البازي223

21/2018عبد الستار رحيم مصطقن عبد النارصي224

21/2018نمب  جودت كاظم جواد البازي225

21/2018علي عبد الستار رحيم مصطقن عبد النارصي226

21/2018نكتل عبد الستار رحيم مصطقن النارصي227

21/2018محمد عبد الستار رحيم مصطقن النارصي228

22/2018هيفاء بكراحمد طارق خليل سليمان اسماعيل الكيار229

22/2018هيفاء بكرزياد طارق خليل سليمان اسماعيل الكيار230

48/2018فرمان عبد هللا حكمت231

48/2018عليه يونس1976نجالء صبحي صالح232

48/2018زاهدة سعيد1973زينب عبد السالم سليمان233

52/2018عبد هللا صالح نوري جاسم234

ن حسن الراوي235 53/2018حلوة يونس1967بشار ياسي 

53/2018ناهدة دحام1968حسن فاروق بشب  الدباغ236

53/2018سالمة محمد1980عمر عزيز ذنون237

53/2018كوكب صالح1967صالح عبد هللا يونس الحمودي238

53/2018علي عبد هللا يونس239

ن عبد هللا الملقب 240 ي)محمد علي حسي 
53/2018(محمد الياباتن

ي241
54/2018لميعة خميس1970ثامر شاكر محمود عمر العاتن

197974/2018بسام سعيد محي الدين242

ة صالح علي محمد1962لطيف عبيد عيادة رثيع الجليباوي243 76/2018نهب 

ي244
76/2018صالحة فيحان محمد احمد1956حميد احمد هاشم إبراهيم العلواتن

ة داود سليمان1969اياد حسن خلف نجم المحالوي245 76/2018صبر

76/2018حمدية عبد الحميد1976سعد عواد رشيد حميد الخليفاوي246



76/2018كطنة ذنون محمد1962رافع حرب خليفة حمد العبيدي247

76/2018بهية عبيد خضب  ضاري1970سالم عجمي طه علي الحلبوسي248

ي249
76/2018حليمة رشيد/رابعة محمد نايل العلواتن

76/2018سعاد سالم1990صالح فرحان فتيخان250

76/2018كرجية شاكر1958محمد هجيج طعمة علي العماري251

76/2018فوزية طاهر1981محمد صبار شحان بشب  المحمدي252

76/2018انتصار هادي صالح1976حيدر نوزاد سليمان محمد المحمدي253

76/2018انتصار هادي صالح1972عماد نوزاد سليمان محمد المحمدي254

ي255
May-19عمر عبد الحليم مطبن

May-19ناكار اكرم عثمان256

ي عبد اللطيفاحمد عبد الكريم عبد الجليل عبد الرحمن الراوي257 2019/23بهية صبر

23/2019لطيفة حبيبمشتاق طالب زغب  كرحوت الراوي258

28/2019عمر طالب زغب  الراوي259

28/2019لطيفة حبيب1988وليد طالب زغب  الراوي260

28/2019مهند مشتاق طالب زغب  الراوي261

ن االحمد الراوي262 198328/2019عبد الرحمن علي حسي 

ي عساف الراوي263
28/2019محمد عبد القادر مطبن

28/2019حليمة ادان علي264

30/2019منال محمود محمد السمان1970بسام عبد المحسن حمدون يحب  السمان265

39/2019فتحية عبد هللا1988ابراهيم اسماعيل ابراهيم منديل الجبوري266

39/2019فصلة احمد محمدابراهيم عبد السالم علي عابد المول267

39/2019صبحة كمراحمد حديد نزال طراح البجاري268

 علي عبد القادر المول269
ن ن عابداحمد حسي  39/2019فاطمة حسي 

39/2019لمياء سعود باكر1991احمد شهاب احمد محمد الفرحاد270

ي271
ن هالل البدراتن ى محمد1989احمد طارق حسي  39/2019بشر

39/2019فصلة احمد محمداحمد عبد السالم علي عابد المول272

39/2019صبحة فتحي مصطقن1970احمد فتحي محمد احمد البجاري273

39/2019فتحية محمد احمد1994احمد محمد عبد عواد الجبوري274

ن2002احمد محمد مهيدي صالح الحيالي275 39/2019عائشة اسماعيل حسي 

ي276
39/2019سلم محمد1991ارشد احمد عبد هللا احمد الحمداتن

39/2019كواكب ابراهيم جاسم1985ازهر هزاع اسماعيل جاسم المول277

ن عابد عبد القادر المول278 39/2019فاطمة علي عابدمهند فاضل حسي 

 علي حمود الجبوري279
ن 39/2019فائزة محمد موسايمن حسي 

39/2019صالحة نجرس هزاع1991بشار فتحي احمد جربوع طه الحديدي280

ي281
ن فرحان احمد صالح المتيوت  39/2019حسينة محمود صالحتحسي 

ن نجم1989حاتم زيدان طه نجم صالح العبيدي282 39/2019سليمة ياسي 

39/2019فصلة احمد محمدحامد عبد السالم علي عابد المول283

 علي حسن علي العبيدي284
ن 39/2019فنسة صالححسي 

 علي عابد عبد القادر المول285
ن ن عابد/ الزوجةحسي  39/2019فاطمة حسي 

ن عابد عبد القادر المول286 ن فاضل حسي  39/2019فاطمة علي عابدحسي 

ي287
39/2019سورية رافع نارص1977خالد جمعة جاسم الجحيىسر

ن1992خضب  عبد هللا عبد محمد الجبوري288 39/2019عائشة احمد ياسي 

39/2019وهيبة محمد خضن1977رائد طه يونس غزال العبيدي289

39/2019ضحية عكلة فالحسالم حنفيش غضبان سلمان الجبوري290

39/2019وهيبة عليصفوان مظفر حسن شبيب العبيدي291

39/2019سامية خضنعامر عبد هللا سليم حسو المول292

39/2019عقيلة يونس1983عباس فاضل اسماعيل ابراهيم القاسملي293

ن عابد عبد القادر المول294 39/2019فاطمة علي عابدعباس فاضل حسي 

ي295
39/2019حليمة علي وكاع1983عبد الحق احمد محمد عبد هللا البدراتن

39/2019بتول محمد هاشم1982عبد القادر يونس حامد الحيالي296



ي297
39/2019نجمة عبد هللا قادر1975عبد الملك علي درويش محمد ابراهيم الجحيىسر

ي298  ابو آتر
39/2019هناء محمد ابراهيم1995احمد ابراهيم حميد يحب  المكبن

39/2019خديجة محمد خضن1987عالء سعد هللا جدوع خضن الحديدي299

ي300 ن ن فتحي علي حميش العبن 39/2019حنان محمد علي عابدعلي تحسي 

ي301
39/2019مها علي سلمان1996علي عادل محمود يونس الياس الحمداتن

ي302
ن المتيوت  39/2019رفعة حبو1992علي عبد العزيز احمد حسي 

39/2019زهرة علي عطية1987علي محمود محمد سلطان الجبوري303

ن المول304 39/2019عزيزة محمد سعيدعمار ذنون يونس امي 

39/2019مريم جاسمعمر احمد جاسم محمد النعيمي305

39/2019غزالة احمد جدوع1991(ابو عبد هللا)      اثب  عبد هللا خضب  مرعي الحديدي المكبن         306

39/2019سعدية حسن محمد1997عمر محمد عايد محمد صالح العكيدي307

39/2019لقاء زاير محمد ساير1998اثب  اديب محمد حسن الجبوري المكبن ابو لقاء308

ي309 ن ن فتحي علي حميش العبن 39/2019حنان محمد علي عابدفتحي تحسي 

ي310
39/2019نوال ابراهيم عبيدفراس جاسم خلف جمعة المتيوت 

39/2019ريمة جاسم1981فراس حامد صالح خطاب العجيلي311

39/2019وطفة خلف حنادفالح عبد هللا جميل الجبوري312

39/2019سالمة محمد قاسم1992قصي جمعة صالح زعيب  المعماري313

ي فاضل نوري فاضل العبيدي314 39/2019فائزة احمد ذنون1989قصي صبر

ي315 ن ن فتحي علي حيمش العبن 39/2019حنان محمد علي عابدلقمان تحسي 

ي316
39/2019مها علي سليمان1994ماهر عادل محمود الياس يونس الحمداتن

ي317
39/2019سالمة جرجيس ابراهيم1980محمد حامد محمود جاسم الحياتن

 علي عابد القادر المول318
ن ن عابدمحمد حسي  39/2019فاطمة حسي 

39/2019خديجة محمد خضن1987محمد سعد هللا جدوع خضن الحديدي319

ي320
39/2019مها علي سليمان1996محمد عادل محمود يونس الياس الحمداتن

39/2019سباهية حسنمحمد عبد هللا احمد علي العكيدي321

39/2019فطيم محمد احمد1997محمد علي محمود جاسم اسود الجبوري322

39/2019عامرية يحب  عليمحمد محمود عزيز الجريىسي323

39/2019مريم طه1959محمد يوسف محمود علي العكيدي324

39/2019فطيم سليمان محمد1972محمود ابراهيم رمضان منىسي السبعاوي325

39/2019جميلة علي طاهرمحمود عثمان طه خضب  الجبوري326

ي327 39/2019شهباء سالم حمدون1996محمود طلب عبو يونس الخزرحر

39/2019ماري صائبمصطقن حارس عبد هللا فتحي يوسف الراشدي328

39/2019مريم علي عبيدمصطقن عبد هللا علي صالح المعماري329

ن حمدان الجبوري330 39/2019خزنة احمد جاسم1981مناضل عبد هللا حسي 

39/2019شاهه خضب  اسماعيل1994منصور احمد حمود عاشق الجبوري331

39/2019صباح محمد منصورمهدي صالح احمد صالح الحيالي332

ن المول333 39/2019عزيزة محمد سعيدانمار ذنون يونس امي 

39/2019رقية حسن علي1985(ابو معاوية)احمد جاسم محمد حمود السبعاوي المكبن334

39/2019خالصة جمهور عبد1983(ابو علياء)احمد جاسم عبد حميد المسعودي المكبن 335

39/2019فريدة حضن حمو1994يوسف ادريس احمد يوسف عبد هللا336

ي المكبن 337
39/2019نوفة علي مضحي1984(ابو جهاد)بشار احمد سالم المتيوت 

39/2019عائشة احمد علي1975(ابو حمودي)بشار عطية احمد هزاع المكبن 338

339
ابو )      جاسم محمد محمود خلف الحديدي المكبن           

(حمودي
39/2019سهيلة فتحي عبد هللا1985

39/2019خديجة جميل موس1972(عبيد)عبد محمد حسن الحسن المكبن 340

ي المكبن         341
39/2019فاطمة خالد سالم1982(ابو عدنان)    عبد الكريم جاسم خالد كواس الشعباتن

ية جميل موس1989عبد الهادي عباس عطوان بكر المكبن ابو براء342 39/2019خب 

ن343 ي المكبن ابو حسي 
39/2019منتىه بلو صالح1979علي فارس نايف مهدي المشهداتن

ن المكبن ابو شعيب344  محمد علي حسي 
39/2019نايلة زيدان خلف1991مثبن



39/2019لمياء سعود بكر1996محمد شهاب احمد محمد الفرحات المكبن ابو معاوية345

39/2019صبحة عبد هللا حمود1982محمد عائد حسن ارمان المكبن ابو حذيفة346

ي حامد المكبن ابو رغد347
39/2019ونسة حميد عبد الغفور1980محمود قصيد هاتن

39/2019عيدة صالح1997ابراهيم سالم محمد خضب  المكبن ابو احمد348

ن دهش المكبن ابو الزبب 349 39/2019حسنة حسون احمد2000ابراهيم شاللش حسي 

39/2019حسينة صالح خلف1995ابراهيم عبد الكريم خضن عطية المكبن ابو مصعب350

ن1995(ابو هاجر)ابراهيم محمد عبد المحي سلمان المكبن 351 39/2019سناء ياسي 

39/2019وداد سليمان احمد1987(ابو حفص)ابراهيم محمد خضن كردي المكبن 352

39/2019نهلة مصطقن حسن1997ابراهيم محي الدين صومع المكبن او وسام353

39/2019شمسة صالح محمد1998اثب  محمد حسن علي علي المكبن ابو هريرة354

39/2019خلفة تركي1980(ابو ابراهيم)احمد ابراهيم زيدان خلف المكبن 355

39/2019صبحة جاسم1996(ابو امب )احمد ادريس عبد ذنون المكبن 356

ي المكبن 357 ن حاحر اد1991(ابو ابراهيم)احمد ازاد امي  39/2019داليا نب 

39/2019ايمان عبد القهار1988(ابو بكر)احمد ايش صادق يونس المكبن 358

ن سلطان المكبن 359 39/2019مريم احمد سلطان1992(ابو حديد)احمد جاسم حسي 

ة عطوان بكر1998(احمد)احمد جمهور جعفر مصطقن المكبن 360 39/2019سمب 

ي)احمد حسام الدين وحيد المكبن 361 39/2019رواء ابراهيم علي شمس الدين1995(ابو سفيان الحرتر

39/2019خديجة عبد هللا1998(ابو عمر)احمد حمد احمد محمد المكبن 362

39/2019جمهورية علي احمد1997(ابو ريتاج)احمد خالد ابراهيم اسماعيل المكبن 363

ي364
39/2019هيفاء محسن1987احمد خالد عبد هللا الكوياتن

ن خلف1990(ابو فهد)احمد خضن محمد احمد المكبن 365 39/2019ونسة حسي 

ن احمد 366 ن)علي يونس ياسي  44/2019ناجدة محمد يحب 1962(ابو حسي 

44/2019اضويه عبد هللا حمادة1973(ابو ليل)عماد احمد سليمان ساير 367

 علي حسن 368
ن 44/2019صبحة حمدي1995(عماد)عماد حسي 

ي 369
ن الطات  44/2019خميسة محمود حسن1995(ابو حسن)عماد صباح خليل امي 

44/2019سكيمه محمد1980(ابو انس)عماد نوري فرحان صالح صالح 370

ن1987(ابو ياش )عماد داود محمد 371 44/2019شاهة محمد حسي 

44/2019خنسة خضن محمد1977(المكبن ابو ايمن )احمد خلف سليمان محمد 372

44/2019سورية رمضان1998احمد خليل ابراهيم زيدان373

 ابو علي)احمد شهاب احمد فتاح 374
44/2019سمية محمد احمد1994(المكبن

44/2019خالدة عبد محمد1996(المكبن ابو عرب)احمد صبار هاشم علي 375

44/2019وهيبة محمد علي1980(المكبن ابو فاطمة)احمد صباح محمود محمد 376

44/2019نجاح محمود علي1993(المكبن ابو عمر)احمد صبحي علي مخلف 377

ى جاسم1997(المكبن ابو عبد)احمد صبحي محمد سليم 378 44/2019بشر

44/2019عطية مبارك1996(المكبن ابو طلحة)احمد صدام يونس محمد 379

44/2019نوال حسن1993(المكبن ابو يزن)احمد صعب عزو حسن 380

44/2019خلود عبد هللا1989(المكبن ابوبالل)احمد عارف عبد الوهاب خلف381

44/2019نورية وميض1990احمد عائد مناجر حمد382

44/2019عواطف غزال خضب 1988(المكبن احوازي)احمد عبد الكريم خضن زياد 383

ن 384 44/2019نهار محمود1996(المكبن ابو هاجر)احمد عبد هللا فتحي حسي 

44/2019رفيعة علي محمود1992(المكبن ابو رزان)احمد عبيد مزبان خلف 385

44/2019نوار سعيد حسن1992(المكبن ابو انس)احمد عدنان جاسم حسن 386

44/2019مريم محمد يونس1980(المكبن ابو حمودي)احمد عزيز احمد عزيز 387

44/2019رقية هاشم1980(المكبن ابو شهاب)احمد عزيز جدوع جاسم 388

ن 389 ن1996(المكبن مصعب)احمد عمر احمد حسي  44/2019نشمية امي 

44/2019اسماء مصطقن1999(المكبن حمودي)احمد عمر احمد صفو 390

44/2019حمدة محمد جاسم1995(المكبن ابو زينب)احمد فتحي احمد فنش 391

44/2019منتىه فاضل1992(المكبن ابو عثمان)ابراهيم حامد جميل نجم392

44/2019ساجدة نوري سليمان1992(المكبن ابو اسماعيل)ابراهيم خزعل محمد سعدون 393



44/2019صالحة محمود عايد1986(المكبن ابو جهاد)ابراهيم صالح فتحي محمد394

ن ظاهر1990(المكبن نوري)ابراهيم غانم محمد صالح  395 44/2019خديجة حسي 

44/2019صبحة قصي مشعان1987(المكبن ابو ريان)ابراهيم فتحي ضاحي شعيو 396

44/2019امينة يحب  احمد1989(المكبن ابو نعيم)ابراهيم قاسم محمد علي397

44/2019شاب عاشور مسطاف1999(المكبن ابوشهاب)ابراهيم محمود شاكر حمودي398

ن1988(المكبن ابو فتحي)احمد ابراهيم ضاحي شعبو الحديدي399 44/2019زوينة محمد حسي 

 علي1987(المكبن ابو رغد)احمد جلود عبد هللا حميد 400
ن 44/2019فاطمة ياسي 

44/2019ايمان احمد جاسم1997(المكبن ابو خالد)ابراهيم غانم ابراهيم 401

44/2019حربية علي محمد1997(المكبن ابو جهاد)اراهيم محمد عبد هللا 402

44/2019رفعة علي عبو1991(المكبن خلدون)احمد حسن عبد 403

44/2019فاطمة صالح1998(المكبن ابو ذر)احمد خالد خضب  404

44/2019كلثوم حميد طه1995(المكبن ابو نور)احمد خالد محمود405

44/2019ردة ضوحي عيىس1992(المكبن ابو اسحاق)احمد خلف حمود عضوي 406

44/2019كرحة محمد عذاب1995(المكبن ابو اسامة )احمد خليل ابراهيم سعيد 407

44/2019ناهدة فاضل محمد1999(المكبن ابو عمر)احمد رياض عبد الرحمن محمد408

ي 409
44/2019منتىه الياس خضن1983(المكبن عزيز)احمد سالم محمود محسن الطات 

44/2019غادة يونس احمد2003(المكبن ابو حفص)احمد سعد علي عبد الرحمن 410

ن)احمد صالح محمد احمد 411 44/2019كرحة عباس1983(ابو ياسي 

44/2019شكحة محمد1976(المكبن ابو فالح)احمد صالح يونس عباس 412

44/2019حليمة حسن1985(المكبن ابو زيد)احمد صباح ازعيان تركي 413

ن اسماعيل1990(المكبن سيف)احمد طه ادريس احمد طه 414 44/2019ابتسام حسي 

44/2019عامرة معاوية عبد هللا1992(المكبن ابو زكريا)احمد عبد هللا سليم 415

ن1982(المكبن ابو احمد)احمد عزت محمود حمو 416 44/2019سليمة حسي 

44/2019صيدة حمد عبد1989(المكبن ابو سيف)احمد غازي عبد ذنون 417

44/2019هاشمية ابراهيم1978(المكبن ابو زكريا)احمد فرمان محمود محمد 418

ي 419
ة عطا رشيد1999(المكبن ابو زكريا)احمد قيض رمضان نضت الطات  44/2019سمب 

ن محمد1990(المكبن ابو االء)احمد محمد خلف محمد 420 44/2019فتحية ياسي 

44/2019ساهرة مهيدي صالح1975(المكبن ابو سارة)احمد محمد شيت خضن محمد 421

44/2019عشمة احمد خلف1994(المكبن ابو فاروق)احمد محمد احمد 422

 ابو علي)احمد محمود جرجيس 423
44/2019هناء احمد نايف1981(المكبن

44/2019نجالء عبد الستار1994(المكبن ابو قسورة)احمد محمود حميد سعود 424

 ابو علي)احمد محمود شاكر حمودي 425
44/2019شاب عاشور1998(المكبن

44/2019حليمة سلطان سليم1966(المكبن ابو عدنان)احمد محمود محمد سلمو 426

44/2019نفلة صالح1960(المكبن ابو مصعب )احمد مرعي حسن عزو 427

44/2019شيماء كامل1983(المكبن المثبن)احمد نورس ابراهيم عبد هللا 428

44/2019هناء شهاب احمد2000(المكبن ابو انس)احمد ياش ابراهيم 429

44/2019يازي عطا هللا فرج1992(المكبن ابو عبد هللا )احمد يونس جاسم 430

44/2019افراح نوري1992(المكبن ابو زيد)اسامة حارث كريم 431

44/2019خولة طه1984(المكبن عدي)اسماعيل عبد الكريم اسماعيل 432

ن عبد هللا 433 44/2019جنان حسن علي1986(المكبن ايوب)اكرم احمد حسي 

ة جواد كاظم1991(المكبن ابو كرار)امب  محمد محاسن منديل 434 44/2019امب 

ن2001(المكبن ابو عمر)انس ابراهيم مولود رشيد 435 44/2019شيالن ياسي 

44/2019عبب  عبد الهادي عمب 1998(المكبن رضوان)انمار محمد مرعي 436

44/2019عامرية عبد خلف1996(المكبن ابو حارث)انور حسن عواد حميد 437

44/2019حليمة حسن1984(المكبن ابو خطاب )انور صباح ازعيان تركي 438

44/2019نجالء منيب عبد الحميد1990(المكبن ابو شداد)اوس سعد محمد سالم 439

44/2019سعدية جاسم حسو1990(المكبن ابو انس )اياد احمد محمد صعب 440

ي 441
44/2019عشمة محمد الياس1996(المكبن ابو زكريا)اياد فتحي عكلة محمد الطات 

44/2019علية سعيد1996(المكبن ابو خديجة)ايالف خليل ابراهيم عبد السالم442

44/2019شفاء احمد دحام1988(المكبن ابو طلحة)ايمن اياد حامد شهاب 443



44/2019علية كر محمود1977(المكبن ابو رقية)ايمن علي ذنون 444

 علي 445
ن ن ابراهيم1991(المكبن ابو هاشم)باسم عبد هللا حسي  44/2019فاطمة ياسي 

44/2019مريم خلف رشيد1997(المكبن ابو عبد هللا)براء قاسم جاسم 446

44/2019اخالص محمود1990(المكبن ابو نزار)بشار نزار طه حسن 447

44/2019عشمة علي ناهض1981(المكبن ابو فاطمة)بشب  سعدي حمد محمد 448

44/2019زكية عبد هللا1992(المكبن ابو عمر)ثامر اكرم عيىس شكر 449

ن)ثائر ادريس جلعر جاسم 450 44/2019جبورية احمد سلطان1981(المكبن ابو ياسي 

ن محمد 451 ن1989(المكبن ابو خطاب )ثائر صباح حسي  44/2019ذكرى حسي 

44/2019يازي طه بالل1994(المكبن ابو عائشة)جاجان عبد هللا صالح يونس 452

44/2019رفقة احمد كريم1999(المكبن ابو هاجر)جاسم فتحي محمود مطر 453

44/2019مريم ابراهيم1993(المكبن ابو مسلم)جاسم محمد احمد صالح 454

44/2019شكيبة علي حسن1980(المكبن ابو يوسف)جاسم محمد خضن 455

44/2019حليمة محمد خلف1982(المكبن ابو زينب)جاسم محمد عزيز طه456

44/2019حمدية عبد هللا احمد1996(المكبن ابو احمد)جاسم محيسن فضل عاشور الحديدي 457

44/2019شوفة حميد علي1996(المكبن ابو عبيدة)جراح زيد خلف علي 458

44/2019فخرية عباس1996(المكبن ابو سليمان)جسومي حمد سليمان محمد 459

44/2019واجدة يونس احمد1974(المكبن ابو فتحي)جالل فتحي تونس مرعي 460

ن فهر 461 44/2019زهرة سهيل1997(المكبن جليبيب)جمال عماش حسي 

44/2019علية عبد هللا1978(المكبن ابو طيبة)جمعة محمود جمعة عبد هللا 462

44/2019وهيبة محمود1994(المكبن ابو جياد)جياد طالل خضب  463

44/2019صباح رشاد1979(المكبن ابو عبد الخطيب)حاتم فيصل عزيز سلطان 464

44/2019ايمان محمد عزيز1997(المكبن ابو مثبن)حارث هيثم محمود سليمان 465

44/2019غزالة علي(المكبن ابو ابو طيبة)حازم يونس صالح جربوع466

44/2019نهلة خلف1992(المكبن ابو قتادة)حامد احمد نارص النارص 467

44/2019منيفة محمد1999(المكبن ابو عائشة)حامد عويد عبيد مديفع 468

44/2019نائلة ابراهيم عبد هللا1991(المكبن ابو بكر)حسن احمد فتحي عبد اللهة 469

44/2019انتصار خصب  احمد1999(المكبن ابو انس)حسن حازم صالح 470

44/2019انتصار عبد العزيز1990(المكبن ابو رسول)حسن حامد صالح مصطقن471

44/2019حمدة محمود1973(المكبن ابو عبد هللا)حسن كاظم امري    ح ازغات 472

44/2019صبحي علي1987(المكبن ابو عبد هللا )حسن محمد عبد الرحمن اسعد 473

ن احمد مطلك رجب 474 ن درباس1973(المكبن ابو قصي )حسي  44/2019قاهرة حسي 

ن حسن عزو475 44/2019صارة مصطقن1957(المكبن ابو عالء)حسي 

ن خالد عبد الجليل مجيد476 44/2019ندى محمد عيدان1987(المكبن ابومحمد)حسي 

 علي مصطقن جمعة 477
ن  ابو علي)حسي 

ن1976(المكبن 44/2019شمىس حسي 

ن محمد الياس عبد القادر 478 44/2019امينة حمو1980(المكبن ابو اسامة )حسي 

ي 479
ن عالوي2001(المكبن ابو عبد هللا)حمزة خليل احمد سلطان الطات  44/2019مهدية حسي 

ن 480 44/2019خالدة داود1980(المكبن ابو عمر)حيدر فارس اسماعيل ياسي 

44/2019غنية فتحي مرعي1985(المكبن ابو هاجر)خالد جاسم محمود 481

44/2019محروس بشب 1957(المكبن الدكتور)خالد حسن طه حسن 482

44/2019امينة ابراهيم1997(المكبن ابو عبد الرحمن)خالد فارس خليل احمد 483

44/2019مضية1978(المكبن ابو حمزة)خالد فاضل جرجيس داود 484

44/2019عشمة حامد علي1993(المكبن ابو هاجر)خالد محمود احمد عيىس 485

44/2019شكرية محمد صالح1994(المكبن ابو مالك)خالد محمود عبد عثمان 486

44/2019ملكة محم فاضل1996(المكبن ابو امب )خضن احمد خلف محمد 487

ن 488 44/2019نجات يوسف جاسم2000(المكبن ابو ايوب)خضب  عبد الكريم خضب  حسي 

44/2019بدرية سعيج سحل1976(المكبن ابو احمد)خليل ابراهيم علي بكر 489

ن حيدر خليل490 ي1995(المكبن ابو ابراهيم)خليل حسي 
44/2019شذة عبد الغبن

44/2019حمدة صالح1976(المكبن عبيدة )خليل محمود نجم عبد هللا 491

44/2019مريم عبد عبيد1992(المكبن ابو عمر)خميس سطح محمود الياس الجبوري 492

ي طه محمد عيىس 493 44/2019سهلة غزال محمد1989(المكبن ابو عبد الملك)خب 



44/2019ايمان عبد عطية2000(المكبن ابو مؤمن)داوود احمد سليمان احمد 494

44/2019زهرة محمد عبوش1986(المكبن ابوحارث)دحام شاكر محمود عبوش 495

44/2019فتحية خضب 1995(المكبن ابو يونس)ذنون غانم يونس صالح 496

44/2019فاطمة برجس خضن1977(المكبن ابو محمد)ذنون يونس سلطان حسون 497

44/2019صبحة عبوش1987(المكبن ابو ابراهيم)راكان ابراهيم ارماح ازعات 498

44/2019يشة شكر محمود1988(المكبن ابو ريماس)رضوان احمد عبد الرحمن 499

44/2019ساهرة يونس1981(المكبن ابو شعالن)رعد احمد معيوف عبد هللا 500

ن حواس احمد 501 44/2019شاهة بخية احمد1989(المكبن ابو مؤمن)رعد حسي 

44/2019فاطمة عبيد1983(المكبن ابو احمد)رعد عباس خليل 502

44/2019خديجة عبد هللا علي1976(المكبن بالل)رعد علي حسن 503

 علي خلف 504
44/2019كفاح محمد خلف2000(المكبن ابو عمر)ريان خضن

ن1996(المكبن ابوعبد الرحمن)زكريا رعد يحب  قاسم 505 44/2019زاهدة حمدون عبد امي 

44/2019كرومة صالح حسن1994(المكبن ابو حذيفة)زيادة حمود بالل حمو 506

44/2019ماجدة خضب 1989(المكبن ابو هالل)زيد فارس حمادي 507

ن سليمان1986(المكبن ابو عائشة)زيد محمد حسن طه 508 44/2019اناهيد تحسي 

 علي 509
ن 44/2019حسنة نزال عباس1992(المكبن ابو رحمة)زيدان خلف حسي 

44/2019سعدية الياس عبد القادر1992(المكبن همام)ساجد محمود احمد عبد القادر510

44/2019فضة حلوي عباس1991(المكبن خطاب)سالم وهب حمدو عزو 511

44/2019غزالة علي(المكبن ابو محمود)سالم يونس صالح جربوع512

44/2019زكية عبد القادر1993(المكبن ابو ليث)سامر اكرم عيىس شكر513

44/2019فتحية احمد خضب 1988(المكبن ابو ايهم)سامر محمود مطر 514

ي عايش1995(المكبن ابو مهاجر)ساير مازن حكمت فائق 515 44/2019ايناس ناحر

44/2019ذباحة محمود حسن1992(ابو عمر)سبهان خضب  عطية عبد الجليل516

44/2019نجمة عيىس1978(المكبن ابو خلف)سبهان خلف احمد عزو احمد 517

44/2019ثرية عوض خلف1972(المكبن ابو الرحمن)سعد احمد حماد موس 518

44/2019منتهية شفيق1996(المكبن ابو اياد)سعد اياد خضن الياس 519

44/2019صالحة عويد دلهم1987(المكبن ابو احمد)سعد عبد هللا جاسم 520

ية اسماعيل1987(المكبن ابو معاذ)سعد عبد هللا موس سليمان521 44/2019صبر

ة احمد1986(المكبن ابو الزم)سعد الزم سعد هللا 522 44/2019سمب 

44/2019مطره ثمري خزيم1981(المكبن ابو سعود)سعد محمد عكيل 523

ي 524
44/2019ميسون يحب  محمد1994(المكبن ابو سعود)سعد محمود حمد علو الحمداتن

44/2019حشمة عبد هللا عواد1997(المكبن ابو جندول)سعد هاشم صالح محمد 525

44/2019نزهة عزيز علي1967(المكبن ابو عبد هللا)سعد هللا عواد جراد كرم 526

44/2019نادرة يونس الياس1984(المكبن ابو جراح)سفيان عبد الصمد فوزي كامل 527

44/2019وهيبة علي1981(المكبن ابو صالح)سيف الدين صالح زكي كامل 528

44/2019زهرة حمودي1995(المكبن ابو نور)سيف جمعة عبد هللا 529

ن صالح احمد 530 44/2019ايمان محمد علي1994(المكبن ابو حسن)سيف حسي 

44/2019غادة سالم1990(المكبن ابو حمزة)سيف عبد الكريم محمد 531

44/2019مريم جاسم عبد1994(المكبن ابو هاجر)شاكر الياس خضب  عبد 532

44/2019عيدة صالح يونس1986(المكبن ابو خالد)شاكر محمود فتحي 533

ن محمود نجم عبد هللا 534 44/2019غازية احمد1992(المكبن ابو انس)شاهي 

44/2019نشمية محمد عمب 1999(المكبن ابو عمر)شبيب ناظم يونس صالح 535

44/2019امنة فتحي1988(المكبن ابو مريم)شعالن علي جدوع سلطان 536

ي حسن محمود1999(المكبن ابو قحافة)شعالن محمود حسن خلف 537
44/2019تاضن

ي مطر 538 44/2019فطومة عبد هللا جميل1997(المكبن ابو طلحة)شعالن مدلول صلبر

44/2019غنية احمد وردي1991(المكبن ابوعمر)شمس الدين شاكر محمود احمد539

44/2019امل محمد صالح1998(المكبن ابو خطاب)صالح احمد صالح مخلف540

ي 541  صليبر
ن 44/2019زهية1980(المكبن ابوحميد)صالح عليوي حسي 

44/2019سناء فتحي1991(المكبن ابو فتحي)صالح فتحي ابراهيم 542

ي543
44/2019خديجة مطر علي1994(ابو زمن)صايل محمود مخلف سمل الحسوتن



44/2019زهية محجوب هالل1997(المكبن ابوصالح)صباح عبد هللا شعبان شعبان 544

44/2019سعاد حمادي خضن1990(ابو عبد هللا)صبحي محمد محمود خضن صالح545

 علي عبد هللا 546
ن 44/2019حمدية سلمان خضن1978(المكبن ابو يوسف)صدام حسي 

44/2019فاطمة محمود محمد1990(المكبن ابو عمر)صكر حسن خضن 547

44/2019ثامرة يونس الياس1990(المكبن ابو معاذ)صهيب مناف عبد جاسم 548

44/2019خديجة حسن طه1977(المكبن ابو عبد)صهيب ناهي حمدي محمد549

44/2019فرحة جاسم1998(المكبن ابو مصعب)ضياء عيىس خلف عبد 550

44/2019خميسة خلف1993(المكبن ابو تبارك)ضياء محمد حمد نزال 551

ن 552 44/2019سعدة عويد حسن1982(المكبن ابو نجرس)طالل نجرس احمد حسي 

ي 553
44/2019خديجة احمد1954(ابو ايمن)طالل يونس زينو حسن البيات 

ي1984(المكبن ابو نوفل)طه احمد حسن كريم 554
ن
44/2019حسينة حميد الصوف

ن)طه خالد علي عبو 555 44/2019وضحة خلف مسلم1995(المكبن ابو ياسي 

ي 556
44/2019ترفة احمد1992(ابومحمود)عادل اسماعيل محمود الطات 

44/2019خديجة محمد خضن1990(المكبن ابو مريم)عادل سعد هللا جدوع خضن 557

44/2019نجاح سلطان داود1997(المكبن ابو قسورة )عاصم حسيب غزال 558

44/2019فطيم عبد هللا عواد1975(المكبن ابو جراح)عامر عبد هللا حسن عبد هللا 559

ن)عامر عيىس رومي 560 44/2019نوفة محمد برو1991(المكبن ابو حسي 

44/2019فرحة ابراهيم داغر1986(المكبن ابو طلحة )عبد عبوش عبد هللا 561

ي محمد حامد 562
 
44/2019باسمة حسن علي1998(المكبن ابو عبد هللا)عبد الباف

ي563 ن شاكر محمد الدراحر 44/2019جنان عبد الرزاق2002(المكبن ابو معاوية)عبد الحق ياسي 

44/2019رواء هاشم1997(ابو عمر )عبد الرحمن يحب  ابراهيم محمد 564

44/2019خالدة سالم محمد1986(المكبن ابو صالح )عبد السالم صالح حسن 565

44/2019خولة ابراهيم1989(ابو ابرهيم )عبد القادر ابراهيم عبد معيوف 566

ي 567
44/2019فتحية محمود حسن1993(ابو صفية)عبد هللا احمد خلف شكارة الحمداتن

44/2019الماز خلف محمد1995(المكبن ابو خطاب)عبد هللا خزعل محمد يونس 568

44/2019شكحة محمد1973(المكبن ابو جلجان)عبد هللا صالح يونس عباس 569

44/2019ليل ابراهيم محمود1998(المكبن ابو اشاء)عبد هللا محمد نجم عبد 570

44/2019كتبة اسماعيل اشالل1962(المكبن ابوعمر)عبد المنعم محمود منصور571

ي 572
44/2019خديجة احمد عبدو1991(المكبن ابو )عدنان اعبيد علي الجحيىسر

44/2019بدرية سعيد1989(ابو حمودي  )عزت ابراهيم علي بكر 573

ن ظاهر1994(المكبن ابو صفية)عزيز غانم محمد عزيز 574 44/2019خديجة حسي 

ن حسن عزو575 44/2019نزهة محمد شيب1981(المكبن ابو حسن)عالء الدين حسي 

44/2019امينة محمود1992(المكبن ابو نض)عبد القادر رجب احمد رجب 576

44/2019حبسة جاسم حمادي1989(المكبن ابو تراب)عبد هللا حميد حمود علو577

44/2019محروسة يونس طه1998(المكبن ابو زبب )عبد هللا علي زيدان 578

44/2019جلوس محمد1969(ابو محمد)عبد المنعم محمد مولود شهاب 579

ي عبد هللا1997(المكبن ابو عبد هللا)عدوان علي سليم 580
44/2019يازي حساتن

44/2019فوزية احمد1955(المكبن ابو ابو زهراء)عزت محمود حمو581

44/2019سعدة وكاع خلف1977(المكبن ابو يونس)عالء ظاهر حسن سليمان 582

ة محمد1994(المكبن ابو عالء)عالء محمد يونس الياس583 44/2019سمب 

 علي محمد الجبوري584
ن 44/2019نوحه علي حميد ضيوف1997(ماهر)علي حسي 

44/2019فوزية حالح1999(المكبن ابو هاجر)علي فوزي احمد حسن 585

44/2019دوخة مرعي حسن1995(المكبن ابو دجانة)عبد هللا ابراهيم نهاية عزبة 586

44/2019ضح سيف الدين1997(اعثمان)عثمان غانم جلود عبد هللا 587

198444/2019(ابو ليث  )علي احمد شحاذة نارص 588

44/2019فتحية سلمان1989(ابو زكريا)علي محمد عمر عطية الجبوري 589

ن1980(عماد)عماد عزت محمود حمو 590 44/2019سكينة حسي 

44/2019نازك غازي فاضل1998(المكبن ابو فاروق)عمر احمد يونس خلف 591

ي 592
ن سليمان(ابو جيهان )عمر محمد حسن طه الطات  44/2019ناهدة تحسي 

44/2019خولة محمد صديق1992(ابو مثبن)غزوان نوري جهاد 593



44/2019هيفاء محمد حسان1990(ابو هديل)فؤاد سالم حسن سلطان 594

44/2019نوال محمد علي1977(ابو دجانة)قصي مضفر خليل ابراهيم 595

44/2019صباحة دهش ابراهيم1986(ابو سلوان)عبد هللا احمد محمد 596

44/2019اخالص محمودي علي1993(ابو عبد الرحمن)عبد هللا شاكر عبد هللا علي 597

44/2019هناء جاسم شيت1984(بكر)عبد هللا صالح احمد عبد الرزاق 598

ي بكر1977(ابو عالء)عبد هللا محمد رمضان 599 44/2019عواشه غرتر

44/2019حمدة صالح1999(ابو عبيدة)عبد هللا محمود نجم عبد هللا 600

ن1972(ابو عبد هللا)عبد النارص ضياء الدين عبد هللا عزيز 601 44/2019غنية حسي 

44/2019هاشمية ابراهيم محمد1974(ابو ابو عبودة)عدي فرمان محمود محمد 602

44/2019مزرية زيول1990(ابو عزت)عزت عبد الخالق ابراهيم 603

44/2019سهام خلف صالح1998(ابو جعفر)عطية محمود عطية 604

ن)عالء احمد عبد هللا 605 44/2019امونه يونس1984(ابو حسي 

44/2019مناهل زكي عبد1988(ابو نور)عالء عبد الكريم حمزة 606

44/2019امنة ابراهيم1994(ابو عبيدة )عالء محمد زيدان خلف607

44/2019مرضية محمد علي1983(ابو رقية )علي اسماعيل خليل ابراهيم 608

ن محمد سلمان 609 44/2019احالم كريبان حسن1971(ابو مهند)علي حسي 

44/2019شيماء عبد الكريم1997(ابو رقية)علي شوكت شعيب 610

44/2019عباسية مطرود1976(ابو انس)علي عنيد هادي 611

44/2019عشمة دحام محمد2000(ابو اسحاق)علي غانم ابراهيم علي 612

44/2019روعة صبحي يونس1997(ابو يعقوب)علي محمد علي محمد الجبوري 613

ي 614
فاتن ي شر

44/2019شكرية محمد صالح1997(ابو حمزة)علي محمود عبو عثماتن

ي مناور 615 44/2019نوفة محمد1970(ابو ايش)علي وائل حضب 

45/2019عائشة فهمي1993ابراهيم خضب  مصطقن محمود616

45/2019فاطمة طه1992احمد عواد عبد هللا حميد617

ن سليمان618 45/2019شمسه صالح1995احمد محمد ياسي 

45/2019زهور محمد سعيد1989اياد رمضان علي حمدي السليم619

ن1994جاسم محمد جاسم عموري ال سادة620 45/2019فاطمة ياسي 

45/2019وزيره محمود1992حازم عطية عباس خضب  المحمد621

45/2019حليمة شحاذة1994حسن محمود جاسم سلطان شوران622

ي623 ن خلف جاسم محمد اللهيبر ن1992حسي  45/2019فوزية حسي 

 علي مطلك علو624
ن 45/2019زينة خلف علو1989حسي 

ي625 45/2019نجمة ابراهيم1982خليل فتحي عثمان خليل اللهيبر

45/2019عيده علي1964ذنون ابراهيم احمد خضب 626

45/2019غنية علي1990سالم رمضان علي عبد هللا627

45/2019شمه عالوي1972سالم مناع خضب  احمد628

45/2019صالحه مطر1999سعد احمد مهمد حسن629

ن صالح630 45/2019صالحة ابراهيم1993سعدي صالح حسي 

ي631 اتر
ن1996صكر محمد علي سليمان الشر 45/2019شاهه حسي 

45/2019سامية يونس1994عادل عزت خضن حسن632

ن مخلف633 45/2019ثريا عزيز1991عايد رسول حسي 

ن1968عبد اللطيف ساير احمد خضب 634 45/2019فليحة حسي 

45/2019حبسة علي خضن1987عبد هللا فتحي محمود عطية635

ي636 45/2019فتحية احمد1994عالء محمود حلو خالد اللهيبر

ن سلطان عبد هللا637 45/2019فرحه سعدون1994علي حسي 

 علي حيدر638
45/2019رابحة يونس1995علي مصطقن

45/2019رفعه علي1999عمر عفان جاسم حنون639

45/2019خالده محمد يونس1994عمر ميش ادريس شيت العبدو640

45/2019كتيبه مسب 1986غسان محمد سعيد خطاب641

45/2019عيده ابراهيم1988قصي محمد خلف جاسم ال ملوح642

ن643 45/2019سوريه عيىس1979محمد احمد محمد حسي 



45/2019فهيمه خضن1990محمد اسماعيل ابراهيم محمد644

45/2019صباح جدوع1998محمد جمال محمود خطاب645

45/2019عليه ابراهيم1993محمد لقمان محمد احمد الشالل646

45/2019خاتون جفال1997محمود خالد محمود سلطان647

ن صالح648  حسي 
45/2019عزيزة عباس1973محمود مصطقن

45/2019تفيده سالم1997مراد عمار جاسم محمد649

45/2019زهور احمد1996مشتاق شهاب احمد محمد650

45/2019نجمة ابراهيم1993مصطقن نهاد محمد متعب651

 علي652
ن 45/2019فهيمة معروف1995معمر نزار حسي 

ن رمضان مشعان653 45/2019زكية عبد هللا1974منتىه ياسي 

45/2019لمياء محمد1997مؤتمن مزاحم فياض احمد654

45/2019وسيمه اسماعيل1990موس اسماعيل شطي صالح655

45/2019زهية احمد1986نافع محمود جاسم محمد الجبوري656

ن1994هارون رشيد صالح عبد هللا657 45/2019عدله حسي 

45/2019احالم ذنون1998هاشم بسام سالم محمود الحسن658

45/2019زمزم احمد1994هيثم وليد عباس جمعة االحمد659

45/2019موزة خالد1988احمد اسماعيال خليل محمد البكاري660

45/2019فتحية احمد1995احمد حماد علي احمد الذنون661

45/2019ناهده ابراهيم1995احمد عبد الرحمن احمد طه الحمودي662

45/2019شمسه احمد1972ادريس يونس ذنون احمد الربيعي663

45/2019مياده كريم1993اوس غزوان سامي عبد القادر العباسي664

45/2019شمسه محمد1978اياد خلف حنوش محسن الدليمي665

ن1996ايش محمد علي رجب محمود الصالح666 45/2019فتحيه حسي 

ي667
ن محمود حسن الطات  ن1981ايمان حسي  45/2019عمشه حسي 

45/2019ليله فتحي1968بشار عبد الجبارعمر خطاب الدليمي668

ي669
45/2019رسليه طه1997بهاء تركي حسن محمد سليم الحمداتن

ي670
45/2019مبن سعيد1959ثامر نذير محمود محمد المشهداتن

45/2019حليمه محمد1978ثائر محمد عزيز طه الحديدي671

ي672
ه محمد1990جاسم علي سلطان احميد الجحيىسر 45/2019امب 

ن سالم الجبوري673 45/2019ترفه علي1996جالل حميد حسي 

ن الزبيدي674 ن سلطان احمد حسي  45/2019شاهه نايف1981حسي 

ي675
 علي عثمان سليمان الحمداتن

ن 45/2019ناديه ريان1994حسي 

ي676
ن نجم مقداد رشيد الحمداتن 45/2019مهديه يونس1998حسي 

ي677
45/2019دنيا ذنون1984حماد عويد جاسم سلطان الجحيىسر

ن احمد العليوي678 45/2019هنوف عكله1995حيدر محمد حسي 

ي679
45/2019عاصمه حمزة1990داود جمعة داود سلطان البات 

ي680
45/2019نوال جاسم1995سفيان محمد يونس صفو الطات 

45/2019همامه عبد هللا1976شعالن حميد حسن خضن العبيدي681

45/2019عذرة جاسم1996صالح يونس عبد هللا فتحي اللويزي682

 علي حسن الجبوري683
ن 45/2019هنيه سليمان1998طارق حسي 

ي684
45/2019ماجده محمد1971طارق يونس عطية زيدان الجحيىسر

45/2019نهله ابراهيم1991عبد هللا سعدي مجيد احمد العبيدي685

45/2019مبن جمعة1997عبد هللا محمد عزيز احمد االحمد686

45/2019سهام شبعان1996عدنان عاضي عطية حمادي عويد687

45/2019هيفاء سالم1995عالء احمد  ثامر عبد هللا الدليمي688

45/2019زياده محمود1994علي خلف عبد هللا علي الصميدعي689

ي690
45/2019دنيا ذنون1986عماد عويد جاسم سلطان الجحيىسر

ن1990عمر قحطان علي حسن الحديدي691 45/2019خولة حسي 

45/2019عيشه محمد1964قحطان مرعي حسن محمد الصميدعي692

45/2019سلمه ذنون1976مثبن محمد عبد عالوي693



45/2019شمسه اسماعيل1996محمد احمد خضن جاسم الشهاب694

 شكر الحيالي695
45/2019ندى شاكر1995محمد الياس خضن

يه احمد1994محمد سالم عطيه حسن الجبوري696 45/2019صبر

45/2019كوكب حامد1979محمد عبد السالم مصطقن احمد697

ي698
45/2019صبحه عواد1996محمد عبد هللا مجبل عواد السويعن

ي699
45/2019لمعه حمدان1996محمد علي حمود حسن المشهداتن

ي700
45/2019جهديه محمود1983محمد فاضل محمد عبد هللا الطات 

ي701
45/2019كوثر حماده1995محمود خضن محمد احمد الجحيىسر

ن1971مشعان احمد سلمان كليب الصيادي702 45/2019سعديه حسي 

ة خضن1995مشهور عيدان عطيه طه الجاسم703 45/2019سمب 

45/2019حلوه محمود1992مهند احمد عبد هللا خلف الجبوري704

45/2019سلوى احمد1994مهند لؤي عبد هللا الغنيمة705

45/2019ترفه صالح1981نضت صالح احمد سليمان706

45/2019خالده ابراهيم1987نور خالد سليمان حميد العكيدي707

ي708
45/2019عزيزه محمد علي1967وعد احمد علي احمد الحمداتن

45/2019كتبيه احمد1975وعد صبحي عبد خليل الدليمي709

 علي710
ن 45/2019عزيزه محمد1989وعد عبد الستار حسي 

45/2019نمشه علي1994وعد محمد ثلج سلطان الحديدي711

45/2019محاسن مرعي1968يحب  قاسم سعيد حسن السلطان712

45/2019صفيه محمد1992يونس تركي جاجان رزج713

ي714 اتر
45/2019عنود عبد هللا1984يونس خضب  محمد خليل الشر

45/2019نائله محمود1985انمار شحاذه محسن خليفة715

45/2019عمشه محمود1963فخري عبد هللا داود سلطان716

45/2019مديحة عبد هللا1997نصار احمد صالح احمد الربيعي717

45/2019شكرية محمود1988معن عبد الوهاب قاسم محمد718

ن معجون719 45/2019مريم ذنون1991عبد الحكيم محمد حسي 

48/2019وضحة احمد1991عمر محمد جاسم االعبيد720

ي721 اتر
48/2019سعدية خليفة1996وطبان حسن محمد حسن الشر

48/2019مريم عبيد1994ايهاب محمود حسن722

ي723
48/2019وسنه يونس1972عبد الرزاق عبد القادر صالح عبد القادر الديواتن

48/2019عليه قاسم1982مهيب صبيح ابراهيم الناصيف724

48/2019صبحة عطا هللا1993عبد موس ابو كالب جبر الشدة725

48/2019لطيفة محمود1998صالح طالل خطاب726

48/2019بازين احمد1967مشعل عبد هللا محمد علي727

48/2019باسمة محمد1973سلوان وعد هللا حميد االعرج728

48/2019وسيلة محمود1973محمد سهيل محمد729

ية نجم1996مروان عدنان حسون احمد730 48/2019خب 

يف731 48/2019غالية شعيب1998عبد هللا سعود محمد شر

 محمود قلي732
ن ية عاشور1996رضا حسي  48/2019صبر

ي عوده علي حامد الحسن733
 
48/2019صبحة عبد هللا1998راف

48/2019االء محمد علي1991سفيان نشوان عبد الجبار شيت734

48/2019خولة احمد1995رداد محمد خليف ابراهيم735

48/2019حسينه ادم1971محمد سلطان عباس ابراهيم النعيمي736

48/2019حبشه احمد1994زهب  محمد فتحي عداي737

ن صالح738 48/2019صالحة ابراهيم1987سامي صالح حسي 

 علي الجبوري739
ن 48/2019سناء يونس1993يونس محمود حسي 

ى عبد الكريم1994علي ابراهيم علي حسن ال عايد740 48/2019بشر

48/2019هيام عزيز1990محمد قاسم حميد سعيد مراد741

ن علوي صالح742 48/2019موزه محمد1993سعد حسي 

ن1993محمد خلف جهاد حميد743 48/2019عليه ياسمي 



ن نبيه فيصل سعيد744 48/2019شاهد هادي1982حسي 

ي745  عبيد صلبر
ن 48/2019ثرية سالمة1987علي حسي 

48/2019امينة عبد هللا1994ريان علي الياس خضن العكلة746

48/2019فاطمة طه1995محمود عواد عبد حميد747

48/2019سعيده محمد1980احمد حسن احمد محمد اللويزي748

48/2019خميسة فتحي1996رمضان احمد رمضان احمد الجبوري749

 علي الجبوري750
48/2019غريبة عبد هللا1993مهند عفارة خضن

48/2019مديحة محمود1996محمد فالح حسن علي االخيضن751

48/2019صبيحة احمد1997رمضان المان محمد عبد هللا752

48/2019شمس عطا هللا1967عبد هللا حميد خليل درويش753

48/2019نضه جدوع1996كرم عالوي سلطان فاضل ال محمد754

48/2019عليه محمد1980عمار احمد ابراهيم صالح755

48/2019غزاله ابراهيم1996ايمن محمد احمد محمد ال سعيد756

48/2019ايمان حمدون1997محمد ماهر يونس جهاد الجاسم757

ي758 48/2019زهيه خليفه1981محمود فتحي محمد شبيب الشويحر

48/2019ريمه ابراهيم1994وليد خضن احمد رب  ع759

48/2019عشمه شاذه1975عبد محمد سلطان محمد760

ي761 48/2019زهرة حمادي1996شامل احمد محمد علي الشويحر

ن1995هشام حمود احمد محمد ال حمد762 48/2019فطومة حفب 

48/2019خلفه سالم1981سالم محمد علي حمود السالم763

48/2019شكرية محمود1996ظاهر طارق احمد حسن764

2020/2اسماء حازم علي1996جاسم محمد جاسم حنش765

ن1971ماجد عبد العزيز علي محمد ال إسماعيل766 2020/13فخرية عبد الرزاق ياسي 

2020/14ابتسام عبد الكريم مطرود1984طارق محمد عبد هللا علي المصيلح767

2020/14ليل عبد الرحمن داوود1974خالد محمد جاسم محمد الزامل768

2020/15عفيفه عبد الكريم1977سالم جميل كريكش العبيدي769

2020/19اليسا يونس حمو1998(ابو خطاب)عمار سالم سعيد عباس770

ي)عمار عبد القادر يونس محمد 771 2020/19خولة ابراهيم1989(حرتر

2020/19اسيا محمد عباس1995(ابو ياش)عمار عبدهللا سعيد داوود 772

2020/19دوخة مرعي حسن1998(ابو عبد الرحمن)عمر ابراهيم نهاية عزبة773

2020/19خالدة محمد علي1994(ابو مصطقن)عمر جاسم محمد داود 774

ن775 2020/19سعدية ابراهيم حسن1988عمر شهاب احمد حسي 

2020/19صالحة عويد1990(ابو خطاب )عمر عبد هللا جاسم محل 776

ن نايف 777 2020/19هدى زهب  قاسم1994(ابو اسامة)عمر عبد هللا حسي 

2020/19سعدية محمود1990(ابو حذيفة)عمر عبد المنعم محمود منصور 778

2020/19ابتسام علي1981(عايد)عمر عبد الهادي طه داود779

2020/19نهلة فتحي حمود1992(ابو زيد)عمر محمود كمال حمود780

ن781 ن1996(ابو خطاب )عمر مروان هادي ياسي  2020/19منيفة غانم ياسي 

2020/19ناهدة علي1993(ابو انس )عيىس فالح حسن علي782

2020/19حيات احمد1977(ابو يوسف)غازي محمد علي مصطقن 783

ن1987(ابو حارث)غانم يونس محمود مخلف 784 2020/19هاجر دريفع حسي 

ن عبد هللا 785 ة سالم1994(ابو جراح)غزوان حسي  2020/19سمب 

2020/19صبحة علي عبد هللا1997(ابو عبد هللا)فتحي خالد منىسي فتحي 786

ية بالل عبيد1989(ابو صكر)فتحي رمضان سليمان عذاب 787 2020/19صبر

2020/19نهاد حميد محمد1970(ابو طيبة)فراس احمد عبد طه 788

19902020/19(ابو علي)فرمان شاهر صالح جربوع 789

ن 790 ن حامد1979(ابو احمد)فالح حسن احمد حسي  ة ياسي  2020/19امب 

2020/19سورية ذياب مرعي1988(ابو طلحة)فالح حسن علي خضن 791

2020/19عزيزة سائر عبد هللا1988فواز ابراهيم موس عبد هللا792

ي793 اتر
2020/19وزيرة1995فواز نبيل احمد جرجيس الشر



2020/19مريم ابراهيم جدوع1999(ابو مريم)قاسم محمد احمد صالح 794

2020/19فايزة نجيب احمد1967(ابو ليل)قصي غانم محي الدين 795

ية حبيب1983(ابو سالم)قصي محمد احمد غزال796 2020/19صبر

يف داوود1990(ابوبكر)قصي محمود فاضل عبود 797 2020/19رابحي شر

2020/19اكرام سعيد1980(ابو عائشة)قصي ميش يونس شحان 798

2020/19فوزية سوادي شويث1979(ابو مصعب)قيس صالح احمد 799

2020/19فاطمة محمود محمد1991(ابو حامد)كرم حامد ذنون 800

2020/19هدى عبد هللا رشيد1988(ابوجهاد)كرم رياض خليل ابراهيم 801

2020/19ذكرى عبد هللا محمد1987(ابو عائشة)كرم وليد ذياب علي 802

 علي1992(ابو حكم)لقمان عمر الياس خضن 803
ن 2020/19شاهة حسي 

ن1988(ابو الزبب )لؤي ابراهيم احمد موس 804 2020/19نوفة هادي حسي 

 علي1996(ابو اسحاق)ماهر احمد زيد طه 805
ن 2020/19صبوحة حسي 

2020/19فوزة طه علي1985(ابو زيد)ماهر محمد سلمان عطلة 806

2020/19خلودة جياد علي1999(ابو علي )مثبن عبد الكريم احمد محمد 807

 محمود مرعي حسن 808
2020/19صبحة معيوف1990(ابو حارث)مثبن

ن1996(العسكري)محمد ابراهيم احمد موس 809 2020/19نوفة هادي حسي 

2020/19فضيلة شهاب احمد1987(ابو رقية)محمد ابراهيم خلف جاسم 810

2020/19سالمة حسن علي1984(ابو هاجر)محمد احمد حسون علي 811

2020/19صالحة محمود جاسم1988(ابو مصعب)محمد احمد خلف محيميد 812

2020/19منه محمد جهاد1992(ابو معاذ)محمد احمد مرعي حسن 813

2020/19هناء محمد عبد هللا1990(ابو يوسف)محمد احمد مشهور 814

ن 815 2020/19مهدية احمد عيىس1995(ابو جعفر)محمد اكرم حسي 

2020/19خالدة شاكر محمود1981(ابو احمد)محمد بدر احمد سلطان زعال 816

2020/19ايمان احمد1993(ابو عمر)محمد بشار وعد هللا عزيز 817

2020/19هنية محمد1999(ابو عائشة )محمد ثائر محمد سلطان 818

2020/19هدى شيت حامد1988(ابو مالك)محمد جاسم محمد علي 819

2020/19نهلة شاكر1996(ابو عائشة)محمد حازم محمد خورشيد 820

2020/19عيدة عباس محمد1982(ابو عبيدة)محمد حسن علي خليل 821

2020/19شكرية الياس محمد1989(ابو احمد)محمد حسو طه عباس 822

ن محمود حمزة 823 ى زيدان جاسم1994(ابو الرماح)محمد حسي  2020/19بشر

2020/19صبحة محمود جاسم2000(ابو عبيد)محمد خالد احمد عاكوب الجبوري824

2020/19طليعة خليل ابراهيم1983(ابو صايل)محمد خالد محمد جاسم 825

2020/19غزالة محمد رحيل1963(ابو هوكر)محمد خضن حمودي 826

2020/19تسواهن رحيل  نارص1993(ابو سجاد)محمد داؤود سالم خلف 827

2020/19مطرة احمد فنش1999(ابو قاسم)محمد داؤود سليمان 828

2020/19نور الهدى1966(ابو عمر )محمد زعيان تركي عبد هللا829

2020/19درسن محمد صالح2000(ابو فاروق)محمد عباس سعيد 830

2020/19خضورة عبيدي صالح1998(ابو عمر)محمد عبد محمد رحيم 831

2020/19شذى محمود حسن1992(ابو حيدر )محمد عبد الرزاق مرعي832

2020/19فاطمة محمود محمد1997(ابو انس)محمد علي محمود جاسم الجبوري 833

ن2000(ابو طلحة)محمد عمار عبد الرحمن 834 ي مد هللا حسي 
2020/19تماتن

ي835
ن الطات  2020/19ايمان فاضل احمد2000محمد عمر احمد حسي 

2020/19الهام محمد علي حسن1994(خطاب)محمد فرحات حبيب836

ن صالح 837 2020/19ايمان عزيز2000(ابو سليمان)محمد مجيد حسي 

ية موس اسماعيل1969(ابو عمر)محمد مرعي علي محمد838 2020/19صبر

2020/19رقية جمعة1995(ابو صهيب)محمد مصطقن غانم مصطقن 839

2020/19سالمة عبد الهادي1995(ابو ايوب)محمد نارص محمد جدي 840

2020/19مديحة عبد الكريم1998(حويجة)محمد نجم عبد محمد 841

ي842
2020/19اسيا خضب 1997(ابو عمب )محمد هاشم محمود خلف البدراتن

ن عبيد عبد هللا الحديدي 843 2020/19امل عبد هللا سلمو1987(ابو حذيفة)محمد ياسي 



2020/19غزالة علي1992(ابو عمران)محمد يونس صالح جربوع 844

2020/19صبحة عبوش1982(ابو صالح)محمود ابراهيم رميح 845

2020/19فوزية محمود1998(ابو هاجر)محمود جاسم محمد حلبوس 846

2020/19فتحية محمد سلمان1996(ابو ادم)محمود جاسم محمود 847

ن1976(صفاء)محمود جمعة حسن حمادي848 2020/19بدرية يونس حسي 

2020/19فاطمة محمد2001(ابو سدرة)محمود حازم محمود نزال الحديدي 849

ن1988(ابو اركان)محمود خلف محمود حمزة 850 2020/19عنود حسي 

ن1994(ابو ذر)محمود رعد محمد احمد 851 2020/19ريم ياسي 

2020/19فاطمة فتحي خلف1997(ابو حمزة)محمود صالح زيدان خلف 852

2020/19ابتسام داؤود مهدي2000(ابو مسلم)محمود طالل مهدي صالح 853

 حمد علي 854
ن 2020/19رفعة رشيد1984(ابو طالل)محمود طه حسي 

ي)محمود فاضل حميد صالح الحديدي 855 ن حواس1992(ابو غرتر 2020/19مريم حسي 

ي 856 2020/19نبيلة احمد رجب1997(ابو صديق)محمود فتحي مدلول حلبر

2020/19بعثية ابراهيم عزو1999(ابو سجاد)محمود مشعان محمود عزو857

2020/19ليل1999(ابو العز)مروان ماجد غانم حامد858

2020/19منتىه نايف1998(ابو خطاب)مروان محمد عبد عماد859

2020/19شكرية علي1976(ابو عقيل)مسلم ذنون يونس احمد 860

ي طه 861
ن احمد1997(ابو احمد)مشعان احمد ماتن 2020/19انتصار حسي 

2020/19امينة فهمي خضب 1986(حازم)مشعان علي جدوع سلطان 862

2020/19صبحة صالح محمد1991(ابو طلحة)مصطقن خالد محمد خلف 863

2020/19بيداء عبد الوهاب عبود1994(ابو ذر)مصطقن رويد ناهض عبود 864

2020/19شمس حمدون علي1988(ابو رضوان)مصطقن نجم عبد الرزاق عثمان 865

2020/19مبن محمد جهاد1983مصعب احمد مرعي عزو866

2020/19نمشة محمد عبد1987(ابو زرقاء)مصعب محمد عبد ذنون867

2020/19سهل الياس2000(ابو ايمن)مظهر رشيد فتحي يونس868

2020/19اسيا خضب 1995(ابو بكر)معن هاشم حمود 869

2020/21صبيحة محمد علي1961فاطمة حسن جاسم محمد القيىسي870

2020/21أبان ادريس داود871

ي872
2020/21محمود إبراهيم علي صالح الكيالتن

ي873 2020/21آسيا خضب 1976مدين عويد عبد هللا كاظم الجناتر

2020/21ضياء بدري حمودي874

ي875
2020/21بدرية شهاب1956عبد الرزاق عبد الوهاب عبد الرزاق احمد السامرات 

19432020/21خالد محمد حميد النعيمي876

ن محمد الجبوري877 2020/21عباس حسي 

2020/22زينب صالح1991مصعب مشتاق طالب878

ن حسن مطلك المكبن 879 ن درباس1999(أبو مسلم)منتض حسي  2020/28قاهرة حسي 

2020/28مريم صالح محمود1994(أبو يزن)مهدي  فتحي صالح سلطان المكبن 880

2020/28اخالص بشب 1980(أبو جراح)مهند خضن عبد هللا المكبن 881

2020/28طيبة فتحي خضن1987(أبو عاصف)مهند محمد احمد هشلة المكبن 882

2020/28مطرة صالح1989(أبو زكريا)مهند محمد فاضل عبود المكبن 883

ن المكبن 884 ن2001(أبو معاذ)موس شاكر محمود حسي  2020/28ردينة علي حسي 

2020/28يازي جاسم1995(مؤمن)مؤمن احمد محمود محمد المكبن 885

2020/28وفاء سالم سعيد1995(أبو وقاص)مؤمن عمار وعد هللا المكبن 886

2020/28فضليه طيب عبد الكريم1989(أبو كمال)مؤيد كمال احمد محمد المكبن 887

2020/28نضال علي1992(أبو ضح)مؤيد محمود حسن حماد المكبن 888

2020/28وضحة محمد1992(ابو امب )ميثاق صالح حامد فتحي المكبن 889

2020/28علية عايد1982(أبو مصطقن)ميش احمد محمد نجم المكبن 890

2020/28سالمة محمود1994(أبو عمار)ميش محمد صبحي شهاب المكبن 891

2020/28غادة علي احمد1993(مالك)نارص جمال نارص المكبن 892

ن المكبن 893 2020/28نهلة سلمان1996(أبو عائشة)ناطق محمود محمد حسي 



 علي حمود المكبن894
ن اس حسي  2020/28فائزة محمد موس1989(أبو محمد)نبر

ن حسن المكبن 895 2020/28رحيمة عبد القادر1988(أبو هاجر)نبيل علي حسي 

ة حبيب1981(أبو عبد هللا)نجم عبد هللا محمد عبد هللا المكبن 896 2020/28سمب 

2020/28شمسية إسماعيل محمد1984(أبو سمية)نزار حمود احمد عبد هللا المكبن 897

2020/28عليه محمد عبد هللا1993(أبو مصعب)نزيه محمد علي احمد المكبن 898

ن شعبان1999(أبو انس)نشات قحطان محمد المكبن 899 2020/28زاهدة حسي 

2020/28صبحة بليبل1968(أبو محمد الشمري)نشمي اسود خليف المكبن 900

2020/28هاللة احمد سلمان1980(أبو عبد الرحمن)نصار محمد صالح المكبن 901

ن مصطقن1996(أبو هاجر)نور الدين سعد محمد خلف المكبن 902 ية حسي  2020/28خب 

2020/28فرحة محمد عبد هللا1968(أبو احمد)هاشم رمضان حسن عكال المكبن 903

2020/28سىه محمود عبد هللا1982(أبو فاروق)هشام ادريس عبد الكريم  المكبن 904

2020/28ايمان عبد هللا احمد1995(أبو نبا)هيثم عالء خضن المكبن 905

2020/28رواء إبراهيم1990(أبو حسام)      وحيد حسام الدين وحيد الدين المكبن           906

2020/28هدى محمد حردان1992(أبو رضوان)وسام علي إبراهيم جراد السبعاوي907

ن صالح المكبن 908 ن)وضاح وردي حسي  2020/28كورجيه حسن زيدان1996(حسي 

2020/28مديحة خليل1994(أبو يوسف)وعد محمد محمود علي المكبن 909

2020/28بلقيس نوح سليم1981(أبو سليمان)وليد خالد إبراهيم المكبن 910

2020/28صبحة صالح محمد1986(أبو رسل)وليد خالد محمد خلف المكبن 911

ن حماد المكبن 912 2020/28حمدة رحيل فرحان1990(أبو الليل)وليد عالء حسي 

2020/28زهرة فتحي كعود1988(أبو عمار)ياش صالح حبيب حسون المكبن 913

ي1980(أبو عبيدة)ياش محمد علي حسن المكبن 914
2020/28نمشة خليل حساتن

ن احمد محمد بالل المكبن 915 2020/28علية جاسم صالح1997(أبو طه)ياسي 

ن جميل جار هللا عباس المكبن        916 2020/28خلفة سلطان رمضان1978(أبو عائشة)      ياسي 

2020/28زهرة عبد هللا شعبان1981(أبو رواحة)يحب  صالح فتحي المكبن 917

ي المكبن 918
2020/28صالحة محمود1981(أبو سالم)يوسف سالم محمد البدراتن

ي المكبن 919
2020/28ايمان طه إسماعيل1998(أبو عبد هللا)يوسف عبد الستار محمود منصور الحياتن

2020/28بدرية دهام مناور1998(أبو تراب)يوسف عودة جاسم المكبن 920

2020/28شفيقة جار هللا عباس1970(أبو عبد)يوسف محمد علي عبد الجبارالمكبن 921

2020/28هدى فخري عبد1998يوسف ياش عبيد922

2020/28فاطمة حسن1994(أبو بكر)يونس احمد علي سليم المكبن 923

2020/28سودة قصي مشعان1993(أبو إسماعيل)        يونس إسماعيل يونس عباس المكبن         924

 علي نجرس المعماري المكبن       925
ن 2020/28فتحية محمود احمد1985(أبو عائشة)     يونس حسي 

2020/28عليه مريم عزيز1988(أبو إسحاق)يونس اشحاذة جاسم محمد المكبن926

2020/28ضحب  يوسف عليان1988(أبو عمر)يونس شعبان محمود حميد المكبن927

2020/28هنية احمد إبراهيم1996(أبو حمزة)يونس صالح يونس عباس المكبن928

اء)يونس عبد هللا علي إبراهيم المكبن929 2020/28امينة حسن سليمان1993(أبو البر

2020/28عطية محمد إسماعيل1970(أبو بكر)إبراهيم مولود رشيد الهماوندي930

2020/28فطومة مهنا احمد1972(أبو عبد الرحمن)   باسم منصور نارص علي المصيلح المكبن      931

ي المكبن   932
2020/28مهية محمود احمد1981(أبو همام)حميد شهاب احمد إبراهيم الجحيىسر

2020/28هناء عبد الحليم محمد1989(أبو مصعب)       دحام عالء حرك فرج الخالدي المكبن       933

 علي عبد هللا الراشدي المكبن 934
ن 2020/28جميلة شلمي محمد1985(عياش)زياد حسي 

 علي1967(أبو ميش)سالم جار هللا سليمان المكبن 935
ن 2020/28معينة حسي 

ن البو علوي المكبن 936 2020/28رفعة حبو علي2000(سفيان)سفيان عبد العزيز احمد حسي 

ي المكبن       937 2020/28صبحة محمد عطوان1972(أبو اية)    سلطان اسود عبد هللا محمد اللهيبر

2020/28نهلة فتحي عبد هللا1996(أبو عمر)   ضياء احمد رمزي قاسم النعيمي المكبن       938

ي المكبن939
2020/28عمشة محمد حميد1980(أبو معاذ)عادل محمد نجم شكارة الحمداتن

2020/28فتحية نحلي دبوس1970(أبو احمد)عبد العزيز احمد محمد شحان العبادي المكبن       940

ي المكبن941
2020/28خولة محمد حسن1989(أبو فاطمة)عبد هللا رفعت محمد بالل الحمداتن

2020/28ملكة حمد حسن1969(أبو طارق)عزيز جساب عبد ساير سالمي المكبن942

2020/28صبحة سلطان صكر1981(أبو عبد هللا)قصي صالح احمد سلطان البجاري المكبن943



ن1971(أبو بالل)ماهر حميد خضب  جاسم المكبن944 2020/28خالدة محمد حسي 

ي المكبن      945
ن1986(أبو علي)محمد ادريس عبد الرزاق فتحي الطات  2020/28ايمان دحام حسي 

2020/28ايمان حازم حسام الدين1995(عمر)محمد اكرم محمود الفهادي المكبن946

2020/28صبحية احمد1972(أبو كرم)محمد غازي ظاهر عدنان السبعاوي المكبن947

2020/28صبيحة خضب  شهاب1985(ابو عائشة )محمود إسماعيل محمود شبيب العباسي المكبن 948

2020/28مي سعيد عبد الفتاح1982(أبو شجاع)منتض وليد احمد عبد الفتاح الفهادي المكبن         949

950
أبو سعد )ميش محمود خلف عبد هللا الحديدي المكبن           

(هللا
ي إبراهيم حميد1974

2020/28تاضن

2020/28فاطمة احمد يونس1995(ابو جعفر)حاتم احمد عزيز محمد المكبن951

2020/28بهية عبد هللا خليف1994(أبو انس)إبراهيم احمد فتحي خليف المكبن952

 مرعي1982(أبو ياش)إبراهيم ادريس خضب  مرعي المكبن953
ن 2020/28نشعة حسي 

2020/28فتحية عط هللا احمد1988(أبو نارص)إبراهيم إسماعيل إبراهيم منديل المكبن         954

2020/28شكرية إبراهيم احمد1997(أبو إسحاق)إبراهيم جاسم محمد علي المكبن955

2020/28وجرة إبراهيم1995(أبو عائشة)إبراهيم جاسم ندى عبد هللا المكبن956

ن احمد1995(أبو عائشة)إبراهيم خلف محمد الجبوري المكبن957 2020/28عنود ياسي 

ن جالفة1990(أبو أسامة)إبراهيم علي حسن عبيد اللويزي المكبن       958 2020/28زمزم حسي 

 علي1991(ابو علي)  إبراهيم علي احمد محمد علي صالح المكبن        959
ن 2020/28كواكب حسي 

2020/28اخالص احمد جرجيس1994(أبو خليل)إبراهيم محمد إبراهيم سليمان المكبن 960

ي المكبن 961
ن محمد1982(أبو أنور)إبراهيم محمد احمد محمد سلطان الطات  2020/28عمشة حسي 

ن احمد الكردي962 2020/28ليل سليمان رمضان1998إبراهيم محمد حسي 

2020/28بدرية خضن محمد1998(أبو جليبيب)إبراهيم محمد نور سليمان المكبن 963

2020/28سورية هادي عبد هللا1984(أبو طلحة)إبراهيم محمود عبيد احمد المكبن 964

2020/28ليل فياض حياد1997(أبو ذنون)اثب  سليم خضب  شمران المكبن 965

2020/28مطرة فرج2000(أبو هاجر)اثب  علي وسمي درمان المكبن 966

2020/28عجمية صالح1985(أبو فرح)احمد إبراهيم إسماعيل حميك الراشدي المكبن        967

ي المكبن        968
ن محمد البيجواتن 2020/28نعيمة سعدون حسن1987(أبو زينب)    احمد إبراهيم حسي 

ن إسماعيل1993(أبو أيوب)احمد إبراهيم حمادي إسماعيل المكبن 969 2020/28وصف حسي 

2020/28مهدية صالح جاسم1997(صعب)احمد ادريس سليم طه المكبن970

2020/28اسيل نجم مصطقن1994(أبو أنور)احمد أنور إسماعيل ذنون المكبن971

2020/28حسنة خلف صالح1995(أبو عبيدة)احمد بلو وسمي صالح الوسمي المكبن972

ي973 ن حسن الزهب  2020/28أن عز الدين نظام1995(أبو انس)احمد ثامر حسي 

2020/28حميدة مخلف حنون1991(أبو عمر)احمد جاسم خلف ركد الجبوري المكبن 974

2020/28فتحية محمد سلمان1994(أبو دجانة)احمد جاسم محمد عبد المكبن975

ن2000(أبو سعد)احمد حسن مهدي صالح المكبن 976 2020/28رسلية ادريس حسي 

ن شاهر المكبن977 2020/28مريم عبد القادر1991(أبو عمر)احمد حسي 

ي إسماعيل حميد المكبن978
2020/28اخالص احمد فتحي1997(أبو قصي)احمد حق 

2020/28انعام يحب  ذنون1990(أبو فاطمة)احمد حكمت شهاب احمد المكبن 979

ي المكبن 980
ن المتيوت  2020/28شكرية خلف1998(أبو بكر)احمد خضب  إبراهيم حسي 

ن كران الجبوري المكبن               981 2020/28فوزية إسماعيل خليل1992(أبو مصطقن)احمد خلف حسي 

2020/28نورة حمد يونس1999(احمد)احمد خلف محمود خلف المكبن 982

2020/28كسارة محمود عزو1997(أبو عمر)احمد خليل إبراهيم إسماعيل الراشدي المكبن983

2020/28خايبة صالح خضن1993(أبو بكر)احمد خليل إبراهيم وهب المكبن 984

2020/28زهرة إبراهيم تركي1994(إسحاق)احمد خميس خليف محمد المكبن 985

2020/28رفدة حامد محمد1988(أبو يوسف)احمد ذنون محمود محمد الربيعي المكبن 986

2020/28سناء صالح1998(أبو عثمان)احمد رائد إبراهيم حسن المول المكبن 987

ي المكبن 988
 علي الطات 

ن 2020/28نهلة نجم عبد هللا1978(عزيز)احمد سعدون حسي 

ن المكبن 989 2020/28غزيلة محمد خلف1978(أبو محمد)احمد سعيد دهش حسي 

2020/28ايمان احمد مجيد1988(أبو جميله)احمد صالح حسن مجيد الجبوري المكبن 990

ي المكبن 991
ي1992(أبو وعد)احمد صالح سلطان عذاب الطات 

 
2020/28فاطمة سليمان رزوف

2020/28اصالح محمد زكي1982(أبو ياش)احمد صباح فاضل مصطقن992



2020/28جميلة خلف جاسم1997(أبو عبد الرحمن)احمد صالح محمود خضن المكبن 993

2020/28عجبة عطيوي1997(أبو حسن)احمد ظاهر صالح عبد هللا الحديدي المكبن 994

2020/28غنية مهدي2000(أبو هريرة)احمد عامر عباس حسن المكبن 995

ي المكبن        996
2020/28رقية محمد فتحي1996(أبو أسامة)احمد عبد العظيم يونس فتحي الجحيىسر

ن عبيد المكبن 997 2020/28فائزة خضب  عبيد1997(أبو العيناء)احمد عبد الكريم حسي 

2020/28ايمان محمد يوسف1993(أبو خطاب)احمد عبد هللا علي سلطان اللويزي998

ي المكبن 999
2020/28فريال محمد محمود1999(أبو زينب)احمد عدنان علي الجحيىسر

ي1966(أبو عبد هللا)احمد عدنان محمد خليل المكبن 1000 2020/28بديعة حاحر

ي المكبن1001 2020/28فوزية محمود جاسم1981(أبو سالم)احمد علي حامد جاسم اللهيبر

 علي1996(أبو فاروق)احمد علي محمد علي صالح المكبن1002
ن 2020/28كواكب حسي 

2020/28حسنة علي فتحي1982(أبو مصطقن)احمد علي محمود جاسم المكبن 1003

2020/28عيدة عواد عكيل1985(أبو همام)احمد عواد محمود عكلة الحمد المكبن 1004

2020/28عمشة محمد سلطان1998(أبو مصطقن)احمد عيىس محمد سليمان المكبن 1005

اسماعيل2001(أبو عبد الوهاب)احمد غازي يحب  احمد الشبكي المكبن                1006 2020/28ماهدة خضن

2020/28عمرة إسماعيل علي1997(أبو فارس)احمد فارس فتحي احمد النبس المكبن1007

ي المكبن1008
2020/28امينة مال حمدو1997(أبو اسالم)احمد فارس محمد الطات 

2020/28مياسة عمر سيف الدين1989(أبو زبيدة)احمد فاضل صالح جربوع العبيدي المكبن1009

2020/28ليل احمد هزاع1993(أبو حمزة)احمد فتحي خضب  عبد هللا اللويزي المكبن1010

2020/28مريم خلف رشيد1994(رياض)احمد قاسم جاسم خليل شبك المكبن 1011

ن احمد1987(أبو ايمن)احمد مجبل عواد علي الحديدي1012 2020/28عمشة حسي 

2020/28غزالة سالم حسن1993(احمد عقارات)احمد محسن مطر خضن1013

2020/28خولة إبراهيم1973(أبو بكر)احمد محمد احمد إسماعيل الخالدي1014

2020/28فوزية حسن1974(أبو سجاد)احمد محمد حسن عليوي الحديدي1015

2020/28زهرة عبد جاسم1992(أبو تبارك)احمد محمد فتحي علي1016

2020/28علية يونس حمد1987(أبو أسامة)احمد محمد علوي احمد السبعاوي1017

ن)احمد محمود حنش محمد1018 2020/28فطومة حميد نزال1996(أبو يقي 

2020/28نومة مسعود1962(أبو هارون)احمد مرعي صبح هزاع العبيدي1019

ي1020 2020/28وضحة سلمان عسكر1999(احمد)احمد مصلح حامد مهبر

2020/28حسبن سلطان حسن1993(سيف)احمد مطيع إسماعيل صالح المعماري1021

2020/28يشى حسن صالح1991(أبو هاجر)احمد نايف علي صالح المول1022

2020/28صفاء فتحي محمود1996(عبد الرحمن)احمد هيثم سالم محمود االومري1023

 الماللي1024
ن ن1994(أبو حفصة)احمد ويس ذنون حسي  2020/28ناهدة إسماعيل حسي 

ن كردي الراشدي1025 2020/28منال يونس حسن1996(أبو مودة)احمد ياش حسي 

ي عبد القادر سالم1026
2020/28رحمة محمد المنصوري1979(أبو ايمن)احمد يماتن

2020/28مهيبة رامي شبط1985(أبو زكي )ادريس حميد انويران شاهر1027

2020/28طيارة محمود عزام1991(أبو عمر)ادهام احمد محسن علي 1028

2020/28وفاء محمد علي2000(نوح)اركان صداع احميدي حمد1029

2020/28زهور خلوف حميد1992(أبو طلقة)اركان فتحي جاسم علي الحديدي1030

2020/28خديجة خلف حمد1997(أبو حذيفة)ازهر عبد هللا محمود احمد1031

2020/28نافعة محمود يونس1991(أبو يونس)أسامة حامد طه جرجيس الدليمي1032

2020/28رويدة احمد1985(أبو يحب )أسامة يحب  عبد هللا احمد1033

2020/28هاللة محمود علي1999(ابو قعقاع)إسحاق يوسف عبد سلطان المكبن 1034

2020/28حكيمة حسن وليد1994(ابو عائشة  )ابراهيم خليل ابراهيم كرموش المكبن 1035

2020/28خميسة جواد كاظم1996(ابو مسلم)ابراهيم سالم خلف سلطان الدليمي المكبن 1036

2020/28وزة عبد هللاال يوجد(ابو حيدر  )ابراهيم صالح محمد منصور المكبن 1037

ي المكبن     1038
2020/28عفتة عاقوب عجيل1988(ابو سعد  )ابراهيم عبد الباري ابراهيم احمد الجحيىسر

2020/28ترفة شهاب احمد1990(ابو عبد  )ابراهيم عبد هللا محمد عبد هللا سبعاوي المكبن          1039

2020/28نوال علي عبد1997(ابو هريرة  )ابراهيم عزام عبد المكبن 1040

1041
ي المكبن              اتر

ن سليمان الشر أبو اسالم رعد )ابراهيم علي حسي   

)
2020/28وضحة محمود سالم1988



ي عبد الفتاح1999(ابو خطاب  )ابراهيم مهند خالد حاتم المكبن 1042
2020/28تهاتن

2020/28صافية حسن محمد1989(ابو زينة )ابراهيم يونس احمد محمود العكيدي المكبن1043

2020/28معينة محمد عبد هللا1994(ابو علي  )اثب  احمد ابراهيم عطية المكبن 1044

2020/28سميحة  خميس ابراهيم1990(ابو سعيد  )اثب  احمد عيىس عليوي الشمري المكبن 1045

ي عاضي1999(ابو ايوب  )اثب  رائد ابراهيم علي المكبن 1046
2020/28تاضن

1047
ي المكبن            

ابو احمد )احمد ابراهيم محمد ابراهيم المتيوت   

( الطيب
2020/28جميلة طه محمد1988

2020/28ليلة حميدي1994(ابو بالل  )احمد ابراهيم محمد دوغان المكبن 1048

2020/28حياة حياوي1991(ابو مصطقن  )احمد ابراهيم نهب  نجم الجبوري المكبن                 1049

ن  )احمد ادريس احمد صالح النعيمي المكبن 1050 2020/28نوال جاسم1996(ابو يقي 

2020/28مبن محمد سعيد1996(ابو عسكر )احمد بشار صالح  احمد السماك  المكن  1051

 عطلة علي الجبوري المكبن 1052
ن 2020/28شاهه خضن احمد1944(ابو براء  )احمد بحسي 

2020/28فاطمة حسن غضبان1995(ابو هاجر  )احمد حميد فطاس علي المكبن  1053

ن المكبن 1054 2020/28شكرية خلف دبو1998(ابو بكر  )احمد خضب  ابراهيم حسي 

ي  المكبن 1055 اتر
ن كنوفالشر 2020/28فاطمة علي محمد1998(ابو كرم  )احمد خلف حسي 

ي  المكبن              1056
ن حسن الجغيقن 2020/28بان خليل1996(ابو ايوب  )احمد خب  هللا حسي 

2020/28محروسة عبد هللا احمد1990(ابو فارس  )احمد دهام محمود عبد هللا المكبن 1057

2020/28رفدة حامد1988(ابو يوسف  )احمد ذنون محمود محمد المكبن 1058

2020/28جميلة ابراهيم1984(ابو همام  )احمد شهاب حمد المكبن 1059

2020/28سهلة سعدو علي1971(ابو مصعب  )احمد صالح اسود ابراهيم الراشدي المكبن              1060

ي المكبن                1061
ن سلطان الطات  يف حمودي1987(ابو الحارث  )احمد صالح حسي  2020/28كتيبة شر

ي المكبن               1062
2020/28خميسة خلف احمد1993(ابو يحب   )احمد طارق ادريس خضن البدراتن

ن المكبن 1063 ى محمد علي1989(ابو نور  )احمد طارق حسي 
2020/28بشر

ي حمادي1997(ابو عمر  )احمد طارق صالح اسود المكبن 1064
2020/28ماجدة عبد الغبن

2020/28عدوية شعبان1999(احمد  )احمد طالب حمدو المكبن 1065

2020/28يشى مجيد خليل1993(ابو مهدي  )احمد عامر حازم حميد المكبن 1066

2020/28غنية مهدي2000(ابو جهاد  )احمد عامر عباس حسن المكبن 1067

1068
ي المكبن           

ابو )احمد عبد الجبار جاسم محمد المتيوت   

(  سليمان
2020/28صيتة محمد حسن1989

2020/28يازي محمد علي1981(ابو مروة  )احمد عبد السالم مصلح علي الجميلي المكبن            1069

2020/28عبده محمد1991(ابو حمزة )احمد عبد العزيز احمد المكبن 1070

2020/28يازي محمد عبد1991(ابو عمر)احمد عبد هللا فتحي محمود المكبن 1071

2020/28ابتسام خليل محمد1994(ابو امب )احمد عدنان صالح الياس المكبن 1072

2020/28خديجة عبد هللا ساير1982(ابو محمود)احمد عدنان محمد عبد هللا العبيدي المكبن              1073

2020/28نهاهدة علي1996(ابو نارص)احمد عزام غيث محمود الحديدي المكبن 1074

2020/28غزالة صالح ارمان1998(حيدر)احمد علي حسن ارمان المكبن 1075

ن)احمد علي حسن ثامر سالمي المكبن 1076 2020/28امينة خضب  فرحان1981(ابو ياسي 

2020/28ندى احمد1989(ابو ايمن )احمد علي حمود حمندي المكبن1077

2020/28شكرية محمود1978(ابو يوسف)احمد علي عبد ظاهر المكبن 1078

2020/30سعدية جسار عبد هللا1980سعد حسن رشاش عبيد الراوي1079

ن الكبيىسي1080 ة محمد1969داود سلمان حسي  2020/30سمب 

2020/46مديحة محمد رستم1949محمد عبد الوهاب مهدي فدعم العزاوي1081
2020/46خميسة غين مسعود1981فارس عواد محمود رحيل العبيدي1082
2020/46معصومة رضا1969خالد عبد الرحيم عبد هللا  بكر ال خويت1083
2020/46مطيعة اسماعيل1959عدنان محمد علي حسن يونس الفرحات1084
2020/46معزز خليل احمد1973عمر محمد نايف محمد الدليمي1085



2020/46صبيحة الياس سليمان1984دريد الياس خضر سليمان  المتيوتي1086
2020/46ناهدة قاسم محمد1955فارس علي بالل الجبوري1087
2020/46محفوظة سيد سليمان1980حسن محمد طه حسن النعيمي1088

1969رعد خليل عشم خلف الجبوري1089
وضحة محمد مطر محسن 

الناصري
2020/46

2020/46نهاية حاتم فرحان1988محمد عارف زويد سرحان المكدمي1090
2020/46سارة حيدر1976حسن هادي جاسم حسنن المكدمي1091

1990هزبر نصيف جاسم الحشماوي1092
طليعة محمد حسن جاسم 

المزروعي
2020/46

2020/46حسنية مجيد1978ايوب جالل رشيد عناك الجواري1093
2020/46سعدية علي فرحان1989محمد خليل محمد احمد الفراجي1094

1975وعد رمضان عبد الرحمن السالمي1095
بواسة رشيد علي خلف 

السالمي
2020/46

2020/46جميلة شيخالر1964جمال رمضان سالم السالمي1096

2020/46دنهش صالح مخلف الجنابي1980حماد حنيش مطر الجبوري1097

2020/46وضحة علي عبد1985فالح حسون محمد عفدل الزبيدي1098
2020/46مهدية صالح خضر1978عبد السالم سالم شحاذة السالمي1099
2020/48نىه ذنون يونس1995اسعد زهب  حمزة علي المكبن أبو وقاص1100

ي المكبن عبد الرحمن1101
2020/48رفعة احمد معروف1994اسعد عايد احمد صايل الطات 

ي المكبن حسن1102 2020/48عاصمة ذنون يونس1997اسالم محمد بهجت صلبر

ن المكبن أبو االء1103 ن1981اسماعيل حمود خلف حسي  2020/48فاطمة حسي 

2020/48كمرة محمود عكلة1987اسماعيل خلف جدوع عوض المكبن أبو ايمن1104

2020/48شكرية رضن خضن1992اسماعيل محمد إسماعيل المكبن أبو محمد1105

ي هالل عبد هللا المكبن أبو خديجة1106 2020/48منيفة صالح كوكب1990اكرم غرتر

2020/48امينة علي1990اكرم يعقوب يوسف يوسف المكبن أبو اسالم1107

ي المكبن أبو فالح1108
2020/48شيماء صالح1997الحسن ابراهيم عنب  المتيوت 

2020/48سعاد ذنون يونس سليمان1988المنتض باهلل حمد عدنان عبد الهادي المكبن سيف اإلسالم1109

ي المكبن أبو الوليد1110
2020/48عايدة محمد شيت1991امان وليد فاضل علي الطات 

ن المكبن أبو تراب1111 2020/48كوكب ذنون محمود1996امب  ربيع ابراهيم حسي 

2020/48صبحية سليمان مصطقن1982امب  محمد نور اسماعيل الكنة المكبن أبو عبد هللا1112

ن فاضل علوان سطان المكبن يمان1113 2020/48هدلة نضوي علي1995امي 

ي المكبن أبو نمر1114
2020/48حمدة حميدي حمد1997انمار حسن محمد الطات 

2020/48انتصار فتحي احمد1992انمار عبد هللا موس عبد هللا المكبن أبو حمزة1115

2020/48مديحة عبد الكريم محمد1997انمار نجم عبد محمد المكبن قدامة1116

 أبو رامي1117
ي المكبن

2020/48عالية خلف1972انور جاسم حمادي حبيب المتيوت 

ن1118 2020/48نشمية مرعي حسن1991بشار فتحي احمد حسن الراشدي المكبن أبو يقي 

2020/48خديجة جاسم1994اياد يونس صالح أيوب المكبن أبو سدرة1119



2020/48ترفة فتحي احمد2000ايمن شاكر خضب  فجر الحديدي المكبن أبو دجانة1120

ي المكبن أبو مريم1121
يقن 2020/48ابتسام شهاب احمد1998ايمن عامر حسن احمد الشر

ن العبيدي المكبن أبو رقية1122 2020/48ايمان سعدي حسون1992ايمن وعد عبد حسي 

2020/48زيادة عبد الرزاق حميد1994ايهاب محمود احمد سلطان المكبن أبو مؤمن1123

ي المكبن بالل1124
2020/48خشفة صالح سلطان1999ايوب ادريس احمد الطات 

 علي المكبن أبو حمزة1125
ن ي1992بارق ثامر حسي 

 
2020/48سهلة سليمان رزوف

 علي1987باسل خالد ذياب علي المكبن أبو تغريد1126
ن 2020/48عايدة حسي 

2020/48غزالة زيدان خلف1982باسم علي عبد هللا إبراهيم المكبن أبو محمود1127

2020/48امينة حسن يونس1976بدر عبد هللا صديق عبد هللا المكبن أبو احمد قرداش1128

2020/48نجلة ناطق خليل عبد هللا1990بدران محمود عبد القادر صالح المكبن عثمان1129

2020/48شعيلة عبد الحميد حامد1993براء ابراهيم الياس داود المكبن أبو عائشة1130

 علي المكبن أبو رسل1131
ن ي1989براق ثامر حسي 

 
2020/48سهلة سليمان رزوف

 أبو علي1132
2020/48خولة إبراهيم اسماعيل1968بشار محمد احمد اسماعيل الخالدي المكبن

ي شباط الحديدي المكبن أبو كرم1133
ن
2020/48كورجية خضب 1982برزان فتحي الف

 مرعي1979بسام حسن عزيز مرعي الدليمي المكبن أبو رحمة1134
2020/48سامية مصطقن

2020/48وزة محمود جاسم1995بسام رمضان حامد جاسم المكبن بسام1135

ن عالوي اللويزي المكبن أبو بكر1136 2020/48نورة حسن عليوي1989بسام صالح حسي 

2020/48سهام بدران محمد1988بسام صباح جعفر سليمان المكبن أبو طلحة1137

2020/48زهرة احمد عكلة1985بشار محمود حسن علي اللويزي المكبن أبو عمر1138

ن المكبن أبو ايوب1139 2020/48خالدة حسن يونس1997بسام عمر جاسم يونس ال حسي 

2020/48خولة هادي احمد1996بنيان فرمان مشعل احمد المكبن عمر1140

2020/48نجاح زيدان عبد هللا1980تحرير حمد بليج عبد هللا العكيدي المكبن أبو حارث1141

ن عبد الكريم ابراهيم عبدالرحمن المكبن أبو عهد1142 2020/48فريال عبد الرحمن1987تحسي 

 علي احمد خلف المكبن أبو زهراء1143
ن 2020/48صافية احمد خلف1987تحسي 

2020/48عمشة محسن مصطقن1999ثابت خب  الدين يوسف بكر المكبن أبو محمد1144

2020/48ذيبة محيميد1983ثائر بسام عزيز علي السبعاوي المكبن أبو الزبب 1145

 حسن علي السبعاوي المكبن أبو احمد1146
ن ن1984ثائر حسي  2020/48فوزية احمد حسي 

ي المكبن أبو محمود1147 اتر
2020/48سعدة مال جمعة1994ثامر محمود اسود عبدي الشر

ن احمد1996جاسم اكرم عزيز علي السبعاوي المكبن أبو طلحة1148 2020/48حال حسي 

2020/48نزيلة كماش1952جاسم محمد شويت عبد الرحمن المكبن أبو محمد1149

2020/48يازي عبد هللا محمد1986جاسم عيىس نجم عبد هللا المكبن أبو سارة1150

ن1151  العفري المكبن أبو حسي 
2020/48شكرية رضا خضن1986جاسم محمد اسماعيل مصطقن

2020/48ترفة محمد1997جاسم محمد حلبوص خلف الحديدي المكبن أبو حمودي1152

2020/48تركية يونس عابد1981جاسم محمد صالح علي الحديدي المكبن أبو صكر1153

2020/48مريم محمد حمندوش371991جاسم محمد غثيث مشوح الحديدي المكبن أبو محمد 1154

2020/48حمدة فتحي احمد1981جاسم محمد فتحي عبد هللا الراشدي المكبن أبو عبد هللا1155

ن المكبن أبو يونس1156 2020/48خديجة محمود محمد1970جاسم محمود عبد ياسي 

2020/48مريم خالد حسن1970جراح عبيد فتحي خلف الجبوري المكبن أبو خطاب1157

2020/48رويدة عباس محمد1993جرجيس شهاب جرجيس مصطقن العفري المكبن جنيد1158

ي المكبن حمزة1159
ن الطات  2020/48اضوية منصور محمد1999جمال خالد محمد حسي 

ي نايف الشمري المكبن أبو مصعب1160
 
ف 2020/48عائشة سليمان عران1995جمال رشيد شر

ي المكبن أبو عبد الوهاب1161
ي طه1987جمال عبد الجبار احمد خليف الطات 

2020/48سهلة ماتن

2020/48مريم عبد عيىس1996جمعة دعفس احمد زعال الحديدي المكبن عباس1162

2020/48باسمة حسن جبو1993جميل عبد اللطيف شبيب حسن المكبن اوس1163

2020/48فضيلة عباس إسماعيل1981جهاد جمعة محمود العفري المكبن أبو حمودي1164

ي المكبن أبو موس1165
2020/48وضح طه محل1997جهاد صدام يونس المتيوت 

2020/48سناء محمود محمد2000جواد كاظم حامد صالح المكبن أبو اسحاق1166

2020/48اخالص احمد محمد2000حاتم احمد خضن محمد العكيدي المكبن أبو ماريا1167

ي المكبن عبد هللا1168
2020/48فاطمة محمود محمد1995حاتم عبد احمد حميد الطات 

 أبو علي1169
2020/48اسيا حسن محمد1977حاتم علي الياس عبد هللا الجبوري المكبن



ن المكبن أبو مروان1170 2020/48ضوية منصور محمد1995حارث خالد محمد حسي 

2020/48هناء حميد1997حارث صباح احمد عبد هللا العكيدي المكبن أبو هند1171

ى علي خضب 2000حارث صدام عبد هللا شاب الحديدي المكبن أبو عبد هللا1172
2020/48بشر

ي المكبن أبو محمد1173
2020/48رابحة صالح1979حارث مهدي صالح سلطان الطات 

2020/48ثدية بليج عبد هللا1987حازم زعال زيدان عبد هللا العكيدي المكبن أبو جميل1174

2020/48غنيمة فاضل إبراهيم1993حازم محمد محمد مصطقن المكبن أبو حمزة1175

ي المكبن أبو فاطمة1176 اتر
2020/48ذباحة محمود حسن1996حامد خضب  عطية عبد الجليل الشر

2020/48كميلة يونس عبد1967حامد طه جرجيس محمد الدليمي المكبن أبو أسامة1177

2020/48صبحة فتحي بلو1987حامد عويد مضلوم سلطان المكبن أبو خالد1178

2020/48اشتية حسن1988حامد يحب  حامد سليم العكيدي المكبن أبو صالح1179

ن المكبن أبو خطاب1180  علي حسي 
ن 2020/48يشى عباس خضب 1992حسام حسي 

ي المكبن أبو عائشة1181
2020/48هالة احمد حلبوص1995حسام جاسم سلطان محمد الحياتن

ن المكبن اوس1182 2020/48مها سلمان داود1990حسام يحب  محمد ياسي 

ي المكبن أبو الحسن1183 اتر
 علي الشر

ن 2020/48امينة محمد سليمان1998حسن جاسم حسي 

ن خلف احمد المكبن أبو أسامة1184 2020/48امينة حسن احمد1989حسن حسي 

2020/48فرحة حامد حسن2000حسن رمضان عبد سعيد المكبن أبو عبيدة1185

2020/48انعام لطيف1995حسن صالح محمد عبد الفتاح المضي المكبن أبو جبل1186

ن شحاذة المكبن أبو مصطقن1187 2020/48سعدية حسن شحاذة1991حسن عبد الكريم حسي 

2020/48فطيم حسام عبد هللا1977حسن علي جاسم محمد الحديدي المكبن أبو رماح1188

ن الحديدي المكبن أبو احمد1189 2020/48فتحية قاسم محمد1996حسن علي سليمان حسي 

ي المكبن أبو فالح1190
ن الطات  2020/48حل محمود فتحي1999حسن مروان علي حسي 

 حسن شامي1191
ية فيصل محمد1994حسن يوسف جالل علي الحديدي المكبن 2020/48صبر

ن صالح كردي نارص المكبن أبو محمود1192 2020/48عمشة جاسم محمد1991حسي 

ن عباس خليل إسماعيل المكبن أبو فاطمة1193 2020/48فاطمة عبيد مصطقن1989حسي 

 أبو علي1194
ي المكبن

 عبد العزيز علي محمد الطات 
ن ة محمد يونس1991حسي  2020/48امب 

ن1195 ن عبد هللا احمد صالح المكبن حسي  2020/48رفعة هالل ظاهر1991حسي 

 علي احمد عبد هللا المكبن أبو عائشة1196
ن 2020/48صبحة خليل إبراهيم1995حسي 

 علي محمد علي العبيدي المكبن أبو احمد1197
ن 2020/48شمس حسن ظاهر1984حسي 

ن نارص المكبن أبو بكر1198 ن فتحي حسي  2020/48فندية محمد شهاب1989حسي 

ن محمد اسماعيل محمد الحديدي المكبن أبو مريم1199 2020/48فطيم عويد1976حسي 

 احمد الكردي أبو علي1200
ن ن محمد حسي  2020/48ليل سليمان رمضان1988حسي 

ي المكبن أبو زينب1201
ن عبد هللا الطات  ن محمد حسي  2020/48عائشة محمد صالح1987حسي 

 محمود حسن علي اللويزي المكبن عثمان1202
ن 2020/48ترفة محمد ظاهر1994حسي 

2020/48خديجة عبد احمد1987حليم محمود عبد هللا احمد المكبن بالل1203

2020/48بيشة عالوي احمد1995حماد ذياب خليف شهاب الشمري المكبن سعيد البدوي1204

 أبو علي1205
2020/48صالحة جدوع1970حمد عبد محمد كريم الحديدي المكبن

2020/48منيفة مطر شبيجان1988حمود عويد عبيد مديفع الشمري المكبن أبو هاجر1206

ن حيدر مصطقن المكبن حيدر1207 2020/48سناء أيوب مصطقن1998حيدر حسي 

 علي1995خالد احمد فرج حسن اللويزي المكبن أبو وسام1208
ن 2020/48ليل حسي 

2020/48صباح علي حمادة1989خالد احمد محمود حمود المكبن أبو فاطمة1209

ن1990خالد خضب  احمد علي المكبن أبو خطاب1210 2020/48نهلة حسن حسي 

2020/48نجمة عبد هللا سليمان1990خالد خلف علي هباد المكبن أبو همام1211

2020/48سكنه موس1991خالد سهيل احمد إسماعيل المكبن أبو ذر1212

2020/48حصة علي1965خالد سوادي مرعي احمد الحديدي المكبن أبو وليد1213

2020/48هذلة محمد حسن1985خالد فرج حسن مغب  الحديدي المكبن أبو الوليد1214

ة سليمان1998خالص جاسم ابراهيم محمد اللويزي المكبن أبو ذر1215 2020/48خضب 

2020/48نشين طه محمد المختار1991خبيب صفاء الدين صديق محمد المكبن أبو القعقاع1216

2020/48مريم يونس يوسف1997خضن عباس ابراهيم محمد الحيالي المكبن أبو حمزة1217

2020/48يازي عبد هللا محمد1981خضن عيىس نجم عبد هللا المكبن أبو قلب1218

2020/48حمدة عباس حميد1963خلف حسن هليل زيدان الحديدي المكبن أبو فتحي1219



ي المكبن أبو عائشة1220
ن محمد البيجواتن 2020/48نعيمة سعدون حسن1983خليل ابراهيم حسي 

2020/48مياسة علي اسماعيل1968خليل جعفر احمد صادق المكبن أبو ايمن1221

2020/48فطيم عويد1977خليل دغفك حسن طابان الشمري المكبن أبو عبد1222

2020/48فتحية حسن احمد1984خليل سليمان رمضان عبد هللا المكبن أبو صفية1223

2020/48فرحة عبد هللا خلف1991خليل عبد هللا احمد زوب  ع المكبن أبو عبد هللا السبعاوي1224

 علي صالح المكبن أسامة1225
2020/48عاجلة احمد عبد هللا1996خميس خضن

2020/48خلفه عبد مردود1975دحام حمادي محمد مردود المكبن أبو حارث1226

2020/48خديجة احمد صالح1988دريد صالح خلف موس المكبن أبو اسالم1227

2020/48ميسون سليمان عبد الرحمن1986دريد عايد عبد القادر يوسف اللويزي المكبن أبو امنة1228

2020/48امينة احمد صالح1988دلف يونس صالح أيوب المكبن أبو عبد هللا1229

ي المكبن أبو مروة1230
2020/48الهام محمد زكي1981ذنون يونس محمود طه المشهداتن

2020/48صالحة احمد صالح1993راكان جاسم يونس فهد المكبن أبو جليبيب1231

2020/48ميسون جاسم إسماعيل1998راكان خلف ابراهيم اسماعيل الراشدي المكبن أبو درع1232

2020/48عجلة خطاب سليمان1993راكان محمد احمد محمد الجبوري المكبن أبو احمد الجبوري1233

2020/48مهية حسن إبراهيم1975رائد تركي سليمان عبد العزيز المكبن أبو رحمة1234

ن1992رائد خضب  احمد علي الحديدي المكبن أبو يوسف1235 2020/48نهلة حسن حسي 

2020/48مريم حديد سليم1986رائد خليل اسماعيل محمود الحديدي المكبن أبو احمد1236

ي المكبن أبو عمر1237
2020/48ريما حازم1980رائد سليمان ابراهيم عليوي الطات 

ن جاسم العبادي المكبن أبو ايهم1238 2020/48سباهية محمد عباس1977ربيع سالم ياسي 

ن1982ربيع كريم سلطان سليم الحديدي المكبن أبو عبد الرحمن1239 2020/48نعيمة سليمان ياسي 

2020/48عزوف محمد صالح1996رجب محمود يونس محمد المكبن أبو جراح1240

ي المكبن أبو عزام1241
ي طه1992رجوان عبد هللا عبد احمد خلف الطات 

2020/48نهلة هاتن

ن1992رسول سليمان يونس يوسف المكبن أبو عمر1242 2020/48خالدة ذنون حسي 

2020/48عمشة احمد حسن1992رضوان عواد احمد عبد هللا المعماري المكبن أبو محمد المعمار1243

2020/48منتىه نايف محمد1995رضوان محمد عبد عمار المكبن مصعب1244

2020/48عزوف محمد صالح1999رضوان محمود يونس محمد العكيدي المكبن أبو انس1245

2020/48شاهه احمد1999رعد جالل جاسم خليل الداودي المكبن مصعب1246

ن فاضل عاشور الحديدي المكبن أبو طيبة1247 2020/48ترفة فضل عاشور1985رعد حسي 

2020/48عذرة صويلح إبراهيم1969رعد خلف محمود احمد المكبن أبو مهند1248

2020/48حسنة علي1981رمضان سالم خلف المكبن أبو خالص1249

ن المكبن أبو معاذ1250 2020/48مريم فطاس علي1994رمضان عبد صالح حسي 

2020/48حمدية عبد القادر1996رمضان عبد الكريم عبد هللا المكبن أبو إبراهيم1251

2020/48ضحية غانم برجم1989رياض احمد صالح علي المكبن أبو غفران1252

ن1987رياض احمد علي خلف السبعاوي المكبن أبو عبد الملك1253 2020/48عليا حسي 

ي المكبن أبو احمد1254
2020/48عمشة محمود سليمان1985رياض خلف جبر الطات 

2020/48اخالص عثمان صالح1990ريان احمد يونس محمد الجبوري المكبن أبو رسل1255

ن سلطان1990ريان ارحيل سلطان درويش المكبن أبو سارة1256 2020/48نوال حسي 

ن المكبن همام1257 2020/48سامية فتحي احمد1991ريان رمضان برجس حني 

ي المكبن أبو هاجر1258
2020/48عزيزة يونس1990ريان سالم محمد عبد هللا الطات 

2020/48ساهره إبراهيم إسماعيل1983ريان سليمان عبد الرحمن سليمان المكبن ابو قسورة1259

2020/48ونسة احمد علي1993ريان يونس محمد عبد هللا المكبن أبو دجانة1260

2020/48صبحة جبر شيت1990زياد خلف رمضان شيت المكبن أبو بكر1261

2020/48حسنة سلطان حسن1994زياد مطيع اسماعيل صالح المكبن زيد1262

ي المكبن أبو صديق1263
2020/48اضحية صالح1990زين العابدين علي صالح الطات 

2020/48غربية إبراهيم1992زيد محمد محمود خلف الراشدي المكبن أبو كوثر1264

2020/48سهام محمود يونس1989زيدان عدنان جمعة محمود المكبن أبو عثمان1265

ن1967سالم خضب  هيجل سالمه المكبن أبو سعد1266 2020/48فرحة سليمان حسي 

ي المكبن أبو تغريد1267
2020/48فاطمة احمد1975سالم عثمان احمد يونس الطات 

ن1268 2020/48خلفة جمعة1995سالم علي خلف شكارة المكبن حسي 

2020/48عويشة فرج درويش1984سالم محمد فاضل درويش السبعاوي المكبن أبو عثمان1269



2020/48فاطمة شحاذة عبود1994سامر محمد صالح حسن المكبن أبو مسلم1270

2020/48كرحة علي حمد1990سامي شعبان ذياب درويش السبعاوي المكبن ايمن1271

2020/48عيدة غرب حسن1972سامي علي خضن جاسم المكبن أبو مصعب1272

 علي صالح المكبن أبو محمد1273
ن 2020/48فاطمة خلف فتحي1984سبهان حسي 

2020/48علية عاضي جاجان1999سبهان صالح خلف دندح الراشد المكبن أبو نبيل1274

ن عمر1983سبهان فيصل عبد هللا يونس العبادي المكبن أبو عائشة1275 2020/48اعجمية حسي 

 محمود محمد الربيعي المكبن أبو زينب1276
ن 2020/48حبشة حبش يونس1983سبهان ياسي 

2020/48خالدة حسن علي1991سعد ابراهيم محمود عبد هللا المول المكبن أبو وقاص1277

2020/48بوسي عيىس سليمان1997سعد حسن صالح حميد الحمدان المكبن أبو نجم1278

2020/48جميلة سعد يونس1996سعد خليل مصطقن يونس الراوي المكبن أبو رحمة1279

2020/48صافية علي1994سعد رمضان محمد علي العبيدي المكبن معاذ1280

ن1990سعد سالم حسن مجيد الجبوري المكبن أبو سعدية1281 2020/48هدية حسن ياسي 

2020/48رفعة مرعي حسن1992سعد مهدي صالح علي المكبن أبو سعود1282

2020/48ليل احمد جاسم1999سفان حمدون سليمان الحديدي المكبن أبو صكر1283

ي المكبن أبو خطاب1284
2020/48وضحة خضن عليوي1997سفيان عبد الباسط حسن محمد المتيوت 

ن المكبن أبو مريم1285 2020/48حبشة صالح علوش1996سفيان محمد جاسم حسي 

2020/48نعيمة محمود1996سفيان نوري خلف دندح المكبن أبو عثمان1286

2020/48وفاء غفوري ردم1993سلمان محمد احمد هادي الصالحي المكبن أبو عثمان1287

ي المكبن أبو وسام1288
2020/48فاطمة احمد اسود1994سليمان يونس طعمة رمضان الحمداتن

 الربيعي المكبن أبو بكر1289
ن 2020/48فوزية جاسم محمد1975سوراج عبد الفتاح محمد حسي 

2020/48رويدة عبد المنعم شيت1991سيف االسالم عبد الستار عبد الجبار شيت المكبن أبو حمزة1290

2020/48سعدية يونس احمد1992سيف موس الياس خضن المكبن أبو مصطقن1291

2020/48حفصة احمد سلطان1989شاكر توفيق محمد االنصاري المكبن أبو حسن1292

2020/48ندوى صالح سلمان1995شامل شمس الدين داود سلمان الشبكي المكبن أبو عائشة1293

ن المكبن أبو مسلم1294 2020/48سلمة حسن علي1989شامل عبد الرحمن احمد حسي 

2020/48مهدية عز الدين يونس1996شامل محمد عبد هللا يونس العبادة المكبن سفيان1295

2020/48حسنة علي سلطان1982شعبان سالم خلف محمد المكبن أبو سالم1296

ن1999شعبان عبد عيىس صايل المكبن أبو خطاب1297 2020/48جوزة حمود حسي 

2020/48معينة بربرش نجم1990شعالن طالب محمد حميد المكبن أبو حمزة1298

ن حمدان1995شعالن محمد هالل علي المكبن يوسف1299 2020/48حليمة ياسي 

ي المكبن أبو خطاب1300
2020/48الهام محمد زكي1992شعالن يونس محمود طه المشهداتن

ن المكبن أبو همام1301 2020/48فاطمة ادريس محمود1990شهاب احمد عزيز شاهي 

ي المكبن أبو انس1302 2020/48ملكة عبد حمود2000شهاب احمد فتحي جاسم الجناتر

2020/48شمسة عمر خلف1996شهاب احمد محمد عبد المكبن أبو احمد1303

2020/48عنود يونس جمعة1994شيت يونس احمد حسن الراشدي المكبن أبو مصعب1304

ي المكبن أبو غايب1305 اتر
2020/48رفعة عبد عيىس1981صالح جمعة محمد عيىس الشر

2020/48عنود إبراهيم حميد1995صالح حسن علي حسن المكبن أبو بالل1306

2020/48فوزبة حسن احمد1984صالح محمد حسن عليوي الحديدي المكبن أبو عبيدة1307

2020/48فاطمة محمد1993صباح محمد ابراهيم داود الجرجري المكبن أبو عائشة1308

2020/48عواشة محمد سلطان1986صباح محمد جاسم محمد المكبن أبو طيبة1309

ن ثرثار محمد المكبن أبو حارث1310 2020/48صبحية خلف1992صدام حسي 

ن جاسم المكبن أبو نض هللا1311 2020/48فاطمة محمد1989صدام حسي 

2020/48فاتن خليل مصطاوي1979صدام غانم احمد خلف الحديدي المكبن أبو عمر1312

ق1313 2020/48لطفية رجب حسن1979صدام محمود تيتو عمر الربيعي المكبن أبو استبر

ن عمر1990صفوان فيصل عبد هللا المكبن أبو بكر1314 2020/48عجمية حسي 

2020/48صبحة حامد احمد1990صفوان يوسف شهاب احمد المكبن أبو انس1315

ن الحديدي المكبن أبو مصعب1316 2020/48سعدية إبراهيم علي1996صكر رمضان حسي 

 أبو علي1317
2020/48نجمة محمد خلف1988صالح حازم حيدر الياس الراوي المكبن

ن احمد المكبن أبو انفال1318 ة سعيد توفيق1983صالح حسن ياسي  2020/48منب 

 علي خلف المكبن أبو صديق1319
ن 2020/48نوفة خضب  فارس1986صالح حسي 



2020/48خميسة حسن سلطان1993صالح صالح سطان الحديدي المكبن أبو رحمة1320

 الماللي المكبن أبو خطاب1321
ن 2020/48سامية إبراهيم مصطقن1995صالح فخري ذنون حسي 

2020/48صباح إبراهيم1998صالح محمد جاسم محمد الراشدي المكبن أبو سعد1322

2020/48فادية سعدي محمد2000صهيب علي محمود سليمان العبيدي المكبن خطاب1323

ي المكبن أبو بكر1324
ة حسن حمو1996صهيب محمد سعيد عباس الطات  2020/48امب 

ى عبد العزيز1995ضاوي فرحان عزيز عباس المول المكبن أبو حارث1325 2020/48بشر

2020/48حسنة محمد حسن1985ضياء جاسم محمد مصلح المكبن أبو ذر1326

ن عبيد1992ضياء منيف محمد علي المكبن ضياء1327 2020/48نجود حسي 

2020/48كريمة عبد هللا صالح1997طارق طه ابراهيم عبد هللا الراشدي المكبن أبو مصعب1328

2020/48خديجة محي الدين1992طارق عبد هللا علي محمد المكبن أبو زياد1329

2020/48فوزية محمد إسماعيل1990طارق محمد ابراهيم اسماعيل المكبن أبو زياد1330

2020/48عائشة احمد سوادي1991طارق وسمي فتحي رشيد المكبن أبو زيد1331

2020/48غنية احمد محمود1988طالب نايف ابراهيم محمد المكبن أبو مسلم1332

ى1333 ى علو جاسم1997طه عبد هللا شهاب احمد المكبن أبو بشر 2020/48بشر

ن المكبن عبد الصمد1334 ن امي  2020/48لطانة ادريس1996طه ناصح حسي 

 علي المكبن عامر1335
ن ن2000عامر ثامر حسي  2020/48هندية عاضي حسي 

2020/48مريم محمد صالح1995عامر عادل نجم عبد هللا المكبن معاوية1336

2020/48حمر علي هالل1993عامر محمود محمد احمد المكبن أبو عبيدة1337

ي المكبن أبو هيثم1338
2020/48حربية مرعي حسن1969عباس رشيد محمد علي الطات 

2020/48فتحية قاسم محمد1997عباس علي سليمان الحديدي المكبن عزو1339

2020/48مهدية عز الدين يونس1992عباس محمد عبد هللا يونس العبادة المكبن أبو ايهم1340

2020/48زهرة محمد1970عبد عزيز عبد الكريم الحرباوي المكبن أبو فهد1341

2020/48صفية عبد هللا عزيز1996عبد محمد احمد محمد المكبن عثمان1342

ي المكبن أبو ضاح1343
2020/48كميلة علي عيىس1973عبد محمود محمد عبد الرحمن الحياتن

2020/48فيهيمة جميل1997عبداالله ادريس سعيد حسن النعيمي المكبن أبو حذيفة1344

ية محمد علي1986عبدالباري محمد صادق بالل الناسلي المكبن قاسم1345 2020/48صبر

2020/48عوفة عبد هللا عمر1994عبد الباسط توفيق مجيد كندوش المكبن أبو جنات1346

2020/48ازهية مطلك صالح1991عبد الحافظ ادريس سلمان السبعاوي المكبن أبو اسحق1347

2020/48خديجة فتحي1980عبد الحافظ محمد احمد علي الحديدي المكبن أبو يونس1348

2020/48ابتسام ذنون عبوش1980عبد الحليم حمد محمد عمر المكبن أبو عبد الرحمن1349

2020/48ايمان داؤد علي1995عبد الرحمن صباح عبد هللا مطر المكبن عبد الرحمن1350

2020/48نوفه علي1989عبد الرحمن ابراهيم عبد هللا المكبن أبو حمزة1351

2020/48انتصار جاسم سلطان1997عبد الرحمن جميل سعيد سلطان الجبوري المكبن عبد العزيز1352

ي المكبن أبو جراح1353
2020/48يشى فتحي احمد1994عبد الرحمن خليل مرعي حسن البدراتن

2020/48زهدية محمود يونس1997عبد الرحمن رضا عبد المول المكبن أبو عمر1354

2020/48نادية جاسم1995عبد الرحمن مؤيد فرج حسن الحديدي المكبن أبو الطيب1355

2020/48عليه محمد صالح1991عبد الستار محمد نور احمد القزان المكبن خطاب1356

2020/48سلم شلش نجم1973عبد العزيز خضب  احمد عبد هللا المكبن أبو عمر1357

ي اياد طابور عبد هللا المكبن أبو عبد الرحمن1358
2020/48فريال احمد عباس1997عبد الغبن

ي يونس المكبن أبو القعقاع1359
ي نارص عبد الغبن

2020/48ميسلون عبد السالم1996عبد الغبن

2020/48فتحية محمد سليمان2000عبد الكريم جاسم محمود عبد الحيديدي المكبن عباس1360

2020/48بشه بليج1993عبد الكريم مجيد زيدان عبد هللا العكيدي المكبن أبو عثمان1361

2020/48انتصار علي محمود1990عبد الكريم محمد ذنون علي المكبن يوسف1362

2020/48عيشة شهاب احمد1971عبد هللا الياس خضب  الحديدي المكبن أبو قتيبة1363

2020/48ليل يوسف1972عبد هللا حميد يحب  مصطقن المكبن أبو مهند1364

2020/48والء يونس مهيدي1987عبد هللا خالد حمدون حامد المكبن عبد هللا الحيالي1365

2020/48هديا علي صالح1978عبد هللا صالح اسماعيل صالح المعماري المكبن أبو حمزة1366

2020/48زهرة محمد عواد1998عبد هللا عامر عبد هللا حسن السبعاوي المكبن أبو عثمان1367

ن احمد المكبن أبو ليل1368 2020/48علية عواد1996عبد هللا علي حسي 

2020/48سنية عبد هللا خلف1992عبد هللا علي عبد خلف المكبن قتادة1369



2020/48شمسة صالح علي1993عبد هللا عواد محمد حسن المكبن أبو جراح1370

ي لمكبن أبو مصعب1371 2020/48قبول هجيج احمد1994عبد هللا غانم يوسف محمد اللهيبر

ن1996عبد هللا فتحي احمد حمود المكبن أبو هاجر1372 2020/48مريم صالح حسي 

2020/48ذكرى خضب  داود1999عبد هللا فتحي محمود حسن الحديدي المكبن أبو تراب1373

ي1993عبد هللا محمد عبد القادر حسن الحديدي المكبن أبو مصعب1374
2020/48زهرة نزال سيكاتن

2020/48فتحية صالح1993عبد هللا محمود علي احمد السبعاوي المكبن أبو اسالم1375

ي المكبن أبو احمد1376
2020/48صبحة فتحي صالح1965عبد هللا يونس احمد يونس الجحيىسر

2020/48رقاد فرات قاسم1985عبد الملك مروان عبد الملك محمد النعمة المكبن أبو مهند1377

ي المكبن أبو فهد1378
2020/48غربية احمد1996عبد الواحد علي عيىس موس الطات 

ي المكبن أبو يوسف1379
2020/48بيشة ذنون يونس1965عثمان احمد محمد حامد الحمدوتن

2020/48اشواق هاشم عزيز1988عثمان ادهام مجيد احمد المكبن أبو زينب1380

ن سلطان2000عثمان محمد خضب  سليمان المكبن أبو جندل1381 2020/48فاطمة ياسي 

2020/48سكته محمد خضب 2000عثمان ذياب صالح احمد المكبن عثمان1382

ي المكبن أبو جنيد1383
2020/48عبيدة صالح محمد1994عثمان صباح حميد احمد البدراتن

 علي الراشدي المكبن أبو سمية1384
ن 2020/48نوفة خضب 1990عدنان حسي 

ن1994عدنان ذياب محمد حسون المكبن أبو جراح1385 2020/48عائشة صالح حسي 

2020/48ليل محمد محمود1978عدنان عبد هللا محمود إسماعيل المكبن أبو عبد هللا1386

2020/48صافية علي محمود1997عدنان غازي مهدي صالح المكبن خطاب1387

ي المكبن أبو عثمان1388
2020/48مهدية زيدان1979عدنان غثيث ساير عبوش الحياتن

ن1979عدي حميد عزيز سهيل الحمدي المكبن أبو عقيل1389 2020/48عبيدة حسي 

ي المكبن أبو عمر1390
2020/48صباح محمود1977عدي عباس طه محمد الطات 

2020/48عمشة غادر1996عزالدين محمد علي محمود المكبن أبو جهاد1391

2020/48مديحة خليل1990عصمت محمد محمود علي المكبن عصمت1392

ن1990عطا هللا ذياب احمد صالح الشبكي المكبن أبو زينب1393 2020/48ريمة يونس حسي 

2020/48يازي جاسم محمد1992عطا هللا مجيد زيدان عبد هللا العكيدي المكبن أبو سمرة1394

ن1395 2020/48مريم نايف عناد1992عكيل محمد خلف اشليش المكبن أبو يقي 

2020/48شيب  حمد عبد هللا1991عالء احمد الياس خضن المكبن أبو انس1396

2020/48سورية محمد حسن1997عالء فرج حسن مغب  الحديدي المكبن أبو عمر1397

2020/48هنوف احمد ظاهر1999عالء محمود حامد طه الجبوري المكبن أبو اسالم1398

ن خلف المكبن أبو عائشة1399 ى جدوع1997علي ابراهيم حسي  2020/48بشر

2020/48حصة معيوف شوي    خ1970علي احمد صالح شوي    خ الجبوري المكبن أبو كمال1400

ن يونس1991علي جاسم حسن بلو المكبن أبو الحسن1401 2020/48سكنة حسي 

2020/48مريم نجم عبد هللا1994علي جاسم حمادي عبد هللا المكبن حمزة1402

 أبو علي1403
2020/48زينب نايف2000علي جالل طالب المكبن

 علي الحمدي المكبن أبو عمر1404
ن 2020/48مديحة إبراهيم علي1998علي حاجم حسي 

2020/48صالحة نامس محمد1974علي حسن علي يوسف سالمة المكبن أبو سعد1405

ن حسن ظاهر العبيدي المكبن أبو سيف1406 2020/48صبحه حسن1984علي حسي 

 علي بكر المكبن عبد هللا الحديدي1407
ن 2020/48سودة جاسم حمادي1988علي حسي 

ن1408  علي حسن المكبن أبو حسي 
ن 2020/48هنية عبد هللا مصطقن1997علي حسي 

ن1409 ن محمد اسماعيل الحديدي المكبن أبو حسي  2020/48حليمة ويس كصيب1993علي حسي 

2020/48صافية علي1994علي رمضان محمد عبد المكبن عالوي1410

 احمد الجميلي المكبن أبو خطاب1411
ن 2020/48بتول محمد مجيد1994علي سالم حسي 

ن1412 2020/48تركية إبراهيم إسماعيل1984علي سعود احمد عزو الراشدي المكبن أبو حسي 

ن خلف1990علي صالح احمد صالح المكبن أبو وعد1413 2020/48شاهة حسي 

2020/48ليل عبد هللا سلطان1995علي صالح احمد علي المكبن أبو هاجر1414

2020/48سلم احمد محمد1997علي صالح محمود محمد المكبن حذيفة1415

2020/48فتحية محمد سليمان1996علي صباح حمو نهب  المكبن أبو مصعب1416

2020/48يازي محمود خليف1978علي طه محمود عبد هللا الجبوري المكبن أبو عبد هللا1417

2020/48سورية جمعة سليمان1996علي عارف عزيز جرجيس المكبن أبو عائشة1418

 علي المكبن اركان1419
ن 2020/48صباح نجيب مجيد1996علي عبدالحميد حسي 



2020/48يشى حازم نجم1999علي فارس دهش محمود المكبن أبو صالح1420

2020/48نشوى محمد قاسم1997علي فاضل يونس محمد المكبن كرار1421

ى عبد العزيز حسن1995علي فرحان عزيز عباس المول المكبن أبو طلحة1422 2020/48بشر

2020/48نورة محمد سالمة1995علي فيصل راهي سالم الدليمي المكبن أبو حذيفة1423

2020/48هدية محمد عبد1993علي محمد خطاب صالح المكبن خطاب1424

2020/48مطرة رمضان احمد1973علي محمد سليمان عجوان الحديد المكبن أبو عدنان1425

ي المكبن أبو نواف1426
ن جاسم1984علي محمد عبد هللا حمد الحمداتن 2020/48عائشة حسي 

2020/48زهدية محمد طه1992علي محمود احمد طه المكبن مجاهد1427

2020/48فتحية إسماعيل صالح1985علي محمود جاسم محمد المكبن أبو اسحق1428

2020/48ندوة عبد هللا محمد1990علي محمود صالح خلف السبعاوي المكبن أبو قسورة1429

2020/48نهلة محمد احمد1988علي يوسف عبد ذنون العبادي المكبن أبو سدرة1430

2020/48امل فتحي حسون1994علي يونس فاضل علو الجميلي المكبن أبو ايناس1431

ن ثالج الجبوري المكبن أبو هاجر1432 ن محمود1997عماد احمد سني  2020/48لبل حسي 

ن احمد محمد المكبن أبو نجم1433 2020/48منتىه عبد الرزاق حامد1992عماد حسي 

ن1999عماد سالم يونس فياض الجبوري المكبن أبو عمر1434 2020/48نضة محمد امي 

ي المكبن أبو عمر1435
2020/48جميلة خلف جاسم1994عماد صالح محمود خضن المتيوت 

ن المكبن أبو عمار1436 2020/48زهراء محمد احمد1978عمار جاسم يونس حسن ال حسي 

2020/48امينة إسماعيل سلطان1977عمار حامد محمود خضن المكبن أبو ياش1437

2020/48مطرة سلمان1993عمار رمزي محمد الحديدي المكبن عبد الباري1438

2020/48عجبة احمد حسن1989عمار صالح احمد صالح المكبن أبو حيدر1439

2020/48نهابة خضب  احمد1975عمار عبد عالوي حميد المكبن أبو عبد الرحمن1440

2020/48كتبية حسن علي1962عمار عبد فتحي محمد النعيمي المكبن أبو االرقم1441

2020/48ظاهرة إسماعيل خليل1977عمار محمد علي يونس المكبن أبو عبد1442

2020/48مدينة محمد صالح1991عمار محمد محمود صالح السبعاوي المكبن ياش1443

2020/48سكينة عباس محمد1992عمار نواف منصور محمود المكبن عمار1444

2020/48ابتهال حسن احمد1996عمار ياش فتحي خضب  المكبن حمزة1445

ي المكبن قاسم1446
2020/48عذراء ساير1997عمر ابراهيم سليمان عبد هللا الحياتن

2020/48نورة يونس صالح1986عمر احمد خلف زيدان المكبن حذيفة1447

2020/48مساهية غالب مصطقن1995عمر اسماعيل رضا عبد هللا المكبن أبو بكر1448

2020/48بيشة عالوي احمد1999عمر جاسم حمادي احمد المكبن عمر1449

2020/48نىه ذياب1996عمر جاسم صالح سلطان الحديدي المكبن حارث1450

2020/48عنود يونس محمود1994عمر حسن جاسم محمد الجبوري المكبن أبو خطاب1451

ن محمد صالح احمد المكبن أبو الزبب 1452 2020/48فضيلة عزيز احمد1995عمر حسي 

ي المكبن أبو انس1453 2020/48فليحة حسن سهيل1998عمر حميد خضب  عباس الجناتر

ي المكبن أبو خطاب1454
2020/48طليعة فتحي خالد1997عمر خالد سلطان خليف البدراتن

2020/48زهرة محمد حسن1999عمر خلف منىسي حمد الجبوري المكبن أبو رقية1455

2020/48خديجة عبد الحميد1999عمر ذنون مناور الربيعي المكبن حمودي1456

2020/48شاها مرعي صبح1989عمر سامي احمد سوادي العبيدي المكبن أبو عبد هللا1457

2020/48سكتة احمد صالح1997عمر طه خضب  عبد هللا الصميدعي المكبن أبو فداء1458

ن محمد العباسي المكبن أبو حفصة1459 ن1997عمر محمد امي  2020/48سهياة محمد امي 

2020/48نهلة هادي عبد هللا1993عمر محمد خليل ابراهيم الشايب المكبن أبو حفص1460

ي المكبن أبو طلحة1461
2020/48ترفه محمد عبد هللا1996عمر محمد علي احمد الطات 

2020/48غربية محمود احمد1994عمر محمد محمود زيدان المكبن صديق1462

2020/48ايمان عبد الجبار شيت1995عمر معن محمد نجم المكبن حيدر1463

2020/48فطومة محمد1984عمر نجم عبد هللا حسن المكبن أبو خطاب1464

2020/48نافعة احمد1995عمر يحب  بكر جاسم الجرجري المكبن أبو خطاب1465

 علي1998عمر يحب  مناور يحب  المكبن أبو خطاب1466
ن 2020/48نهاية حسي 

ن سليمان المكبن أبو صالح1467 2020/48سلوى محمد رشو2000عمران سامي حسي 

ي المكبن أبو عمر1468
ي طه1992عمران عبد الجبار احمد خليف الطات 

2020/48سهلة ماتن

2020/48زهرة سلطان حمد1990عواد عبد عواد صالح المكبن أبو نور1469



2020/48طليعة عبد هللا نارص1989غانم جاسم محمد هليل المكبن أبو داود1470

2020/48فرحة خلف بكر1995غانم محمود اسماعيل خلف الحديدي المكبن مهند1471

2020/48مشاعل عبد الهادي مهيدي1996غزوان استناد خزعل إبراهيم المكبن أبو اسد1472

ي المكبن أبو شكرية1473
2020/48انعام إبراهيم عالوي1992غيث شهاب احمد عبد القادر الطات 

2020/48سكينة محمد عبد هللا1987فارس احمد فارس يونس الراوي المكبن حمودي1474

 علي1475
ي المكبن اتر

2020/48فطومة احمد يوسف1993فارس احمد يوسف احمد الشر

2020/48درة محمود1990فارس رمضان حمودي علي العبيدي المكبن أبو سليمان1476

2020/48ليل حسن خضب 1987فارس علي سليمان علي المكبن عبد الرحمن مزاحم1477

2020/48سكوت حميد متعب1992فارس محمود احمد محمد السلومي المكبن أبو ليث1478

2020/48خولة إبراهيم1997فارس مزهر حسن ظاهر الحمدي المكبن أبو حسن1479

2020/48مبن محمد حسن1991فاضل سلطان احمد سنجار الحديدي المكبن أبو نض1480

ي المكبن أبو عباس1481
2020/48ريمة احمد حميد1992فاضل عبد الرحمن احمد خليف الطات 

2020/48زهرة سليمان1985فاضل عثمان بالل المكبن أبو إبراهيم1482

2020/48غريبة مطلر محمد1984فاضل فضل ثابت حميد المكبن أبو ايناس1483

2020/48فضة حلبوص دهش1975فائز افندي اسماعيل دهش المكبن أبو هاشم1484

ي المكبن أبو سعيد1485
ن المتيوت  ة احمد إبراهيم1989فائز حمود احمد حسي  2020/48امب 

2020/48ونسة جاسم1988فائق يونس صالح محمد المكبن أبو خطاب1486

2020/48عجمية صالح1992فتحي ابراهيم اسماعيل حميك الراشدي المكبن أبو عبد هللا1487

2020/48حياة حياوي علي1989فتحي ابراهيم انهب  محمد المكبن أبو إبراهيم1488

ي المكبن أبو احمد1489
2020/48شاهة محمود1984فتحي حسن مطر سلطان البدراتن

ن سليمان1996فتحي خالد احمد يوسف المكبن أبو سعد1490  حسي 
2020/48منيقن

2020/48نبوع صالح سلطان1990فتحي عبد هللا محمود عيد المكبن أبو عبد هللا1491

2020/48خيال جميل كامل1989فراس كمال علي يوسف الكردي المكبن أبو انس1492

2020/48زهية حسن1968فرحان عزيز عباس رجب المول المكبن ابو اركان1493

ي المكبن أبو عائشة1494
2020/48كميلة حسن حمو1997فرهاد عبد سعيد عباس الطات 

2020/48كريمة سمب  شالش1989فريد محمود عبد اللطيف سطاي المكبن أبو طيبة1495

 مرعي1990فالح حسن عزيز الدليمي المكبن أبو حسن1496
2020/48سامية مصطقن

2020/48عيدة إسماعيل رشو1981فالح حسن محمد علي المكبن أبو عزام1497

 علي خلف الراشدي المكبن أبو مصعب1498
ن 2020/48نوفة خضب 1980فالح حسي 

2020/48نهلة محمو عباس1992فهد خالد حسن عبد هللا المكبن فهد1499

2020/48هنوف جاسم محمد1993فهد عبد العزيز سعود احمد الراشدي المكبن ابو هاجر1500

 علي المكبن أبو عبد هللا1501
ن ن عبد هللا1990فهد عبد هللا حسي  2020/48كوكب حسي 

2020/48نورة محمد عبد العزيز1988فهد محمد دريعي الهوتر المكبن أبو محمد الجزراوي1502

ي شاكر محمد الدليمي المكبن أبو دجانة1503
ن1998فهد هاتن 2020/48يشى علي حسي 

ن خضب  عبد هللا الصميدعي المكبن أبو فارس1504 2020/48صفية عبد الرحمن1997فهد ياسي 

ن1997فؤاد جاسم محمد صالح المكبن قيس1505 2020/48خطر عباس حسي 

2020/48نورة حديد عزيز1986فياض زيدان عبد هللا خضن المكبن أبو إبراهيم1506

2020/48ذمة عبوش حسن1964قاسم حياوي علي محمد الحديدي المكبن ابو وليد1507

 أبو علي1508
2020/48منات الياس حيدر1993قاسم محمد سليم وهب الحيدرلي المكبن

2020/48زهرة حذري مريد1992قاسم محمد شحاذة جاسم الحديدي المكبن أبو بكر1509

2020/48سكية نجم حمود1978قاسم محمد فتحي حمود الراشدي المكبن أبو قتيبة1510

ي المكبن أبو حمزة1511
2020/48نهاية ابراهيم يوسف1980قتيبة عبد هللا عبد المجيد قاسم الطات 

2020/48امونه عاضي جاجان1998قحطان ابراهيم خلف دندح الراشد المكبن أبو سهم1512

2020/48فاطمة إبراهيم دبو1985قحطان عبد القادر حيدر المكبن أبو محمد1513

2020/48همرة احمد1994قحطان عدنان رجب حسون الحديدي المكبن انس1514

ي حسن علي المكبن أبو جزيرة1515
2020/48تغريد محمد صالح1997قصي عبد الغبن

ن1516 ن رمضان حمزة المكبن أبو معب  2020/48فتحية داود2000قيس ياسي 

 أبو علي العكيدي1517
ن عبد هللا1981كتيب ذياب احمد سليم المكبن ية حسي  2020/48خب 

ي المكبن أبو عهد1518
 علي البدراتن

ن 2020/48اقبال محمد عباس1999كرم حسن حسي 

2020/48ملكية عبد عمار1992كرم صبحي علي احمد المكبن عمر1519



2020/48مبن عبد الجبار1998كرم محمد عبد هللا رمضان المكبن أبو مالك1520

2020/48رحمة جياد محمد1982كريم جمعة رمضان علي المكبن أبو هاجر1521

2020/48فلحة احمد سوادي1998كريم عودة عبد هللا محمود الحديدي المكبن أبو اسالم1522

ي المكبن أبو رماح1523
ي طه1991كمال عبد الجبار احمد خلف الطات 

2020/48سهلة ماتن

2020/48صبيحة صالح سليم1969لقمان سليمان داود خليل المكبن أبو حكيم1524

2020/48جميلة ظاهر محمد1992لؤي يونس حسن كردي الراشدي المكبن أبو عبد1525

 علي عباس الحديدي المكبن أبو زهراء1526
ن 2020/48نوفة إبراهيم حمو1994ليث حسي 

2020/48شاكرية عبد هللا1991ليث مزهر كاظم المكبن أبو صابرين1527

2020/48عيده علي هباد1990ليث محمد صالح علي المعماري المكبن أبو احمد1528

2020/48مزنة سلطان1972ماجد جبر مجيد محمود العبدلي المكبن أبو بالل1529

 علي المكبن أبو عمر1530
ن ن عبد هللا1983ماجد عمر حسي  ة حسي  2020/48امب 

ن1531 ي المكبن ياسي 
2020/48عمشة محمد محيميد1990ماجد محمد نجم شكارة الحمداتن

2020/48مهدية محمود1994مازن فاضل محمد عبد هللا المكبن أبو عبد هللا1532

ي المكبن أبو أسامة1533
ن1997مازن فتحي احمد حميد الطات  2020/48الهام علي حسي 

2020/48حليمة احمد محمد1997مالك محمد مصطقن خضن المكبن أبو حسن1534

2020/48شاهه عواد سليمان1978ماهر خلف وسمي صالح الجبوري المكبن أبو حيدر1535

ية فاضل1997ماهر محمد عبد هللا معروف العبد هللا المكبن أبو الوليد1536 2020/48صبر

2020/48هيفاء عبد المنعم شيت1993مثبن خالد عبد الجبار شيت المكبن أسامة1537

ن طه المكبن أبو مالك1538 ن خلف1989مثبن عزالدين ياسي  2020/48فاطمة حسي 

2020/48فتحية محمد صالح1989مثبن محمد جمعة عبد هللا المكبن أبو حارث1539

2020/48يشى إسماعيل محمد1996مثبن محمد عوض محمد المكبن أبو هاجر1540

2020/48شمسة محمود محمد1998محسن خلف احمد محمد الجبوري المكبن أبو فجر1541

2020/48هاجر إسماعيل حداد1964محسن خلف دندح داود المكبن أبو قصي1542

2020/48فاطمة نزال اريغان1970محمد ابراهيم عنب  ارغيان المكبن أبو حارث1543

2020/48افراح جاسم مطر1995محمد احمد جرجيس عبيد المكبن أبو هاشم1544

ي المكبن أبو حمزة1545
ي احمد الكيالتن 2020/48ايمان عبد الهادي1988محمد احمد حاحر

ى غانم1992محمد احمد حسن علي المكبن أبو سمية1546 2020/48بشر

2020/48خالدة فاضل يونس1988محمد احمد خلف خضن السبعاوي المكبن أبو طلحة1547

2020/48سندس إبراهيم جاسم1999محمد احمد خليل الويزي المكبن أبو حوراء1548

2020/48خولة عبد هللا محمود1997محمد احمد رمضان سلطان المكبن أبو جراح1549

2020/48نوفة صالح محيميد1991محمد احمد عبد خلف السبعاوي المكبن أبو عبد هللا1550

2020/48ابتسام احمد حمادي1999محمد احمد محمد إبراهيم المكبن مصعب1551

2020/48فاطمة احمد يوسف1997محمد احمد يوسف احمد المكبن أبو مريم1552

ي المكبن أبو عزام1553
ن البيجواتن ن1994محمد الياس خضن حسي  2020/48بتول إبراهيم حسي 

2020/48يازي فتاح علي1986محمد جاسم حمادي هالل المكبن أبو نبأ1554

2020/48حميدة مخلف حنون1994محمد جاسم خلف ركد الجبوري المكبن أبو هاجر1555

2020/48وضحة عواد محمود1997محمد جمال صبار عواد المكبن أبو عثمان1556

2020/48بدرية خضب 1995محمد حازم احمد الصميدعي المكبن مسلم1557

ن1558 ي1990محمد حامد سعيد مبارك المكبن أبو ياسي 
2020/48سليمة درويش حنقن

ن خلف المكبن حمودي1559 2020/48شمسه عمر خلف1994محمد حسن حسي 

2020/48خديجة عطا هللا سعدون1994محمد حسن محمد شيت المول المكبن نارص1560

ي المكبن أبو القعقاع1561
ي الطات 

2020/48زكية عبد هللا خضب 1973محمد حسن مرعي حساتن

ن حمادي عبد هللا المكبن أبو خالد1562 2020/48مريم جالل عواد1996محمد حسي 

2020/48يمامة وائل محمود1997محمد خالد احمد عبد هللا الزوبعي المكبن أبو حذيفة1563

2020/48زينب قادر1985محمد خلف دندح داود الراشدي المكبن أبو مصعب1564

2020/48صبحة عمر جاسم1997محمد خلف صالح اسود السبعاوي المكبن مهند1565

2020/48نورة محمد يونس1993محمد خلف محمود خلف المكبن حمودي1566

2020/48فطومة فتحي مطلك1981محمد ذنون عطا هللا مطلك أبو رفيدة1567

2020/48ابتسام سعدون جهاد1998محمد ذنون يونس مصطقن المكبن محمد1568

ن1983محمد ذياب احمد صالح الشبكي المكبن أبو ذياب1569 2020/48ريمة يونس حسي 



2020/48ندى مخلف1997محمد رعد احمد محمود المكبن أبو مصعب1570

ي1571  أبو اتر
ة يحب 1988محمد سعد نوري محمود المكبن 2020/48سمب 

2020/48ترفة علي سليمان1994محمد صالح خلف عبد هللا المكبن أبو قصي1572

2020/48ملكية عبد عمار1996محمد صبحي علي احمد الشمري المكبن حمودي1573

ية جميل موس1983محمد عباس عطوان بكر الراشدي المكبن أبو عمر1574 2020/48خب 

ي المكبن أبو زينة1575
ن الطات  2020/48فتحية محمود عبد1994محمد عبد حسي 

2020/48كشى احمد اسود1992محمد عبد صالح اسود الراشدي المكبن أبو الليل1576

2020/48مريم فطاس علي1991محمد عبد صالح حسن المكبن أبو عمر1577

2020/48نشين خالد احمد2002محمد عبد الحميد حسن احمد المكبن قحطان1578

 علي المكبن أبو عهد1579
ن 2020/48صباح نجيب مجيد1982محمد عبد الحميد حسي 

2020/48بتول حازم يونس1992محمد عبد الرحمن عبد القادر حمودي المكبن أبو امنة1580

ي المكبن أبو انس1581
2020/48بسمة عبد حميد1992محمد عبد الرحمن محمد بالل البدراتن

2020/48خولة حامد فتحي1998محمد عبد الستار احمد فتحي المكبن أبو حسن1582

ي أبو تبارك1583 اتر
2020/48نهاية علي محمود1995محمد عبد العزيز صالح محمد الشر

ي المكبن ابو عمر1584
2020/48واثقة حازم عبد هللا1986محمد عبد القادر محمد سعيد الحمداتن

ن يونس الحيالي المكبن أبو يش1585 2020/48خديجة محمد علي1996محمد عبد الكريم ياسي 

2020/48صفية طه محمد1988محمد عبد هللا احمد محمود المكبن أبو لقمان1586

 أبو علي1587
2020/48ترفة عبد هللا فتحي1994محمد عبد هللا اسماعيل حميد الحديدي المكبن

2020/48بلقيس زيدان سلمان1981محمد عبد هللا عباس محمود المكبن أبو نور1588

2020/48خديجة احمد عباس1981محمد علي احمد عيىس المكبن أبو حسن1589

2020/48معصومة يونس1980محمد علي حازم العفري المكبن أبو رسول1590

ن عيىس الجبوري المكبن أبو حفص1591 ية محمد علي1993محمد علي حسي  2020/48خب 

ن محمد المكبن أبو عسكر1592 2020/48حمدة حسن علي1990محمد علي حسي 

2020/48خولة صباح حمو1998محمد علي عبد هللا محمود المكبن أبو حفص1593

ن1594 2020/48يازي محمد1993محمد عيىس نجم عبد هللا الجبوري المكبن حسي 

ي المكبن أبو اسيد المهاجر1595
2020/48عائشة سعيد الحاج عبدو2002محمد قاسم الشيخ النعساتن

2020/48هدى إبراهيم عطية1998محمد قاسم محمد فرج السبعاوي المكبن أبو عمر1596

2020/48كتيبة محمد إسماعيل1967محمد كردي محمد جاسم المكبن أبو خالد1597

ن المكبن أبو احمد1598 2020/48هدى عبد هللا احمد1988محمد مجبل حميد حسي 

2020/48خولة ذياب إبراهيم1998محمد محمود احمد خطاب الدركزلي المكبن أبو زهراء1599

2020/48ليل احمد فتحي1999محمد محمود احمد محمد نجم الحديدي المكبن أبو جاسم1600

2020/48امل خضب  نمشة1991محمد محمود محمد عطية المكبن أبو خطاب1601

2020/48فتحية محمود كعود1998محمد محمود يونس ناصيف المكبن أبو حمزة1602

 أبو علي1603
ي المكبن

2020/48وحدة حميدي حمد1997محمد ميش عبد حمد الطات 

2020/48حمدة عطية محمود1999محمد نصيف جاسم محمد الجبوري المكبن مجاهد1604

ي المكبن أبو عبد الرحمن1605
ن جلعو جاسم الحمداتن 2020/48حسنة فتحي حسن1983محمد ياسي 

2020/48هيفاء شهاب حمد1994محمد يوسف محمد جمعة العكيدي المكبن حمودي المكحل1606

ن1990محمود احمد خليل حمد المكبن أبو عائشة1607 2020/48خولة جاسم حسي 

ي1988محمود بالل علي محمد العكيدي المكبن خالد1608
ن
2020/48سكنة احمد الف

2020/48ترفة عبد هللا سعيد1999محمود جدعان اسود سعيد المكبن أبو حمزة1609

2020/48انتصار عبد العزيز حسن1983محمود حامد صالح مصطقن العباسي المكبن أبو عبيدة1610

2020/48هناء يونس1990محمود صبحي اسماعيل مهيدي المكبن أبو فاطمة1611

ي المكبن أبو احمد1612
ن عبد1998محمود عبد هللا يونس احمد الجحيىسر 2020/48صبحة امي 

2020/48عامرة محمد طيب1985محمود عبد المنعم احمد محمود النارص المكبن أبو دجانة1613

2020/48يازي خلف محمد1987محمد عزيز عباس رجب المكبن منذر1614

ي المكبن أبو كرم1615
ن سلطان1972محمود علي عيىس حميد الحياتن 2020/48نجمة ياسي 

ن2000محمود عماد محمود قادر المكبن أبو صفية1616 2020/48منال شبيب حسي 

ن يونس المكبن أبو عائشة1617 2020/48حسينة ويس1997محمود فارس حسي 

2020/48نجاح صالح علي1994محمود لقمان محمود يونس العباسي المكبن حمزة1618

ن المكبن أبو جراح1619 2020/48فطيم حسن عوض1990محمود مجبل هجيج حسي 



2020/48فضة عنب  عبار1980محمود محمد عزيز شلش الحديدي المكبن أبو احمد1620

ن جمعة1985محمود نارص مال هللا سعدون الشبكي المكبن أبو مصعب1621 ة امي  2020/48منب 

2020/48هناء جاسم سليمان1990محمود هاشم خضن طه الهاشمي المكبن أبو زينب1622

ن ابراهيم احمد المكبن جابر1623 2020/48خنسة احمد1987محمود ياسي 

2020/48وطفة علي وائل1997محمود يونس عواد صالح المكبن أبو طالوت1624

2020/48طرفة عليوي حمادي1986محمود يونس محمود حمادي الحيالي المكبن أبو وعد1625

ن المكبن هشام1626 2020/48رازقية حمو خلف1996مراد جاسم محمد حسي 

ن1990مراد حبيب عجمي محمد المكبن أبو أسامة التونىسي1627 2020/48فتحية سليمان حسي 

ي المكبن أبو أسامة1628
ن البيجواتن ن1996مرعي الياس خضن حسي  2020/48بتول إبراهيم حسي 

ي المكبن مصعب1629
2020/48امينة احمد شهاب1993مرعي محمد مرعي محمد الطات 

ن الصميدعي المكبن أبو بحر1630 2020/48خولة سليمان صالح1986مروان زيدان حامد حسي 

ي المكبن زبب 1631 ن
2020/48هناء خلف عطية1989مروان عايد طاهر نرجس العبن

2020/48وضحة مشعل احمد1989مروان عزيز فتحي احمد المكبن ابو معاوية1632

2020/48عناية خليل جاسم1992مروان فرحان صالح محمود العبيدي المكبن أبو عبد الملك1633

2020/48فخرية محمد علي1976مزاحم محمود حميد هندي الجبوري المكبن أبو مهند1634

ي المكبن أبو عمر1635
2020/48جواهر خلف1995مزهر ابراهيم صديق عليوي البدراتن

ي المكبن أبو مسلم1636
كماتن يف فيصل1998مسلمون غازي عمر علي الب  2020/48وردة شر

 علي المكبن أبو بدر1637
ن ي1985مشتاق ثامر حسي 

 
2020/48سهلة سليمان رزوف

ن عويد1970مشتاق طالب كاظم مسلم الربيعي المكبن أبو عبد هللا1638 2020/48أحالم عبد حسي 

2020/48مريم خضن1956مشعل صالح احمد غيث المكبن أبو ثائر1639

ن عسودي المكبن أبو مصطقن1640  اسعد حامد حسي 
2020/48زاهدة مصطقن1997مصطقن

2020/48اروى يونس إبراهيم2000مصطقن بشار فتحي خضب  المكبن مصطقن1641

2020/48سامية محمود عباس2001مصطقن طالب طاهر جاسم العبادي المكبن أبو عمر1642

2020/48هناء غانم حمدون1992مصعب خالد احمد يونس بلو المكبن أبو خليفة1643

ن المكبن ضياء1644 2020/48هدى صالح سلطان1999مصعب صدام عبد الحليم حسي 

2020/48فخرية محمد علي1989مصعب محمود حميد هندي الجبوري المكبن أبو الزبب 1645

ي المكبن أبو عيىس1646
2020/48نهل عايد مطر1998معن فتحي خليل محمد الطات 

ن عالوي1992معن خليل احمد سلطان المكبن سعد الفيب 1647 2020/48مهدية حسي 

ي المكبن أبو الزبب 1648
2020/48شذى سالم احمد1992معن فاضل علي عيىس الحياتن

ن المكبن أبو رهف1649 ن1985معن محمود فتحي حسي  2020/48صبحية محي الدين حسي 

2020/48الهام حمدون جاسم1993مناف محسن علي محمد المكبن أبو رقية1650

2020/48منال انيس محمود1997مناور عبدالجبار ادريس المول المكبن أبو نور1651

ي المكبن أبو عجم1652
ن المشهداتن 2020/48نجمة حسن1991منهل عادل حميد حسي 

ن حمادي المكبن أبو حذيفة1653 2020/48جميلة علي مزيد1998منهل علي حسي 

2020/48هاللة محمود علي1997منهل يوسف عبد سلطان المكبن أبو معاوية1654

2020/48فرحة عمر2000منيف يونس عطية حسن اللويزي المكبن أبو نشين1655

2020/48وضحة محمد فاضل1996مهدي صالح حامد فتحي الحديدي المكبن أبو جعفر1656

ي المكبن أبو قسورة1657
2020/48كاملة احمد عبد هللا1981مهند احمد علي عيىس الحياتن

ن المكبن مهند1658 2020/48مياسة إبراهيم سعدو1995مهند سالم محمد امي 

2020/48حمدة صالح ايوب1990مهند سهيل حمد صالح المكبن أبو سيف1659

2020/48فتحية محمد1989مهند علي احميد المكبن عبيدة1660

2020/48زهرة دحام1986مهند علي سليمان المكبن أبو كوثر1661

ي المكبن أبو زيد1662 2020/48قبول هجيج احمد1996مهند غانم يوسف محمد اللهيبر

2020/48خالد حسن مصطقن1988مهند محمد شحاذة حمادي المكبن أبو سيف1663

2020/48عروبة شحاذة1992مهند نوفل بالل حمو المكبن أبو زبب 1664

2020/48امينة عبد هللا إبراهيم1999موس حمد موس محمد المكبن أبو احمد1665

ن احمد المكبن أبو نعيم1666 2020/48ليل سليمان رمضان1984موس محمد حسي 

ي المكبن أبو اية1667
2020/48صبحه يونس1985موفق احمد حميد عبد هللا الجحيىسر

2020/48نايلة محلف1971موفق جاسم محمد فالح المكبن أبو حمودي1668

2020/48عذرا خضب  مهدي1984مؤيد صالح احمد محمد علي الجبوري المكبن أبو قتيبة1669



2020/48امل نواف جسام1994ميثم عبد الفتاح نايف جسام المكبن أبو جنات1670

2020/48مهدية محمد1978ميش حمود احمد عزو المكبن أبو فاطمة1671

2020/48هيفاء حامد محمد1994ميش سليمان محمد عطية السبعاوي المكبن رعد1672

ي المكبن أبو بكر1673
2020/48سلم احمد محمد1990ميش صالح محمود محمد الطات 

ن الزبيدي المكبن أبو عمر1674  علي1966ميش يحب  سلطان حسي 
ن 2020/48شمسة حسي 

2020/48بسمة يونس محمد1991ميش يونس عبد هللا جاسم الزبيدي المكبن أبو حمزة1675

2020/48صبيحة حمد شيت1999نارص الدين جمال رمضان المكبن أبو حوراء1676

2020/48رمزية محمد سليم1980نارص حسن صالح عبد المول المكبن أبو اسحق1677

2020/48عفاف حبيب احمد1981ناطق رجب خليل ابراهيم النعيمي المكبن أبو خطاب1678

2020/48خالدة ذنون1995نافع سليمان يونس يوسف المكبن أبو انس1679

2020/48امل غانم احمد1999نايف محسن علي صالح المكبن خطاب1680

ن1992نبهان حازم خلف محمد الجبوري المكبن أبو تراب1681 2020/48كوكب حسن حسي 

2020/48زينب علي رضا1979نبيل طاهر جاسم بدر العبيدي المكبن أبو محمد1682

ي يونس عبد هللا1981نجم عبد هللا حبيب عبد الرحيم المكبن أبو عبد1683 ن 2020/48مكبن

2020/48عزيزة محمد احمد1997نزهان فاضل سليمان إسماعيل المكبن أبو حذيفة1684

ة عبد1974نشوان حازم محمد يونس الحيالي المكبن أبو عبد هللا1685 2020/48سمب 

2020/48ملوك احمد إسماعيل1997نشوان خليل ابراهيم اعبيد السبعاوي المكبن أبو بكر1686

2020/48هالله محمود علي1984نكتل يوسف عبد سلطان المكبن كرار1687

2020/48عنود محمد صالح1997نمب  عبد الكريم احمد عكله المكبن أبو زبب 1688

 رامي1689
ي المكبن 2020/48وزيرة عبد احمد1997نمب  فالح عبد محمد الجناتر

2020/48وضحة قاسم محمد1997نهرو حازم عباوي حسن المكبن أبو طلحة1690

2020/48نفلة قاسم احمد1986نورس محمد يونس علي المكبن عكاشة1691

ي المكبن زرقاوي1692
ن1995هاشم محمد قاسم محمد الحمداتن 2020/48حسينة عباوي حسي 

2020/48ظفر عبد الوهاب يونس1996هاشم محمد هاشم صالح المكبن أبو عائشة1693

2020/48خولة عبد طه1997هاشم وعد شحاذة محمد الشمري المكبن أبو عمار1694

ن1695 ي عبد الكريم علي حمو المكبن حسي 
ة إسماعيل حمودي1988هاتن 2020/48امب 

2020/48مها علي محمد1996هذال فاضل منصور محمد المكبن ياش1696

قت1697 ي المكبن أبو اشر
ى طاهر إبراهيم1989هيثم عباس رشيد عباس الطات  2020/48بشر

2020/48شفاء احمد علي1998هيثم عدنان محمود عبد الحديدي المكبن أبو جراح1698

2020/48فضيلة احمد اسمر1994هيثم يوسف محمد حسن المكبن أبو قتادة1699

ي المكبن أبو فهد1700
2020/48سعدية علي عيىس1993وبدان عثمان علي محمد الحياتن

2020/48هيفاء عثمان محمود1994وسام جاسم عبد هللا سالم الزبيدي المكبن أبو عمر1701

 علي الحديدي المكبن ماهر1702
ن 2020/48هدلة عبد هللا نزال1988وسام علي سليمان حسي 

2020/48وفاء جاسم محمد1989وسام يوسف صباح حمد المكبن أبو يوسف1703

وش المكبن انس1704 ن حب  ن1994وطبان محمد حسي  2020/48نوفة احمد حسي 

ن صالح اجريىسي المكبن أبو عليوي1705 2020/48سعدية يونس محمد1993وطبان ياسي 

2020/48ردسة حمد عطية1985وعد احمد محمد عايد المكبن أبو انس1706

ي المكبن أبو عائشة1707
2020/48امينة يونس عبد هللا1994وعد حسن محمود حميد الطات 

2020/48هيه احمد زكيف1986وليد جاسم محمد عباوي المعماري المكبن أبو ادريس1708

2020/48صيتة حسن محمد1976وليد خضب  احمد شعبان المكبن أبو أسماء1709

2020/48يازي حسن سعيد1971وليد رشيد حسن المكبن أبو عائشة1710

2020/48ليل محمد سليم1986وليد صالح قدوري وسمي الحديدي المكبن أبو تبارك1711

2020/48شعاع فتحي1992وليد عبد السالم مذود ابراهيم الجميلي المكبن أبو سمية1712

2020/48هناء احمد خضن1998ياش احمد إبراهيم المكبن أبو مصعب1713

ن عطا هللا علي المكبن أبو انس االنصاري1714 2020/48شاهه خضن احمد1989ياش حسي 

ي المكبن أبو عمار1715
ي طه1994ياش عبد الجبار احمد خليف الطات 

2020/48سهلة ماتن

2020/48حنان فوزي يوسف1993ياش عمار عبد الجبار شيت المكبن أبو ماريا1716

ي المكبن أبو عبيدة1717 2020/48ليل نوري محمود1987ياش فتحي جاسم حنش الجناتر

2020/48طلبة ابراهيم رحيم1997ياش كمال كاظم مطلك المكبن ياش1718

 علي المكبن أبو عمار1719
ن 2020/48فوزة علي فهد1992ياش محمد حسي 



ي المكبن أبو ذر1720
2020/48رفعة عبوش محمد1986ياش محمد سلطان طابان البدراتن

ن رمضان المكبن أبو همام1721  علي ياسي 
ن 2020/48نوفة عبد الهادي حامد1984ياسي 

ي المكبن أبو طه1722
ن محمد خضب  حسن الطات  2020/48نوفة نايف فاضل1997ياسي 

ن محمد يونس عبد المكبن أبو نور1723 2020/48شمسة جرجيس عبيد1994ياسي 

2020/48شهباء جبر علي1994يحب  ميش يحب  سطان الزبيدي المكبن أبو عائشة1724

2020/48شمسة فياض محمد1971يعقوب يوسف حسن عبيد البجاري المكبن أبو عثمان1725

ن1970يقضان صديق حمادي مهدي النعيمي المكبن أبو عبيدة1726 ية سعيد امي  2020/48صبر

2020/48عائشة عبد عواد1998يوسف احمد ظاهر حمد الراشد المكبن أبو عمار1727

ي المكبن أبو صخر1728 2020/48جوزة جاسم حمد1999يوسف خضن عباس حمادي الجناتر

2020/48سعدية حميد محمد1987يوسف عبد الرزاق نجم خطاب الفتاح المكبن أبو عائشة1729

2020/48فاطمة حسن1989يوسف عبد هللا عاكوب حسن النعيمي المكبن أبو يعقوب1730

2020/48نورة احمد علي1999يوسف محمد ابراهيم حوري المكبن يوسف1731

2020/48عمشة داود1994يوسف محمد ابراهيم عيىس الجبوري المكبن أبو يعقوب1732

2020/48نفلة قاسم محمد1997يوسف محمد يونس علي المكبن أبو انس1733

2020/48امال فاضل الياس1999يوسف منب  يوسف حسن الجرجري المكبن خطاب1734

2020/48عرنه محمد1990يوسف وهب محمد حسون المكبن أبو حارث1735

ن المكبن وليد1736 2020/48خشفة صالح1996يونس ادريس احمد ياسي 

2020/48رفعة حسن محمد1992يونس جاسم محمد سلطان الحديدي المكبن أبو طيبة1737

2020/48فتحية محمد سليمان1992يونس جاسم محمود عبد الحديدي المكبن بكر1738

ي المكبن أبو براء1739
2020/48زهرة محمد وسمي1995يونس حسن علي ظاهر الحسوتن

2020/48جنان سليمان بونس1997يونس خالد احمد يونس العبيدي المكبن أبو مجاهد1740

2020/48نعمة محمد صالح1992يونس ذنون محمد يونس الدليمي المكبن أبو ذنون1741

2020/48خولة محمد يونس1995يونس شهاب احمد يونس المكبن أبو مريم1742

2020/48ندوة صالح محمود2000يونس صالح خضب  محمد الفارس المكبن أبو دجانة1743

ي محمد المكبن أبو نض1744 2020/48وحيدة احمد خضن1995يونس عبد هللا ححر

2020/48وصف لطيف جاسم1998يونس عطية حمادي جاسم العكيدي المكبن محمد1745

ن الجبوري المكبن أبو ايوب1746 2020/48امتاهة محمد صالح1986ابراهيم احمد عبد هللا حسي 

ي طه1996ابراهيم ادريس عبد احمد المكبن أبو ادريس1747
2020/48فتحية هاتن

ن المكبن أبو احمد1748 ن1977ابراهيم خليل نويران حسي  2020/48منفيه مناور حسي 

2020/48مطرة بخيت احمد1972ابراهيم سوادي خلف محمد حديدي المكبن أبو عثمان1749

 أبو علي1750
2020/48نوال شكر محمود1994ابراهيم عطو حامد حمادي المكبن

2020/48حسنة عباس فنش2000ابراهيم علي كليب فنش المكبن أبو خليل1751

ي المكبن أبو سارة1752 2020/48الهام حسن1984ابراهيم محمد جميل رمضان اللهيبر

2020/48حسنة محمد علي1992احمد ابراهيم جاسم محمد المكبن أبو شهاب1753

ن1991احمد ابراهيم جاسم محمد سبعاوي المكبن أبو مجاهد1754 2020/48شكرية علي حسي 

2020/48بتول ذنون مكحول1991احمد ابراهيم جاسم المكبن أبو امجد1755

2020/48وضحة طه جاسم1976احمد اسماعيل جاسم حميش المكبن أبو مريم1756

ي عيىس1980احمد بالل ابراهيم خليل المكبن أبو عائشة1757 2020/48ربوعة طوبحر

ي المكبن أبو بكر1758
ن بدراتن ن عثمان حسي  2020/48فضة علي سليمان1992احمد تحسي 

ن1992احمد جاسم محمد علي إبراهيم المكبن أبو شهاب1759 2020/48سالمة علي حسي 

2020/48هدى شيت حامد1997احمد جاسم محمد علي إبراهيم المكبن أبو عائشة1760

ي المكبن أبو الزبب 1761 ى ثابت1990احمد جمعة كردي حسن اللهيبر 2020/48بشر

2020/48نهلة شاكر1997احمد حازم محمد خورشيد الحديدي المكبن أبو ذر1762

ن المكبن أبو مصعب1763 2020/48حسنة محمد2000احمد حامد ابراهيم حسي 

2020/48نشمية فتحي حميد1986احمد حسن محمود صالح المكبن أبو حسن1764

ن نعيمي المكبن أبو إبراهيم1765 ن مال هللا حسي  2020/48شاهة إبراهيم محمود1986احمد حسي 

2020/48عمشة شهاب احمد1989احمد حميد عسكر المكبن أبو حسام1766

2020/48ليل ظاهر ذنون1994احمد خالد كاظم مسطاوي الجريىسي المكبن عبيدة1767

2020/48خالدة قاسم محمود1989احمد خالد نجم عبد المكبن أبو عبيدة1768

2020/48هيفاء علي محمد1995احمد خضن احمد فرحان السبعاوي المكبن أبو بكر1769



2020/48هدويه جاسم علي1986احمد خضب  محمد عويد المكبن أبو عبد هللا1770

2020/48عبدة خضب 1989احمد ذياب احمد حمداوي حميد المكبن أبو محمد1771

2020/48ثرية محمود خشمان1990احمد سالم محمود احمد المكبن أبو عمار1772

ن حمو العزاوي المكبن أبو ذنون1773 2020/48رجاء يونس مهيدي1996احمد سعد بكر حسي 

2020/48طليعة ذنون جرجيس1987احمد سعد معيوف فنتش المكبن أبو براء1774

2020/48خديجة محمد علي2000احمد سعدهللا جدوع خضن الحديدي المكبن أبو عدالة1775

2020/48زهية احمد1988احمد سلطان علي جلود المكبن أبو غزوان1776

2020/48ضح ادريس بدر1997احمد شامل خليل إبراهيم المكبن أبو بكر1777

ي نايف محمد شمري المكبن أبو امب 1778
 
ف 2020/48علية جلو خلف1981احمد شر

2020/48ساهرة محمد كيشو1999احمد صالح خليل احمد المكبن أبو ماريا1779

2020/48علية حميد محمد1989احمد صالح مرعي حسن المكبن أبو زينب1780

ي المكبن أبو كرار1781
ن ايوب الطات  2020/48مهدية فاضل علي حيدر1997احمد صبحي علي حسي 

ن1992احمد صالح حازم العجيلي المكبن أبو دالل1782 2020/48ثامرة ياسي 

2020/48ليل محمد1988احمد طالل ذنون يونس المكبن فرحان1783

2020/48يازي محمود عطية1967احمد طه محمود عبد هللا الجبوري المكبن أبو وسام1784

2020/48فاطمة يوسف الياس1992احمد عبد الياس خضب  المكبن عثمان1785

2020/48نذيرة خليل1990احمد عبد هللا خضب  فتحي النعيمي المكبن أبو عمران1786

ن1787 ي المكبن أبو يقي 
2020/48سعدة عبد هللا عبد الرحمن1984احمد عبد هللا فتحي عبد الرحمن الحياتن

2020/48مريم صالح حمادة1988احمد عبد هللا محمود عبد هللا المكبن أبو غدير1788

ي المكبن أبو يعقوب1789
2020/48نهاية دحام محمود1991احمد عالء مرعي حسن الشهواتن

2020/48فاطمة منصور1997احمد علي احمد عطوان الجبوري المكبن أبو هاجر1790

ي المكبن أبو هاجر1791
2020/48فتحية حمد عبد هللا1995احمد علي تايه محمد بدراتن

2020/48انتصار زكريا1990احمد علي حميد علي النعيمي المكبن أبو عبيدة1792

ي الحويدر المكبن أبو ايمن1793
2020/48صبحة نجم1988احمد علي حميد ماضن

ن المكبن أبو قتادة1794 2020/48فتحية ذنون يونس1995احمد غازي حسي 

2020/48سلوى عثمان1996احمد فارس ابراهيم حمدان البجاري المكبن أبو عائشة1795

2020/48نفة محمد فتحي1989احمد فتحي علي عيىس المكبن زكريا1796

2020/48عبدة فتحي عبد هللا1994احمد فتحي هالل عبد هللا البجاري المكبن معاذ1797

2020/48مريم حمود حمو1999احمد فرحان طه احمد المكبن أبو مصعب1798

2020/48زينب عبد العزيز1969احمد فوزي كامل المكبن أبو محمد1799

2020/48فطيم إبراهيم يونس1992احمد فيصل احمد عواد جبوري المكبن أبو حمزة1800

ي المكبن أبو عبد هللا1801
2020/48أحالم حسون محمد1994احمد لقمان احمد مصطقن الريكاتن

2020/48صبحة محمود1989احمد محسن حسن احمد المكبن أبو ريان1802

2020/48انتصار حميد1998احمد محمد حامد يحب  الحيالي المكبن أبو براء1803

 احمد اسكي1804
2020/48ليل علي غضبان1997احمد محمد حسن خضب  الجبوري المكبن

2020/48يشى محمد مصطقن1997احمد محمد سعيد عبد الرزاق المكبن أبو مصعب1805

ي المكبن أبو عائشة1806
2020/48عدولة محمود خضن1991احمد محمد صلو عدو الطات 

2020/48فضيلة طلب1995احمد محمد علي محمد المكبن أبو عمر1807

2020/48حبسة محمد جاسم1998احمد محمد عويد جاسم المكبن أبو يعقوب1808

ن1999احمد محمود ضويحي احمد المكبن حمودي حويجة1809 2020/48وضحة حسي 

ن1992احمد محمود موس سليمان المكبن أبو انس1810 2020/48امونة خليل حسي 

ي محمد جاسم المكبن أنور1811 2020/48غنية الياس احمد1992احمد محب 

يف1997احمد نايف احمد صالح اللويزي المكبن أبو انس1812 2020/48وفاء شر

 علي1987احمد نجم عبد هللا علي شميىسي المكبن أبو وسام1813
ن 2020/48حربية حسي 

ي المكبن أبو عمر1814
2020/48علية فتحي علي1991احمد نجيب جهاد حميد البدراتن

2020/48خالده احمد عبد هللا1997احمد نذير رشيد حسن المكبن أبو داود1815

ي فارس1996احمد نشوان عبد الجبار علي المكبن أبو شعيب1816
2020/48ميسمه هاتن

2020/48فتحية عبد هللا1994احمد نعمة احمد طه الجبوري المكبن همام1817

ن المكبن أبو نجم1818 2020/48رفعة حمد ذنون1994احمد نواف مناور حسي 

2020/48فوزية ظاهر محمد1992احمد هاشم عبد عواد الحامد المكبن خطاب1819



ن المكبن أبو عمر1820 ن محمد حسي  2020/48سهله احمد صالح1995احمد ياسي 

ن المكبن أبو طالل1821 2020/48زهرة عبد هللا محمود1978احمد يونس عبد هللا حسي 

ن إبراهيم1959ادريس محمد طاهر عكلة الحارث المكبن أبو سعد هللا1822 2020/48عمشة حسي 

ن المكبن أبو احمد1823 ن1978ارفاعي خلف حمد حسي  2020/48ياسة صالح حمد حسي 

2020/48سنية حسن صالح1995اركان علي عطية احمد المكبن أبو وليد1824

ن العزاوي المكبن أبو طلحة1825 2020/48لمياء يونس مهيدي1999اركان محمد بكر حسي 

2020/48خالدة رمضان سلطان1996ازهر ابراهيم عبد سلطان المكبن ذباح1826

2020/48مرضية الياس نارص1989ازهر صباح طه بالل المكبن أبو زهراء1827

2020/48منتىه حيدر اسعد1993اسامه امجد عبد القادر اسعد المكبن أبو عائشة1828

2020/48رسالة محمود حسن2000اسامه عمار فتحي حسن الجبوري المكبن جرناس1829

 علي1999اسامه فالح حسن احمد المكبن أبو زينب1830
ن 2020/48كتبية حسي 

2020/48امنية إبراهيم1987اسعد علي صالح قدوري المكبن أبو عبب 1831

ن المكبن أبو حسن1832 2020/48كرحة عايد خليف1972اسماعيل خضن عبد الرحمن حسي 

ن المكبن أبو سليمان1833 2020/48جاهه غانم سعد هللا1990اسماعيل سليمان ابراهيم امي 

2020/48خالدة محمد هندي1997اسماعيل عبد هللا محمد نجم المكبن أبو عثمان1834

2020/48نوفه جاسم1986اسماعيل هالل اسماعيل فحم المكبن أبو احمد1835

ن عبيد عبد هللا المكبن أبو راوة1836 2020/48ضحية حماد كردوش1993اسماعيل ياسي 

ف1837 ف سيف الدين حبش حسن المكبن اشر 2020/48نفله عطاهلل حمود1993اشر

ف محمد بكر المكبن أبو محمد1838 2020/48لمياء محمد1989اشر

ي المكبن أبو دحام1839
2020/48امل احمد حمادي1998اكرم دحام خضن احمد متيوت 

ي المكبن أبو هاجر1840 ي مصطقن طه العبايحر
2020/48منا نارص رحاوي1992المعتصم عبد الغبن

2020/48صبحية احمد سلطان1992الياس حميد ضويحي احمد المكبن أبو خضن1841

ن حميد المكبن هيثم1842 2020/48شتات عبد حميد1991امجد وعد هللا حسي 

ي المكبن أبو أيوب1843
2020/48كوثر محمد1988امب  عامر محمد سلطان الجحيىسر

2020/48طالبة خلف الياس1993امب  محمد عائد عطية المكبن أبو عائشة1844

 أبو علي1845
 الهاللي المكبن

2020/48صباح احمد1984انور اسماعيل جميل مصطقن

2020/48ليل محمد احمد1993انور حسن عواد حميد المكبن أبو حسن1846

2020/48نهلة محمود الويزان1989انور عايد فندي اسماعيل الحديدي المكبن أبو سيف1847

ي المكبن أبو رقية1848 2020/48فاطمة عبد هللا عوض1998انور ماجد رحيم علوان الجناتر

2020/48رسلية عبد هللا محمود1993انور مجيد ابراهيم محمد المكبن أنور1849

ن عبد هللا احمد العبدي المكبن جراح1850 2020/48محروسة فتحي حامد1993اوس حسي 

ن جرك اللويزي المكبن أبو ملك1851 2020/48فاطمة حامد1988اياد ابراهيم حسي 

2020/48كاملة خليل1980اياد ابراهيم صالح عزاوي المكبن أبو سيف1852

2020/48امل محمد1995اياد صالح طه محمد الجبوري المكبن أبو صالح1853

ي المكبن أبو يزن1854 ن يف العبن 2020/48سعاد عبد هللا علوان1995اياد طارق عبد شر

2020/48هيفاء بدران محمد1984اياد طالل يحب  سلطان الزبيدي المكبن اياد1855

ن خليف المكبن أبو سعبد1856 2020/48حمدة خلف محمود1994اياد مزعل حسي 

2020/48االء فتحي محمد1999ايمن عالء يحب  زكر الدليمي المكبن أبو عائشة1857

 علي العجيلي المكبن ربيع1858
ن 2020/48وفاء حامد1996ايمن ميش حسي 

2020/48سعدية عالوي احمد1978ايمن وليد عباوي احمد الزبيدي المكبن أبو حمزة1859

2020/48معينة محمد1997باسم احمد ابراهيم عطية المكبن باسم1860

2020/48حليمة حنش محمد1988باسم احمد فنش محمد المكبن أبو مصعب1861

2020/48فتحية حامد1981باسم محمد احمد مصطقن الرفاعي المكبن أبو سعود1862

2020/48هنوف احمد عباس1999باسم محمد فاضل عباس السالمي المكبن أبو يوسف1863

2020/48خولة خلف صالح1993باسم محمد محمود خلف المكبن أبو مجاهد1864

2020/48اخالص فاتح1990بدر عبد هللا فاضل محمد الدليمي المكبن براء1865

2020/48رسالة محمود حسن1999براء عمار فتحي حسن المكبن براء1866

ي فتحي1997برزان طارق محمد خلف البجاري المكبن أبو تراب1867 2020/48وفاء صبر

2020/48محاسن جبوري1984بسام عبد الرحمن عزيز قاسم الحيالي المكبن عبيدة1868

2020/48رواء يونس مهيدي1998بسمان هشام احمد مهيدي الحيالي المكبن أبو حارث1869



ي المكبن أبو زيد1870
ن محمد الحياتن 2020/48ونسة عبد هللا1995بشار سالم حسي 

ي المكبن أبو هاجر1871
2020/48مريم جلوب1986بشار صالح محمد علي المشهداتن

2020/48رسلية محمود1989بشار هادي عذاب حسون المكبن عادل1872

ي المكبن أبو عبد الرحمن1873
ي محمد الطات  2020/48مناهل طه علي1993بالل موفق خب 

2020/48فوزة محمود نارص1981بهاء الدين طالل فتحي عبد هللا المكبن أبو حفص1874

2020/48عائشة عبد هللا صالح1991بهاء محمود عبد الوهاب عبدهللا المكبن أبو ذر1875

ي المكبن أبو احمد1876 ي جاسم اللهيبر 2020/48هاجر خلف زناد1963ثامر خضن ححر

ي المكبن أبو حذيفة1877
ن1984ثامر محمود موس سليمان الطات  2020/48امونة خليل حسي 

 أبو علي1878
2020/48مريم عبد هللا رجب1993ثائر علي حمود عوض المكبن

ي المكبن أبو دمعة1879 2020/48نشمية فرج سعيد1981جاسم فتحي جاسم حنش الجناتر

 علي المكبن أبو رفيدة1880
ن 2020/48خديجة جاسم محمد1972جاسم محمد حسي 

2020/48غزاله حسن2000جاسم محمد طه بالل المكبن أبو يوسف1881

2020/48ليل يوسف طه1992جاسم محمود جاسم محمد المكبن أبو خطاب1882

2020/48غربية رمضان دراجه1979جبار لباح محسن باهر المكبن أبو وطبان1883

ن محمد المكبن أبو قتيبة1884 2020/48نعيمة سعدون حمد1968جمال ابراهيم حسي 

ي المكبن أبو احمد بادوش1885
2020/48عنود يونس احمد1976جمال احمد سليمان احمد الجحيىسر

2020/48مبن أيوب مصطقن1990جمال حسن عمر المكبن أبو حمزة1886

2020/48رفعة محمد حديد1984جمعة صالح عبد هللا محمد المكبن أبو أيوب1887

ي المكبن حاتم1888
2020/48خديجة عبد هللا محمد1995حاتم حمد احمد محمد الحمدوتن

ن المكبن أبو غانم1889 2020/48نوفه فرج1986حاتم محمود حسن حسي 

2020/48مهدية شهاب عزيز1999حارث فاضل صالح جربوع المكبن حارث1890

2020/48زكية ذنون1982حارث فتحي محمود نجم المكبن أبو حارث1891

ن1993حارث مثبن احمد محمد الجبوري المكبن أبو همام1892 2020/48خولة ياسي 

2020/48فرحة خليل حمزة1990حارث محمد حميد عواد المكبن أبو اية1893

 أبو علي1894
2020/48نهلة صالح جاسم1990حارث هادي الياس احمد المكبن

2020/48نهاية علي1972حازم حمادي سليمان محمد علي المكبن أبو كرم1895

2020/48عبب  فرمان ناهي2002حازم رائد حازم المكبن أبو حمزة1896

2020/48شيماء عبد1999حازم غازي محمد المكبن أبو حمزة1897

2020/48وضحة علي احمد1996حازم فتحي عيىس عبد هللا الجبوري المكبن أبو حذيفة1898

2020/48عمشة نهر1975حازم محمد علي حموش المكبن حازم1899

ة احمد1999حامد احمد سلطان سعيد الحديدي المكبن عبد الملك1900 2020/48بشب 

 علي1987حامد نارص مال هللا سعدون المكبن أبو طلحة1901
ن 2020/48امينة امي 

ن محمد المكبن أبو طيبة1902 ن جاسم1999حسام سلطان ياسي  2020/48فطومة ياسي 

ي المكبن ياش1903 2020/48مريم عبد سوادي1988حسام صالح جاسم حنش الجناتر

2020/48سهيلة احمد1978حسام عاصم سعيد محمود العبيدي المكبن حمزة1904

ي المكبن عبد الرحيم1905
ي طه1997حسام محمد عبد طه الطات 

2020/48ملكية معاتن

2020/48صبحة معيف احمد1999حسام محمود مرعي حسن المكبن أبو طالب1906

2020/48اخالص عبد هللا علي1992حسن احمد مجيد عبد هللا الحيالي المكبن قاسم1907

2020/48مريم فتحي1990حسن جاسم محمد محمود المكبن أبو رحمة1908

2020/48عامرة دياب احمد1999حسن جالل جمعة احمد المكبن أبو مجاهد1909

 علي المكبن أبو فالح1910
ن 2020/48حلوى قاسم محمد علي1996حسن صباح حسي 

2020/48ونسة عبد هللا1980حسن عثمان شوي    خ المكبن أبو نور1911

2020/48نورة محمد عبد1995حسن فرحان احمد عبد المكبن أبو عبد هللا1912

ن الياس المكبن أبو انس1913 2020/48سعاد محمد سعيد1982حسن يوسف حسي 

ن خضب  حسن صالح المكبن حامد1914 2020/48يازي رمضان عيىس1981حسي 

ن رعد سعد الياس المكبن أبو رحمه1915 2020/48عطر فاضل1986حسي 

ن شنو حمدو عزو المكبن زكريا1916 2020/48عليه خليل1998حسي 

ي المكبن أبو محمد1917
 علي الطات 

ن ن صباح حسي  2020/48ضح علي حميد1998حسي 

 أبو علي1918
 علي داود سليمان المكبن

ن 2020/48نوفة محمد سليمان1972حسي 

 علي شهاب منصور المكبن أبو عبد الملك1919
ن 2020/48مطره محمد1966حسي 



ن1920  علي عبو احمد المكبن حسي 
ن ن1988حسي  2020/48امينة حسن حسي 

ن مصطقن طه المكبن أبو مصعب1921 2020/48امينة احمد يونس1992حسي 

ن هاشم سالم حمو المكبن مهند1922 2020/48سعديه فتحي مرعي1989حسي 

ن محمود المعماري المكبن أبو فهد1923 ن هالل حسي  2020/48حكيمة شكر محمود1988حسي 

ن ياس احمد علي المكبن حارث1924 2020/48عزيزة سالم محمد2001حسي 

ي اسماعيل خليل الشايب المكبن أبو وقاص1925
2020/48مرضية محمد علي1973حق 

2020/48حميدة احمد فنش1998حميد حنش محمد علي المكبن أبو عبد هللا1926

ن1992حميد فالح حميد احمد المكبن أبو عبد هللا1927 2020/48نورة حسي 

2020/48زهرة طه1998حميد معيوف حسن صالح المكبن أبو مجيد1928

 أبو علي1929
2020/48سعدية خلف1994خالد ابراهيم عيىس رمضان المكبن

2020/48نعيمة حياوي1991خالد احمد ادخيل سلطان الحديدي المكبن أبو عمران1930

ن المكبن أبو مصطقن1931 لي احمد يونس1975خالد احمد يونس حسي 
ُ
2020/48ك

2020/48رفعة محمود سليم1977خالد اسماعيل احمد شحان المكبن أبو عمر1932

ن عايد المكبن أبو سفيان1933 2020/48دوخة عيىس1977خالد جمل حسي 

 أبو علي1934
2020/48اخالص حميد1994خالد سعد رجب المكبن

2020/48ايمان اسود جاسم1997خالد عبد المجيد خلف سالمه المكبن أبو مسلم1935

2020/48سهام ذنون1966خالد علي جاسم محمد المكبن أبو وليد1936

2020/48ترفة خليل رحيل1997خالد علي صالح احمد الحديدي المكبن أبو جندل1937

2020/48شيماء حامد عبد هللا1999خالد فتحي احمد خليف المكبن أبو شاكر1938

ن المكبن أبو تيسيلر1939 2020/48امينة محمود حسو1997خالد محمد ياسي 

2020/48نهله نجم عبد هللا1997خالد مصعب محمد حسن المكبن ابوعالء1940

2020/48نوفة إبراهيم كركور1992خالد هاشم سلطان كركور المكبن أبو الخب 1941

ن هالل محمد المكبن أبو وليد1942 2020/48جواهر سليمان مرعي1997خالد ياسي 

2020/48هبة عواد احمد1974خضن الياس احمد حميد المكبن أبو عمر1943

ي المكبن أبو طلحة1944
2020/48عيدة صالح محمد1999خضن صباح حميد احمد البدراتن

2020/48خزنة جاسم محمد1997خضن محمود خضن محمد سالم المكبن أبو حذيفة1945

 أبو علي1946
ن حميد1996خليل ابراهيم عبد حميد المكبن 2020/48عمشة حسي 

2020/48راكعه خضن حسن1974خليل علي محمود صالح المكبن أبو عبد الرحمن1947

2020/48فوزة محمود نارص1985داود طالل فتحي عبد هللا المكبن أبو محمد1948

2020/48فطيم محمد1972داود عبد هللا زيدان علي الجبوري المكبن أبو سلطان1949

ن العبيدي المكبن أبو سعدون1950 ن1962دحام جاسم محمد حسي  2020/48صبحة محمود حسي 

2020/48نمشة صالح كنيمش1995ذياب حمداوي حميد كنيمش المكبن أبو حذيفة1951

ن راشدي المكبن يونس1952 ن1991راشد عبد هللا علي حسي  2020/48نورة احمد حسي 

ي فرحان محمد علي الفرحات المكبن أبو محمد1953
2020/48كلستان عبد القادر1984راضن

ي نايف جاسم محمد العبيدي المكبن كرار1954
2020/48نهلة فتحي1986راضن

 علي1994راكان احمد عطية محمد المكبن أبو القعقاع1955
ن 2020/48ليل حسي 

2020/48حسنة علي محمد1989راكان حسن عبد هللا احمد المكبن أبو حسن1956

2020/48مطره عبد عبيد1994راكان خضب  عبيد عواد المكبن أبو ليل1957

2020/48عائشة ذياب رمضان1997راكان فتحي حمادي ولي المكبن أبو جنة1958

2020/48عيدة محمود عبيد1984رائد عبد الجبار دردح حميد المكبن أبو مهند1959

2020/48وصفة محسن عرنوص1992رائد عثمان علي عبيد المكبن أبو حوراء1960

2020/48شاهة فاضل عبد القادر1981رائد عدنان محمد ضاهر المكبن أبو عمر1961

2020/48شاهه عطية احمد1972رباح ادهام مناور عكلة االحمدي المكبن احمد1962

ي المكبن أبو عبيدة1963
2020/48كوثر محمد1987ربيع عامر محمد سلطان الجحيىسر

2020/48خولة حامد محمد1989ربيع مشعان احمد علي المكبن إبراهيم1964

ن إبراهيم المكبن جراح1965 2020/48شاهة علي وهب1995رداد مد هللا حسي 

2020/48حسنة علي حمد1996رشيد صالح رشيد مرير النعيمي المكبن مصطقن1966

2020/48ملكية نجم1993رضوان خالد رجب عبد هللا العجيلي المكبن ريان1967

ي احمد عبد المكبن أبو رقية1968
2020/48ضحية احمد1986رضوان هاتن

ي محمد سليمان االحمدي المكبن أبو شاكر1969 2020/48هنوف فتحي احمد1999رعد عبيد غرتر



ي1989رعد عودة حمود جواد المكبن أبو عائشة1970 ن 2020/48ترفة عبن

2020/48امنية عبد هللا حسن1981رعد محمد جاسم رحيم المكبن أبو همام1971

2020/48صالحة محمود محيمد1990رعد مزعل عبو محيمد عايد المكبن أبو صهيب1972

ي المكبن أبو دجانة1973
2020/48هكشة سنجار1980رعد هالل احمد حسون الحمداتن

ن خليل المكبن أبو وليد1974 2020/48صبحه محمود1987رعد ياسي 

2020/48سعدة حميدي يوسف1994رمضان علي جلعوط عاكوب المكبن أبو طه1975

ي المكبن أبو غازي1976 اتر
2020/48عموشة احمد1985رمضان محمد عبد هللا محمود الشر

2020/48نركز خضن يونس1984رواد عبد هللا يونس المكبن فوزان1977

2020/48حمدية محمد عبد هللا1992رياض احمد رضا عبد هللا المكبن أبو عمر1978

 توكلي المكبن أبو ريان1979
2020/48عيدة وهب حسن1982رياض غالب بكر مصطقن

2020/48نور الهدى يحب  سلطان1982رياض مال هللا يحب  محمود المكبن أبو انس1980

2020/48حمدية وسمي كرمان1991ريان راكان خزعل حميد الجبوري المكبن أبو دجانة1981

 ريان اسكي1982
ن1989ريان طالب محمد عبود الجبوري المكبن 2020/48مريم حسي 

ية احمد علي1995ريان عبد هللا احمد علي المكبن أبو زهراء1983 2020/48خب 

ي المكبن أبو ياش1984
2020/48امل عبد الحميد خضن2000زعيان محمود زعيان محمد المتيوت 

ي المكبن أبو مريم1985
2020/48وزيرة محمود محمد1994زكريا رائد محمد ثامر الجحيىسر

2020/48ساجدة قاسم محمد1990زكريا محمد عبد مصطقن المكبن عباس1986

2020/48مبن عبودي فتحي1996زكريا مشعل حامد احمد العكيدي المكبن وائل1987

2020/48هاجر خلف1975زياد خضن هادي جاسم المكبن أبو ظاهر1988

2020/48خميسة خلف احمد1992زياد طارق ادريس المكبن أبو زكريا1989

2020/48هيفاء بكر محمد1971زياد طارق خليل إسماعيل المكبن أبو هارون1990

2020/48ليل جاسم يوسف1997زياد محمود عبد هللا المكبن عبد هللا1991

2020/48كمالة احمد1988زيد يونس ابراهيم ذنون المكبن زيد1992

ية الياس1995زيدان احمد جاسم علي المكبن أبو جراح1993 2020/48خب 

ن1994 2020/48شكرية خليل ولي1979زيدان خلف رشيد مرير نعيمي المكبن أبو يقي 

ن احمد1982سالم عبد الجبار سعيد محمد العبيدي المكبن أبو سعود1995 2020/48لطيفة حسي 

م زينل المكبن حذيفة1996 2020/48وهبية فاضل احمد1993سالم عبد الخالق بب 

2020/48قدرية إبراهيم1987سالم فاضل عزيز عبد الرحمن المكبن أبو عائشة1997

2020/48ليل علي طاهر1993سالم كريم حسن حميد المكبن أبو سارة1998

2020/48فتحية محمود عبد هللا1996سالم محمد عويد زكعاب الجبوري المكبن عباس1999

ي المكبن أبو زيد2000
2020/48فاطمة اكرم محمود1991سعد احمد محمود الطات 

ي حماد صالح1995سعد اسماعيل وسمي خضب  المكبن أبو مسلم2001
2020/48تاضن

ن المكبن أبو بارق2002 ن1973سعد خضن احمد حسي  2020/48صبحة عمر حسي 

ي المكبن اسيد2003
2020/48نوفة صالح1995سعد خضب  موس سليمان الطات 

 علي المكبن انس2004
ن 2020/48نوفة خلف محمد1993سعد صباح حسي 

ي المكبن أبو سيف2005
2020/48سهام عبد الحميد1998سعد ظاهر صالح ذنون جحيىسر

2020/48مبن غانم إبراهيم1983سعد عبد الكريم اسماعيل خليل المكبن أبو وقاص2006

2020/48صبحة عزيز1989سعد محارب رحيم ادهام المكبن أبو عمر2007

ي المكبن أبو معاذ2008
2020/48صبيحة احمد صفو1996سعد مصطقن محمد مصطقن الطات 

ن الزبيدي المكبن أبو وقاص2009 2020/48فاطمة احمد جاسم1986سعد نارص محمد حسي 

2020/48سعدية جاسم1992سعد نايف محمد فياض الجبوري المكبن حسام2010

2020/48صبحة سوادي خلف1999سعد هللا خالد حماد إبراهيم المكبن أبو عبد هللا2011

2020/48نورة خضب 1999سعد هللا عبد هللا فتحي جاسم المكبن أبو سعود2012

ي المكبن أبو مسلم2013 2020/48غادة سالم حسن1997سعود منهل عبد احمد عبار لهيبر

ن احمد1978سعيد عبد الجبار سعيد محمد علي العبيدي المكبن أبو عبد2014 2020/48لطيفة حسي 

2020/48كرحة عبد جمعة1995سفيان ذنون محمد المكبن بكر2015

ن1996سفيان صالح مجيد محمد المكبن أبو اسحق2016 2020/48سهلة محمد حسي 

2020/48رفعه علي عبو1985سالم حسن عبد سعيد المكبن أبو عبيدة2017

2020/48هدلة ضويحي احمد1991سالم عايد علي محمود المكبن أبو حمزة2018

ن2019 2020/48ساللة عيىس عثمان1970سلطان محمد مظهور عبد هللا الحديدي المكبن أبو شاهي 



2020/48امينة احمد1994سليمان خالد مرزة مرزة المكبن أبو داوود2020

ة علي عزيز1995سليمان رعد عبد العزيز مهدي القيىسي المكبن أبو أسامة2021 2020/48ممب 

2020/48شيماء محمد محمود1989سليمان علي سليمان عبدي المكبن سليمان2022

ن1999سليمان علي سليمان عبدي المكبن أبو القعقاع2023 2020/48عمشة حسي 

 أبو علي2024
ي المكبن

2020/48هنية عبد هللا مال علي1971سليمان محمد حسن صالح الطات 

2020/48ابتسام علي1997سيف االسالم ادريس محمد ذنون الرفاعي المكبن أبو مهند2025

2020/48وفيه احمد سليمان1992سيف الدين صالح رجب احمد المكبن أبو طيبة2026

ن2027 ي المكبن أبو ياسي 
 
2020/48سندس إبراهيم1990سيف الدين منور قويدر الزرف

2020/48يشى ناظم عبد1986سيف ستار جيات علي المكبن أبو زهراء2028

 علي السبعاوي المكبن أبو مصطقن2029
ن 2020/48نوفة خلف عطا هللا1990سيف صباح حسي 

ي المكبن أبو بالل2030
2020/48علية شحان1984سيف عباس علي عباس البيات 

ي المكبن أبو خطاب2031
2020/48وزيرة حسن1995سيف عبد الرحمن حسن احمد المتيوتن

2020/48رافدة عز الدين احمد1989سيف نوح ذنون احمد النعيمي المكبن أبو خطاب2032

2020/48صبحة إسماعيل بجاي1979شاكر حمود عبيد همش الخابوري المكبن أبو اية2033

ن1992شاكر محمود عواد محمود المكبن أبو مصطقن2034 ة محمد حسي  2020/48سمب 

ي المكبن أبو رحمة2035
2020/48حندولة محمود سلطان1968شاكر محمود فتحي احمد الجحيىسر

ن المكبن صالح2036 2020/48زهية كصب احمد1989شاكر محمود محمد حسي 

2020/48صافيه محمد حميد1992شامل جاسم عبد هللا حسن المكبن أبو انس2037

2020/48خالدة محمد شيخو1983شامل خليل محمد فرحان المكبن أبو اسحق2038

2020/48حصة علي هيجل1983شامل محمود فتاح علي الجبوري المكبن أبو زكريا2039

2020/48منيعه علي مطر1998شاهر احمد مهندز مطر المكبن أبو بكر2040

ي المكبن أبو مصعب2041
ن ميش غانم مصطقن جحيىسر 2020/48نجمة عبد الجبار جليل1992شاهي 

ن شاكر حمدون الهاشمي المكبن أبو هاشم2042 يف امي  2020/48رفاء حازم1998شر

2020/48فاطمة محمد عبوش1995شكر محمود عبد هللا عناد المكبن أبو حارث2043

2020/48وزيرة فتحي حسون1993شهاب احمد فاضل علو الجميلي المكبن أبو احمد2044

2020/48عواشه عبد عواد1988صالح احمد ظاهر محمد المكبن أبو طلحة2045

2020/48جمية حسو عرمان1995صالح جاسم محمد كردي الجيىسي المكبن أبو بصب 2046

2020/48نوفة عبد معيوف1957صالح رشيد مرير المكبن حج احمد2047

2020/48هنوف محمد مضحي1991صالح سعود احمد سلطان الحديدي المكبن أبو مريم2048

2020/48فيحاء محمد خضن1998صالح سالم صالح جاسم السبعاوي المكبن أبو حيدر2049

ي المكبن يوسف2050
ن حازم الطات  2020/48صباح نجم1994صالح عبد الحميد حسي 

2020/48رسلية  حسيب محمد1983صالح عبد هللا احمد حامد المكبن ابو حمزة2051

ن مصطقن1991صالح عدنان صالح المكبن أبو جعفر2052 2020/48فريال فيصل حسي 

2020/48فاطمة خلف صالح1968صالح علي خلف رشيد السبعاوي المكبن أبو رحاب2053

2020/48مريم عزيز1995صالح محمد مضحي جاسم المكبن صالح2054

2020/48مريم محمد إبراهيم1994صباح ابراهيم حسن يوسف المكبن أبو سفيان2055

2020/48خولة كاضم مصطاوي1990صباح ابراهيم صالح المكبن أبو مصعب2056

2020/48مريم جيو1988صباح نوري عبد العزيز فارس المكبن صباح أبو أيوب2057

2020/48عفره عويد1980صبحي عبد هللا خلف عبد هللا المكبن أبو مصعب2058

2020/48مريم عبد هللا فتحي1987صبحي علي محمود فتحي المكبن أبو سمية2059

2020/48نداء غانم1979صفوان احمد شيتاوي محمد الحيالي المكبن أبو عائشة2060

2020/48مها عبد هللا محمود1992صفوان ليث مشعان محمد المكبن أبو عادل2061

2020/48رمزية صالح محمود1985صفوان محسن محمد سلطان المكبن أبو اية2062

2020/48ليل نجم1977صالح رمضان محمود عبد المكبن أبو عبد الحي2063

ن الدليمي المكبن فالح2064 2020/48مها محمد يونس1993صالح قاسم محمد امي 

ة محمد علي1983صهيب احمد محمد المكبن أبو بالل2065 2020/48نظب 

2020/48نوفه هادي1981ضياء ابراهيم احمد المكبن أبو مريم2066

2020/48محروسة صالح1977ضياء حسن محمد حسن المكبن أبو بكر2067

2020/48ليل علي حميد1998ضياء عباس رشيد احمد حديدي المكبن أبو بكر2068

ي المكبن أبو حمزة المدرب2069
2020/48واجدة جعفر1990طارق طالب علي سلطان الطات 



2020/48صباح هاشم عبد القادر1994طاهر سالم محمود المكبن زبب 2070

2020/48هيفاء احسان سعيد1989طالل عبد محمد حسن النجماوي المكبن لقمان2071

ي المكبن همام2072
2020/48صالحة يحب  حياوي1989طالل علي محمد جربوع الحمداتن

ة2073 2020/48مريم احمد عطا هللا1990طه احمد جاسم حميش الجبوري المكبن أبو المغب 

ي المكبن عبد الرحمن2074
ن حميد1997طه حاتم عبد حميد البدراتن 2020/48مهية حسي 

2020/48سنية محمد رجب1997طه رعد صالح عبد الرزاق المكبن أبو جنات2075

2020/48حصة احمد1974طه عبد شعبان احمد سلطان المكبن أبو ليل2076

2020/48نهاية سعيد إبراهيم1974طه محمود حمدون حسن الهاشمي المكبن أبو عبد الرحمن2077

ن عبد هللا مصطقن المكبن أبو عثمان2078 2020/48غزاله سعد مصطقن1961طه ياسي 

 علي1991عادل عبد هللا علي عبدهللا المكبن أبو عبد هللا2079
2020/48فتحيه خضن

2020/48عمشة خلف محمد1998عادل محمد احمد حسن المكبن أبو هاشم2080

2020/48حياة عبد هللا يونس1981عامر خلف فتاح علي الجبوري المكبن أبو اسالم2081

ن محمد الجبوري المكبن أبو خطاب2082 2020/48امينة ظاهر حمادي1998عامر طاهر ياسي 

2020/48شكريه وهب احمد1977عامر محمد عيد حسن المكبن نشوان2083

2020/48حمده علي هالل1993عامر محمود محمد احمد المكبن أبو عبيدة2084

ي المكبن أبو أسماء2085
ن1982عامر محمود موس سليمان الطات  2020/48امونة خليل حسي 

2020/48شاميه حماد1972عايد حامد هيجل فتوح المكبن أبو نايف2086

2020/48خديجة علي محمود1991عبد حميد ضويحي احمد المكبن أبو سعد2087

2020/48عائشة محمد رجب1976عبد رمضان سلطان المكبن أبو طلحة2088

ي المكبن أبو عبد هللا الغريب2089 اتر
2020/48سعدى عبد هللا1983عبد عمر ابراهيم طه الشر

2020/48خويش خزعل عيىس1988عبد هاشم عبد عيىس المكبن أبو ملك2090

2020/48عائشة محمود1973عبد الحكيم عبد هللا خضن حسن المكبن أبو سعد2091

2020/48بتول احمد سعيد2001عبد الرحمن علي يحب  داود المكبن أبو عثمان2092

ن1992عبد الرحمن محمد خليل إبراهيم المكبن مقداد2093 2020/48اخالص ياسي 

ي المكبن أبو براء2094
2020/48حمرة محمد مصطقن1994عبد الرزاق سعدي يونس صفو الطات 

ي المكبن شعيب2095
2020/48فوزية سالم علي1995عبد الرزاق نجمان عبد الرزاق البيات 

2020/48جليلة معيوف محمد1990وعد هللا فتحي احمد حسن الراشدي المكبن أبو طيبة2096

2020/48وصف تايه عكاب1987عبد الستار نزار دخيل عبد المكبن ستوري2097

2020/48فطومة محمد رجب1976عبد السالم جلود عاجل محمد العكيدي المكبن أبو ايمن2098

ي المكبن ايمن2099
2020/48سعيدة جاسم1994عباس احمد سليم محمود الطات 

ي2100
ن السليماتن 2021/7حمدية خلف جاسم محمد فاضل حماد حسي 

2021 / 20صبيحة حسام1977ربيع عبد المنعم عمر خطاب العجيلي2101

2021 / 20شكرية محمود1989عمر صالح احمد عطية اللويزي2102

ي2103
ى حميد مجيد1996محمد زينل سليمان داود الجحيىسر 2021 / 20بشر

ن الجبوري2104 ن1998عبد الرحمن ماجد احمد حسي  2021 / 20ليل حسي 

ي2105
ي التكريب  2021 / 20سعاد عبد الرزاق1997عبد هللا صباح عبد الرحمن صبر

ي2106
2021 / 20نشتمان عبد الواحد صادق1993عالء حاتم عبد الفتاح يونس الطات 

ي2107
2021 / 20امينة ابراهيم1986علي عبد الرحمن مطلك علي الحمدوتن

ي2108 2021 / 20غدامة حماد ذياب1979احمد زيد غريب جالب اللهيبر

ي2109
يقن 2021 / 20غنيه فتحي1981عبد القادر داوود سليمان وهب الشر

ن الجواري2110 2021 / 20بلقيس شكر2001عمر وعد محمد حسي 

ي2111
2021 / 20سباهية خلف1989عماد احمد عمر اسماعيل الطات 

2021 / 20فرجة محمود1977علي محمود خطاب خلف الجبوري2112

2021 / 20نعيمة حياوي علي1990عبد الرحمن احمد دخيل سلطان الحديدي2113

2021 / 20رفعة عبد هللا محمود1992مثبن خضن حمو نهب  الحديدي2114

ة احمد صالح2000عمر اياد عبد االله محمد النعيمي2115 2021 / 20امب 

ي2116
2021 / 20نذيرة خليل1992بالل عبد هللا فتحي اخضب  الجحيىسر

ي2117
2021 / 20فضيلة حسن محمد1980ريان خليل ابراهيم محمد الحمدوتن

ي2118 اتر
2021 / 20ندية عبد هللا خلف1997نصار ابراهيم علي عبد هللا الشر

ف عبدالكريم قاسم محمود الدليمي2119 2021 / 20سحر شكر محمود1994اشر



ن1990عدنان حسن عبد القادر عمر النعيمي2120 2021 / 20فهيمة حسي 

ي2121
ن احمد هندي الحمدوتن 2021 / 20خديجة إبراهيم بالوي1989يوسف حسي 

 علي1991خالد احمد عرج عبد البجاري2122
ن 2021 / 20وصف حسي 

ى احمد حسن1990عمر ابراهيم احمد عابد الجبوري2123 2021 / 20بشر

2021 / 20ايمان علي1987علي اكرم حامد علي المعاضيدي2124

ي2125
2021 / 20صبحة احمد مطلي1987سعد هللا احمد موس سليمان الطات 

ي2126
2021 / 20خديجة يونس1983هاشم مصطقن احمد مصطقن الطات 

ي2127 ن 2021 / 20فضيلة حسن محمد1980ريمان خليل ابراهيم عبد القادر العبن

2021 / 20مريم محمد حسن1979احمد عراك مال سند حتحوت الحمدي2128

2021 / 20مريم محمد حسن1969عطية عراك مالسند حتحوت الحمدي2129

ي2130
2021 / 20سمر عبد الكريم اسعد1992عبد الرحمن محمد ابراهيم جاسم الطات 

ي سعد هللا احمد الجميلي2131
2021 / 20نهلة عبد الرزاق احمد1987وجيه عبد الغبن

2021 / 20صبحة عبد احمد1993شاكر محمود احمد ضويحي الحديدي2132

2021 / 20ترفة خلف إبراهيم1982خالد صالح جاسم طه اللويزي2133

2021 / 20علية علي عفان1989قيس محمد صبحي عثمان الرفاعي2134

2021 / 20خرمة محمد حسن1992محمد عبد الملك خضب  حسن المعماري2135

2021 / 20هيفاء عثمان محمود1989احمد جاسم عبد هللا سالم الشميىسي2136

ي2137
2021 / 20عامرة حازم احمد1995سامر محمد شحاذة محمود الحمداتن

ي2138
2021 / 20رحاب طارق1992انور فائز نجم عبود الطات 

2021 / 20ريمة موس احمد1978سالم محمود عناص كماش الحديدي2139

2021 / 20ساجدة نوري سليمان1975نواف خزعل محمد سعدون الداوودي2140

2021 / 20مريم جار هللا1979خالد يونس حمود علي السبعاوي2141

ي2142
2021 / 20عائشة احمد محمد1978عامر محمد سليمان جبل الطات 

2021 / 20وهبية عبد هللا1991فتحي رميض بكر عطوان الحديدي2143

2021 / 20زريفة عشوي هالل1986ضياء صبار خالف عنبر الدليمي2144

ي2145
2021 / 20سناء عبد هللا ذنون1989مروان ماجد ابراهيم جاسم الطات 

2021 / 20فاطمة ذياب عبد هللا1990قصي فيصل عبد عبد هللا الحديدي2146

ي2147  اللهيبر
ن ي نجم ظاهر حسي 

2021 / 20نزهت عبد الرحمن1946هاتن

ي2148
ي محمد ابراهيم جاسم الطات  2021 / 20سمر عبد الكريم اسعد1987اتر

2021 / 20رقية ادريس محمد1995ابراهيم فاضل مرشد سنجار الحديدي2149

2021 / 20عليه نجيب احمد1985قحطان عبد هللا سلطان علي الجبوري2150

2021 / 20ذكرى ادريس1994حاتم عبد الكريم علي محمود الحديدي2151

ي2152
2021 / 20سعديه يونس1979عبد الكريم جاسم محمد مصطقن الطات 

ي2153
2021 / 20حسنة علي محمد1998خالد علي سليمان جبل الطات 

2021 / 20حليمة احمد1968علي قادر محمد احمد الكردي2154

ي2155
2021 / 20عائشة احمد محمد1976عدنان محمد سليمان جبل الطات 

2021 / 20نجمة حسن عبد المجيد1993فؤاد عبد الفتاح فؤاد بيومي هاللي2156

ي2157 2021 / 20نمشة محمد عبوش1976غانم صالح نزال علي الخفاحر

2021 / 20نجمة إبراهيم1968اسعد ابراهيم محمد احمد المول2158

ي2159
2021 / 20نورة علي اسماعيل1967عبد العزيز محمد عزيز محمود المتيوت 

ي2160
2021 / 20فريال عبد الرحمن1986وعد عبد الكريم ابراهيم عبد الرحمن الحمداتن

2021 / 20تركية صابر1968صباح محمود حسن علي الراشدي2161

2021 / 20سورية خلف إسماعيل1970سعد محمد حسن احمد الجبوري2162

2021 / 20شمسة محمد يونس1981ميش غالب سعيد عمر الزوبعي2163

ي2164 اتر
2021 / 20شمسة عطية1980علي صالح محمود محمد الشر

2021 / 20عليا فاضل فتحي1982فؤاد سمب  داوود علي الحديدي2165

2021 / 20نورة عطية1973حسن ميش حسن حامد الراوي2166

ي2167
ن ابراهيم خرنوب الحمداتن 2021 / 20زاهرة عبد هللا1977طه ياسي 

ي2168
يقن 2021 / 20غنية فتحي1998حمزة داوود سليمان وهب الشر

ي2169
2021 / 20سعاد شحاذة سلطان1994مروان احمد عبد هللا طه الطات 



2021 / 20صبح صالح حسن1986محمد عبد هللا اسماعيل محمد المعماري2170

ي2171
2021 / 20عائشة سلطان حمادي1971احمد عبد طه عبد هللا الطات 

2021 / 20صبحة احمد1993ضياء ابراهيم محمد ابراهيم دداوي2172

2021 / 20هناء اسماعيل عبد هللا1995الياس يونس الياس خضن العفري2173

ن1994عبد العزيز عمر عبد هللا محمد النعيمي2174 2021 / 20شاهة احمد حسي 

ي خضب  محمد1989عبد المجيد فرحان عبد هللا خضب  الجبوري2175
2021 / 20تاضن

ي2176
ن الطات  2021 / 20صالحة عبد جولي1971كفاح دعدوش مناور حسي 

2021 / 20هناء محمد1981عدي ميش جاسم محمد النعيمي2177

ي2178  الخزرحر
ن 2021 / 20احالم بشب  محمد1990محمد عبد الستار ذنون حسي 

ي2179
2021 / 20صبحة احمد1993عالء احمد موس سليمان الطات 

ي2180  حامد بالل المفرحر
ن 2021 / 20ساجدة محمد خضن1973بشار ياسي 

2021 / 20زهرة إبراهيم خالد1978نزار جاسم محمد سوادي المعماري2181

2021 / 20نجود عبد هللا علوش1992جاسم محمد خلف محمد البجاري2182

2021 / 20ملكة عواد خليف1997قاسم محمد غضبان خلف الجبوري2183

2021 / 20خديجة حسن سلمان1992يوسف جاسم علي جمعة التميمي2184

2021 / 20ونسة علي محمد صالح1978يونس عبد اللطيف خليل ابراهيم العفري2185

2021 / 20عتاب فارس2001سيف ثائر جمعة جواد الجبوري2186

ي2187
 علي مصطقن الطات 

ن 2021 / 20سهام صالح عبد هللا1994علي حسي 

2021 / 20فرحة حسن عبد هللا1982ثامر محمود صالح يوسف الحديدي2188

2021 / 20كرحة عبد دبيس1990عمار اسماعيل احمد عبدهللا الجبوري2189

ن اللويزي2190 2021 / 20ليل سعيد يونس2000علي عادل محمد امي 

2021 / 20صباح غانم عبد الغفور1991محمد صالح ابراهيم خرنوب السبعاوي2191

ي2192
2021 / 20نضال حازم1980شامل صالح محمود جاسم الطات 

2021 / 20عمشة خلف يونس1998محمد فتح هللا عبد هللا محمود الحديدي2193

ي الهادي المهاجر2194
2021 / 20مدلة محمد محمد1988عادل محمد اللوات 

2021 / 20زهرة احمد جاسم1997احمد ادريس صباح محمد الجبوري2195

ي2196
ن اسماعيل الحمدوتن 2021 / 20عمشة علي عبد هللا1981حاتم طالب حسي 

ي2197
2021 / 20غادة ناظم محمد1992سيف هيثم عبد الكريم صالح الحمداتن

2021 / 20سكينة اسماعيل احمد1960عبد الخالق يوسف داوود سلو النعيمي2198

2021 / 20نجمة عبد1970عبد القادر عزيز عسل سعيد الحمدي2199

2021 / 20كوكب صالح1994علي عبد هللا حوران كران اللويزي2200

ي2201
ن الحمداتن 2021 / 20أحالم سليمان1980عمار يوسف يونس حسي 

2021 / 20بسماء إبراهيم1998محمد احمد عثمان حسن الهاللي2202

2021 / 20صباح حسن1989محمد حلب عبد الرحمن عبو البو مفرج2203

2021 / 20شيماء احمد مصطقن1998مصطقن فارس عبد الرزاق خضن القزاز2204

2021 / 20سناء محمد شيت سلطان1994نشوان طليع بزي    غ شهاب الفهداوي2205

2021 / 20ترفة سلطان عبد هللا1993يوسف اعكاب احمد شيبان العكيدي2206

2021 / 20جنان فوزي يوسف1998احمد ثامر خليل بشب  الراشدي2207

ي2208 2021 / 20نوفة كريم إبراهيم1998ادريس اسماعيل حامد عبد الجناتر

2021 / 20حنان فوزي يوسف1996اركان عمار عبد الجبار شيت الراشدي2209

ن1994اياد فارس ابراهيم حمدان البجاري2210 2021 / 20سلوى عثمان حسي 

2021 / 20وفاء محمد احمد1982ايمن صباح عباس عبد العزيز القيىسي2211

ي2212
2021 / 20شكرية محمد مصطقن1978بسام صفر حسن عبد الرحمن البجواتن

2021 / 20بدرية منصور1958حامد محمد سعيد عبد القادر الراجح2213

2021 / 20صبحة صالح حمو1983شهاب احمد سليمان محمد حمو2214

2021 / 20مريم محمد حسن1974عامر عراك مال سند حتحوت الحمدي2215

ي2216
ة محمد خليف1995عبد الرحمن محمود احمد اخليف البدراتن 2021 / 20سمب 

ي2217 2021 / 20منيفه مفضل1988عبد الكريم مخلف فضل محمد اللهيبر

ي2218
2021 / 20نجود يوسف1982عمر عبد هللا علي صالح الحمداتن

ي2219 2021 / 20منيفة مفضل1992فارس مخلف فضل محمد اللهيبر



ي2220
2021 / 20ذباحة برجز ابراهيم1993قدامة احمد محمود محمد الحياتن

ي2221
2021 / 20هدية احمد عبد هللا1994محمد فارس مصطقن عبد هللا الحمداتن

2021 / 20هدية منشد عبد هللا1993اوس فاضل احمد محمد العزي2222

2021 / 20نعمة حمو1997عبد القادر حازم ابراهيم محمد الجبوري2223

ي2224
2021 / 20ليل احمد نجم1997عبيدة احمد ادريس نجم الطات 

ي2225
2021 / 20زهرة محمد ابراهيم1989شاكر محمود خضب  عبد هللا الجحيىسر

2021 / 20ازهية حسن محمد1995محمود حسن جاسم محمد فلوجة2226

ي2227
ن محمد صالح الكوراتن 2021 / 20فصيلة عزيز احمد1997احمد حسي 

2021 / 20دواحة حامد حمزة1998اسعد خليل احمد خضن المعماري2228

2021 / 20هدى عبد الباري1992تميم عارف حمودي علي الحديدي2229

ي2230
2021 / 20سهلة سالم حسن1992علي احمد علوان معيوف الحسوتن

2021 / 20سكنة ساير حمادي1999علي فالح نايف حمادي العكيدي2231

2021 / 20سباهية محمد عبد هللا2000فرحان صالح عبد الكريم منديل المعماري2232

ي2233
2021 / 20تركية بلو رومي1999فرحان محمد عيىس رومي العدواتن

ي2234
2021 / 20رحاب خزعل بكر1998محمد سعد قاسم يحب  البدراتن

2021 / 20اسيا عبد هللا عبد الرحمن1998محمد عبد هللا محمد عبد الرحمن الحيالي2235

2021 / 20نادية إبراهيم1993اركان احمد صالح عبد هللا العبيدي2236

ي2237
2021 / 20فوزية حسن إبراهيم1998علي عبد هللا محسن ابراهيم المشهداتن

2021 / 20يازي جاسم محمد1992قصي عبد الرزاق غانم فتحي الشمطي2238

ن1962عبد الخالق محمود صعب مصطقن العلكاوي2239 2021 / 20امينة حسي 

2021 / 20عزيزة احمد محمود1989احمد نذير عبد الرزاق هليش الجبوري2240

ن1985عالء الزم محمد علي ابراهيم2241 2021 / 20سلم بدر حسي 

2021 / 20سناء ابراهيم علي1992محمد سالم حامد يحب  حمادي2242

2021 / 20خولة احمد1993محمود احمد عبد هللا صالح الجبوري2243

ن البجاري2244 2021 / 20فطيم محمد علي1998فتحي ابراهيم عبد هللا حسي 

ي2245
2021 / 20عفرة عبد1989محمود احمد هبالوي حمداوي البدراتن

ن طه سهيل حامد السبعاوي2246 2021 / 20خولة عبد صالح1994ياسي 

ي2247
2021 / 20فطومة يونس حمود1977عبد الجبار محمد شحاذة عبد هللا الجحيىسر

2021 / 20صبحة عبد حمادي1976عباس كامل جواد خضب  العكيدي2248

2021 / 20نورة احمد مصطقن1971احمد سليمان محمد مصطقن االحمدي2249

ي2250
2021 / 20مبن مجيد محمد1994ضياء محمد نور عزيز الطات 

ي2251
2021 / 20حلوة محمد حمود1988جاسم محمد حسن صالح الطات 

ن يوسف1991حمدي علي خضن طعمة الجبوري2252 2021 / 20وزة حسي 

2021 / 20حلوة عزام1992يوسف خضن جلود حسن الراشدي2253

ن اللويزي2254 ن1999احمد سليمان فرج حسي  2021 / 20خولة حسي 

ي2255
2021 / 20فائزة فليح1984احمد عبد الرزاق محمد عبد هللا الحيات 

2021 / 20منب  عبد1994صفوان فالح عبد العزيز احمد العبيدي2256

2021 / 20خميسة محمد1998ضياء عجمي حمد صالح الحمدي2257

ن النعيمي2258 2021 / 20عزة سالم2000عبد هللا ربيع بدر حسي 

2021 / 20نادية ابراهيم1999عمر عالء يونس فوزي النعيمي2259

2021 / 20مقبولة شالل1999فتحي شالش عيىس عبد هللا الجبوري2260

ن2001محمد احمد فرج حسن اللويزي2261 2021 / 20ليل حسي 

ي2262
2021 / 20زمن عصام1999مصعب محمد حامد جمعة الحمداتن

2021 / 20نور احمد1998ياش احمد محمد سلمان السبعاوي2263

ي2264 2021 / 20سمية ابراهيم درويش2000احمد ابراهيم محمود سعد هللا اللهيبر

ي2265
2021 / 20صبيحة علي1995احمد حازم جمعة محمد الجحيىسر

ي2266 اتر
2021 / 20محروسة خلف احمد1996اوس محمد محمود احمد الشر

2021 / 20ليل عبد الجليل1993ضياء اسماعيل عكلة سليم المعماري2267

ن عبد هللا السبعاوي2268 2021 / 20فردوس شحاذة حمادي2000عبد هللا فارس حسي 

2021 / 20نهلة عبد الرزاق عثمان1996احمد اسماعيل حمدون محمد الربيعي2269



ي2270
2021 / 20ميادة علي خليف1999احمد علي سلطان خلف ابراهيم المتيوت 

2021 / 20نشين عبد هللا فتاح1997اراس عدنان محسن حمد الكردي2271

2021 / 20خولة عبد الصاحب1998خضن ناظم ابراهيم شحاذة الحسن2272

2021 / 20وداد طه علي1994ريان سبهان حمزة كاظم العجيلي2273

ي2274
2021 / 20فاطمة عزو1994سالم عيادة طه محل المتيوت 

2021 / 20زهرة عطية شكر1988شهاب احمد سعيد عبد هللا الجبوري2275

2021 / 20فريال حسن علي1998صفوان شعالن عواد سليمان غزوة2276

2021 / 20جميلة خليف1995صفوك هادي محمد عطية الحمدي2277

ن1994طه احمد طه هالل المعماري2278 2021 / 20جميلة حسي 

2021 / 20فاطمة عبدهللا جدوع1997عبد هللا محمد جاسم حمد المعماري2279

ن غانم1996عبد هللا محمود محمد سعيد الراجحي2280 2021 / 20ايمان حسي 

2021 / 20حمدية نايف1999عبد هللا هشام صيام داؤود الزبيدي2281

ى صالح احمد1992علي خالد ابراهيم احمد النعيمي2282 2021 / 20بشر

2021 / 20صبيحة حامد1988غزوان يوسف شهاب احمد غزوة2283

ي2284
2021 / 20نوفة بلو رمضان1996محمد خلف عواد خالد الجحيىسر

2021 / 20فريال سعيد نجم1990عبد هللا ثامر خليل محمد2285

2021 / 20سهلة حازم محمد1997محمد محمود عويد احمد الجبوري2286

2021 / 20شكرية فاضل1977مضن محمد صالح عبد الوهاب العزاوي2287

ي2288
2021 / 20عامرة احمد1998مؤمن فارس عبد هللا محمد الطات 

ي2289
2021 / 20قبيلة محمود1985نشوان نواف محمود احمد المتيوت 

2021 / 20يشى حميد مجيد1996نور الدين احمد عبد الغفور قاسم العباسي2290

 علي الجبوري2291
ن 2021 / 20وصال ادريس1986عبد العزيز صباح حسي 

ي2292 زنحر 2021 / 20مي طارق1998فخر الدين محمد فخري خشو البر

ي2293
2021 / 20عصمت محمد غائب1998محمد خالد عزبة غائب الطات 

2021 / 20زينب رشيد1982ضياء عباس خضن حمود الكنه2294

2021 / 20غنية محمد1991عبد الرحمن طه اعفارة وزعل الجبوري2295

ن عبيد عبد هللا الحديدي2296 2021 / 20امل عبد هللا احمد1994علي ياسي 

2021 / 20امل عيىس1988عمر عبد الحميد عبد المجيد عبد الحميد المنصور2297

2021 / 20حمدة دحام1991شاكر محمود احمد خضب  قنفذ الحديدي2298

ن1986علي يوسف علي حسن العجيلي2299 2021 / 20احالم احمد شاهي 

2021 / 20فرح حسن عبد هللا1989ماهر محمود صالح يوسف السبعاوي2300

2021 / 20شذى يونس سالم1985وسيم سالم نجم عبد هللا البوفراج2301

ي2302
ن الحمداتن ن محمد حسي  2021 / 20كفيلة محمد1987محمد حسي 

2021 / 20شامة الياس1987ياش ابراهيم حسن ابراهيم النعيمي2303

ي2304
2021 / 20ذباحة صالح سلمان1990علي صالح فتحي احمد الجحيىسر

ي2305
2021 / 20ونسة خليل احمد1983بادر محمد بلو محمد المتيوت 

ي2306
ن1980فرحان ايوب مصطقن خلف الببوات  ة علي حسي  2021 / 20سمب 

ي2307 2021 / 20شمسة ربيع1990وليد انيس فاضل محمد الهيبر

ي2308
2021 / 20حليمة عمر إبراهيم1996خالص محمد حبيب محمد الجحيىسر

ة محمد يونس1997فهد صباح احمد سعيد العجيلي2309 2021 / 20امب 

ي2310
2021 / 20مريم حمود1996محسن كريم خضن حمد المشهداتن

ي2311
2021 / 20شذى هاشم1998محمد عدنان هاشم يوسف الطات 

ي2312
ن حمش1998محمد عمر جاسم محمد المشهداتن 2021 / 20نىه طه ياسي 

ي2313
2021 / 20علية احمد1977محمود الياس خضن عويس المتيوت 

2021 / 20سعاد نجم عبد هللا1997نشوان هادي صالح حميد النعيمي2314

2021 / 20سليمة علي محمد1975يونس جهاد مال هللا محمود الحديدي2315

ن الحديدي2316 2021 / 20امينة عطا هللا1977يونس عبد الستب  محمد حسي 

2021 / 20ترفة علو محمد1985خليل احمد رجب حسن العكيدي2317

ي حسن الحديدي2318 2021 / 20هاللة احمد بكر1985محمد كاظم ساحر

ي2319
2021 / 20فاطمة محمود عبد هللا1981سعد صالح محمد عوج البدراتن



2021 / 20سعدة احمد دخيل1997حمد احمد حمد ظاهر السبعاوي2320

2021 / 20فرحة ابراهيم داغر1982وعد عبوش عبد هللا عبد اللويزي2321

ة احمد صادق1993فهد فارس عبد هللا فتحي العبد هللا2322 2021 / 20امب 

ي2323
ن1981احمد محمد رجب خلف الشعباتن 2021 / 20صبحة محمد حسي 

ي2324
ن1977محمد محمود حسن صالح الطات  2021 / 20حليمة ايوب شاهي 

2021 / 20فتحية خضب  صالح1995محمد خضب  حسن عثمان الجبوري2325

2021 / 20فريال محمد1997سيف علي محمد احمد الجبوري2326

2021 / 20فتحية خضب  صالح1995صباح عبد هللا خليل عبود النعيمي2327

2021 / 20خولة ذياب ابراهيم1999خالد محمود احمد خطاب الدركزلية2328

2021 / 20فرحة محمود حسن1993علي حمد يوسف حسن البجاري2329

2021 / 20اسكوت حماد1947حميد ضويحي احمد جاسم الحديدي2330

2021 / 20نبيلة شوكت عبد الحميد1977عصام ثامر مرسول عكاب الساعدي2331

ي2332
2021 / 20شمسة سلطان حامد1984عبدالستب  حميد محمد حميد البدراتن

2021 / 20كرحة محمود حمد1981بشار محمود معيوف شوي    خ الجبوري2333

2021 / 20هاجر سليمان خلف1995مصعب جمعة عواد نارص الجبوري2334

ي2335  احمد اللهيبر
ن ة سعيد توفيق1997طارق حسن ياسي  2021 / 20منب 

ي2336
2021 / 20رويدة احمد داود1993عبد هللا يحب  عبد هللا احمد الطات 

ي2337
2021 / 20ترفة محمد بلو1990شاكر محمود محمد خلف المتيوت 

2021 / 20امل خلف رصدان1999كيالن ضامن جاسم محمد العباسي2338

2021 / 20اسية صالح يوسف1988منهل نايف وحيد هزاع الجرجري2339

ي2340
2021 / 20كريمة الياس حنطاوي1998مهدي صالح عبد هللا حنطاوي الحمداتن

ي2341
2021 / 20كريمة الياس حنطاوي2000عبد الستار صالح عبد هللا حنطاوي الحمداتن

2021 / 20سعاد فخري1992حكمت نهاد عزت عبد القادر الخالدي2342

2021 / 20عبلة ذياب محمود2000محمد فيصل احمد محمود الراشدي2343

ي2344
2021 / 20وفاء فتحي خلف1996حسام باسم مال هللا داؤود الحمداتن

2021 / 20فتحية حمدون محمد1990محمود طه محمد طه النعيمي2345

2021 / 20جمالة عيىس عثمان1980صالح ادهام انويران شاهر الحديدي2346

2021 / 20جمالة عيىس عثمان1976عواد ادهام نويران شاهر الحديدي2347

2021 / 20اخالص عبد الحكيم يوسف1999علي عبد الجبار مصطقن مصطو العفري2348

2021 / 20مهديا محمد عزو1982موفق حمود احمد عزو الراشدي2349

ي يونس الراشدي2350
2021 / 20سهيلة علي1987عمر صالح حساتن

2021 / 20وصال ادريس نديم1983مهند حامد محمد ابراهيم الجبوري2351

2021 / 20فاطمة إبراهيم احمد1990سبهان سالم مدان عبد العكيدي2352

 عثمان الحيالي2353
ن 2021 / 20قاهرة طارش1997احمد مؤيد امي 

2021 / 20سهلة خلف محيمد1989حازم محمد ظاهر محمد الجبوري2354

2021 / 20شكرية فاضل1977مظهر صباح ادهام مناور العبد هللا2355

ي2356
2021 / 20خولة محمد عزيز1991يوسف عبد الوهاب يوسف صالح الطات 

ي2357
2021 / 20سهام طاهر بكر1974عمار عواد محمود احمد الحمداتن

ي2358
2021 / 20وضحة عبيد داوود1990احمد منديل صالح داؤود الحياتن

ن مصلح احمد االحمدي2359 2021 / 20سهام صالح عبد هللا1994علي حسي 

ن بالل احمد هلو الزبيدي2360 2021 / 20عيدة صالح حميد1986ياسي 

ن داؤود المعماري2361  طه ياسي 
2021 / 20صبحة علي صالح1998مصطقن

ن1991سلوان نشوان زهب  قادر العباسي2362 2021 / 20ندى خليل حسي 

ي2363
ي احمد فتحي1981عدنان عبد حمد عبد هللا البدراتن

2021 / 20تاضن

2021 / 20مريم حامد نجم1974علي عبد عيىس داغر الجبوري2364

ن1996احمد سعد هللا محمود حامد الجبوري2365 2021 / 20رفاه دحام حسي 

2021 / 20فتحية ابراهيم حمودي1978شكر محمود فتحي خلف العبادي2366

2021 / 20فاطمة سليم جاسم1978احمد ابراهيم صالح يوسف الزبيدي2367

2021 / 20فتحية ابراهيم حمودي1990ماهر محمود فتحي خلف العبادي2368

2021 / 20حال محمد احمد1999علي ذنون الياس احمد العكيدي2369



2021 / 20نضال عبد العزيز1997مصطقن ازهر طابور سليم العكيدات2370

2021 / 20ايمان الياس احمد1999عدي صدام محمد احمد العكيدي2371

2021 / 20زهرة حسن جاسم1988احمد خضب  ظاهر جاسم الجبوري2372

ي2373
2021 / 20يشى مجيد جاسم1984عالء حسن علي محمد الجغيقن

 علي حسن الحديدي2374
ن 2021 / 20امينة خليل ابراهيم1991محمد حسي 

2021 / 20ثمينة ابراهيم حمدي1986عمر أكرم عبد علي الدليمي2375

2021 / 20خالدة رشيد محمود1986عمر خزعل احمد شهاب الدليمي2376

ي2377
ن عمر حمد الحمداتن ن1994سهيل حسي  2021 / 20خولة محمود امي 

2021 / 20طليعة عفر1995سالم سالمة عبد هللا ابراهيم الجبوري2378

ن ابراهيم مطر الحديدي2379 2021 / 20سباهية عبد هللا عويد1990محمد ياسي 

ي ذاكر1995زيد عبد المجيد عبد الحميد شاج السالمي2380
2021 / 20الهام غبن

ي2381
2021 / 20ورود صالح محمود2000يونس هاشم خليل ابراهيم الجحيىسر

2021 / 20امجاد عبد الحميد شاج1997كرم فيصل نافع عزيز الجواري2382

2021 / 20نشين محمود جاسم1998شاكر محمد خضب  عبيد االحمدي2383

ي2384
ن قاسم الطات  2021 / 20حسينة ضاحي1992داؤود علي حسي 

2021 / 20شاهة ابراهيم محمد1992رائد حازم عبد شعبان العكيدي2385

ي2386 اتر
2021 / 20مريم محل1992سعد علي سالم عروش الشر

ن العكيدي2387 2021 / 20كتية عواد احمد1990عبد الرزاق علي رمضان حسي 

2021 / 20بدرية عبد فتحي1968مسعود حازم حزيران مسعود العبيدي2388

2021 / 20خديجة عباس1995عماد طه عباد حسن الجبوري2389

2021 / 20عزيزة عبد خضب 1983نكتل ذنون جاسم محمد المعماري2390

2021 / 20خولة خضن محمود1992فيصل هالل فيصل حامد الحيالي2391

2021 / 20عيدة صالح يوسف1994عبد الرحمن فتحي عبد هللا حسن المعماري2392

ي2393
2021 / 20شيماء مبارك1999ضياء محمد سلطان خلف البدراتن

2021 / 20هناء زهب 1997محمد يحب  معن محمود العبادي2394

 علي المناوي2395
ن 2021 / 20نوفة صالح1994احمد يونس حسي 

2021 / 20غاية خضن1998سالم جاجان عواد احمد الجبوري2396

2021 / 20خديجة بديوي عبد هللا1999محمد عبد هللا نجم عبد هللا الحديدي2397

ي2398
2021 / 20شفيقة طالب1995اوراس جميل ابراهيم اسماعيل الطات 

 علي1982عادل عز الدين احمد علي العبادي2399
2021 / 20امينة مصطقن

2021 / 20أصفيأ محمد حميد1992يونس تركي جاجان رزج الجبوري2400

2021 / 20فتحية احمد1981محمد قادر خلف حمود الحديدي2401

2021 / 20جميلة محمد1963محمود مطر حمود عبثان الحديدي2402

2021 / 20سعدي حاجم سلطان1979احمد محمود عمب  جليدان الحديدي2403

2021 / 20ترفة خلف محمد1997فارس محمد محمود شوين المعماري2404

2021 / 20حزمة فتوان أهالل1962محمد دانوك عكيل خضن الحديدي2405

2021 / 20سعدية مال هللا محمد1997وطبان خضن عبيد محمد الجبوري2406

2021 / 20افراح اسماعيل احمد1999محمود جمعة حميد احمد السبعاوي2407

2021 / 20زهرة محمد احمد1994عدنان محمود عبد هللا علي الجبوري2408

2021 / 20زهراء محمد1994عواد محمد خضب  سنجار الجبوري2409

2021 / 20شكرية فتحي محمد1973عبد هللا مرعي حسن احمد الحرباوي2410

ن عويد الجبوري2411 2021 / 20سالمة احمد علي1996سعد سالم حسي 

ي2412 2021 / 20ليل نوري1989سعد فتحي جاسم حنش الجناتر

ن دباس1997نوح خميس حماد ابراهيم الحديدي2413 2021 / 20وهبية حسي 

2021 / 20فتحية محمود الياس1998محمد الياس عبد محمد الحبوري2414

2021 / 20اسمهان يوسف1988احسان حسن علي عبد هللا العفري2415

ي2416
ي التكريب  2021 / 20سعاد عبد الرزاق1999عبد المهيمن صباح عبد الرحمن صبر

ي2417
2021 / 20رجاء رجب هالل1998منهل قيس عبد احمد البدراتن

ي2418
ن محمود عزيز الطات  2021 / 20شكرية محمد1995محمود حسي 

ي2419
2021 / 20مرضية احمد1973اسماعيل وسمي خضب  محمد المتيوت 



2021 / 20شمسة محمد شبيب2000عمر نايف ادريس شبيب الجبوري2420

2021 / 20ثريا حجاب1979نشوان محمود ابراهيم سنجار العباسي2421

ي هنداوي الموسوي2422
 علي تق 

ن ي1979ياسي 
2021 / 20نادية هاتن

ي2423
ن1980عامر محمود عبد شباط البدراتن 2021 / 20خزنة محمد ياسي 

ي2424
2021 / 20صباح هاشم1988عالء سالم محمود عبوش الطات 

2021 / 20زهرة يونس محمد1980بشار محمود محمد علي الجبوري2425

ن الجبوري2426 2021 / 20ترفة خلف اسماعيل1995ايمن عبد هللا فرحان حسي 

ي2427
2021 / 20سورية خلف1991عماد صالل محمد حسن الحمداتن

ي2428
2021 / 20ملكيه احمد علوان1985راكان علي جسام محمد الطات 

ي2429
ن سلطان محمد المتيوت  2021 / 20فهيمة خضب  صالح1968عائد حسي 

2021 / 20هدلة عزيز طه1968نض هللا احمد خلف عبد هللا الحديدي2430

2021 / 20جميلة احمد كريم1983محمد خلف حميد رشو النعيمي2431

ن1975عبد هللا عبد الجبار حسن حمد الحمد2432 2021 / 20منتىه يونس حسي 

ي محمود يونس الحديدي2433
2021 / 20نادرة صديق1974هشام هاتن

ي2434
2021 / 20نوال عبد هللا1999ابراهيم عبد العزيز احمد عيىس الطات 

ي الويلح الحديدي2435 2021 / 20عيدة دانوك مصطقن1988احمد عبد هللا صلبر

2021 / 20حمدة صائب1995احمد فتحي احمد شطي الحديدي2436

2021 / 20كرحة طميهب  محمد1985احمد علي عفر حمزة الجبوري2437

ن1975أزهر سهيل عبد الرزاق عثمان الربيعي2438 2021 / 20عواطف محمود حسي 

2021 / 20نهلة احمد1993جاسم محمد علوان فاضل الجبوري2439

2021 / 20نوفة محمد سلطان1971طلب محسن متعب بلو الحمدي2440

ي2441
2021 / 20ليل نوري1994عامر خالد محمد محمود الحمداتن

2021 / 20عبية جاسم عبد1994محمد جواد هذال احمد الخابوري2442

ن حمدي الجبوري2443 2021 / 20كفاء عمر2000محمد سليمان ياسي 

ن جاسم محمد البو سالمة2444 2021 / 20فاطمة محمد حسن1993محمد حسي 

2021 / 20وداد شعبان سنجار1998محمد سهيل حمادي فرحان الجشعمي2445

2021 / 20ندوة مهدي جوير1994احمد يوسف عكاب جوير2446

2021 / 20مريم مطر1989اياد حميد عجاج عبد هللا2447

2021 / 20صبحة جبر1994اياد خلف رمضان شيت2448

2021 / 20هناء عبد الرزاق1997إبراهيم عمار إبراهيم هندي2449

2021 / 20يازي محمد عبد هللا1996حسام رمضان صالح اليذ2450

2021 / 20نوال إبراهيم1991حسن فيصل عزيز محمود2451

ن بشب  عبد هللا معروف2452 2021 / 20هناء حميد1994حسي 

ن محمود عبد هللا محمد2453 2021 / 20ملكة احمد1999حسي 

2021 / 20رقية خليفة1986حميد طه عفاص احمد2454

2021 / 20ناهدة عبد الكريم علي1992حيدر عارف محمد سعيد2455

2021 / 20خديجة عالوي خضب 1993سعد عبد الكريم منيف بارك2456

ن2457 2021 / 20ليل جياد نجم1987سالم عبد السالم حمود شاهي 

2021 / 20شكرية محمود احمد1981صقر صالح شهاب احمد2458

2021 / 20هنية سليمان1998صالح مرعي حسن حماد2459

2021 / 20شكرية علي1997ظاهر يونس حامد خزيم2460

2021 / 20نورالهدى مال هللا1996عبد الرحمن سعد شكر محمود2461

2021 / 20واحدة علي عيىس2000عبدالقهار عبد هللا جميل خضن2462

2021 / 20غزالة صباح1997عثمان إبراهيم هندي ضاحي2463

2021 / 20نوال محمد جاسم1997علي احمد علي عبد2464

ن2465 2021 / 20بنية محمد محمود1980عمر خلف محمود حسي 

2021 / 20وضحة علي1995عواد فرحان مطلك حميد2466

ن عبو2467 2021 / 20مريم خضن سلطان1995فتحي حميد حسي 

2021 / 20امينة عبد هللا1988فيصل صالح ويس شمام2468

2021 / 20عنود احمد صالح1986قتيبة خليل محمد حمد2469



2021 / 20ابتسام صبحي1997قتيبة يونس عبد محمد2470

2021 / 20هناء فتحي جاسم1995ليث شعالن عبد علي2471

2021 / 20امينة عبد هللا1993مثبن صالح ويس شمام2472

2021 / 20فاطمة خلف1980محمد احمد حسن احمد2473

2021 / 20رقية محسن صالح1997محمد حافظ علي رجب2474

ن شعبان1997محمد قاسم اسود علي2475 2021 / 20سميعة ياسي 

2021 / 20جميلة علي1988محمود عثمان طه خضن2476

ن1988مهند عبد االله خضن عبد هللا2477 ية حسي  ن
2021 / 20اعبن

2021 / 20امينة عبد هللا1990هيثم صالح ويس شمام2478

2021 / 20سحر عبد1993وعد خالد عبد حسن2479

ن2480 2021 / 20بلقيس شكر محمود1994يحب  وعد محمد حسي 

ن سلطان1990يوسف إبراهيم خضب  سليمان2481 2021 / 20سعدية ياسي 

2021 / 20خديجة محمود علي1993يوسف كريم عبد هللا مصطقن2482

2021 / 20امل عبد محمد1997يونس غضبان احمد صالح2483

 علي2484
ن 2021 / 20نوفة احمد محمد1991محمود علي حسي 

2021 / 20صيتة خلف1995احمد سلطان علي سلطان2485

ف احمد عطا هللا مطلك2486 2021 / 20فوزية عبد هللا1986أشر

2021 / 20فاطمة حمدان1990بشار عطية جاسم فياض2487

2021 / 20مي سهيل1999زكريا يحب  قاسم يحب 2488

ن عبد هللا1981غزوان علي حسن عبد هللا2489 2021 / 20عمشة حسي 

ي2490
2021 / 20ذباحة محمد1984ابراهيم خليل ابراهيم مصطقن المتيوت 

ن الياس الحيالي2491 2021 / 20سعاد محمد1997محمد طارق حسي 

2021 / 20صباح جاسم1983أمجد مجيد يحي قاسم الصفار2492

2021 / 20عيدة علي1987محمود علي محمد عبد هللا2493

ن سالم الجبوري2494 2021 / 20صبحة احمد محمد1981نجاح حسن حسي 

ي2495
كماتن ن الب  ن امي  2021 / 20ليل علي اسبيت1987علي جميل ثمي 

ن خميس1986حسام عيال عواد عوض الجبوري2496 2021 / 20عمشة حسي 

2021 / 20فاطمة ابراهيم عالوي1985احمد عبد مجبل عواد علي الحديدي2497

2021 / 20شاهة عطية مال1969صباح ادهام مناور عكلة الحمدي2498

2021 / 20سارة احمد حميد1991عالء نارص احمد حمو النعيمي2499

ي2500
2021 / 20نذيرة حيدر1991مثبن ممتاز عبد الغفور عبد الكريم الحمداتن

2021 / 20قادرية جاسم محمد1960وليد جهاد حامد فتحي الحيالي2501

ي2502
ن الطات  ن1968عصام سليمان داوود حسي  2021 / 20زهور عزيز حسي 

ن محمدعبد هللا الجبوري2503 2021 / 20صبحة فتحي علي1976ادهام ياسي 

2021 / 20عنود حسن علي1987عماد خلف علي سلطان المعماري2504

2021 / 20سهاد محمد عبد اللطيف1993صفاء وزير محمد يونس الفرحات2505

2021 / 20باسمة محمد خليل1992مؤيد أزهر نجم عبد هللا الحيالي2506

2021 / 20نجمة حمادي علي1983وائل يونس احمد ابراهيم العكيدي2507

2021 / 20فطومة سلطان علي1989جهاد احمد مرعي حسن الحديدي2508

2021 / 20شاهة عيدان1985احمد خضب  الياس موس الحمو2509

2021 / 20فتحية محمد صالح1999ايمن رعد عبداللة صالح الحمدي2510

2021 / 20كمرة حمود عبد1983علي سالمة حمود عبد الجبوري2511

2021 / 20ايمان حامد ابراهيم1990عمر عبد الكريم عبد عودة العبادي2512

2021 / 20خالدة فرحان عثمان1994معن فتحي محمد الجبو ري2513

ي2514
 عبد مرعي حسن الحمداتن

ن 2021 / 20صباح ادريس مجيد1982معب 

2021 / 20فاطمة حواس1993عمر احمد عبد علي الجبوري2515

2021 / 20امينة محمد جاسم1994محمد اسماعيل احمد جاسم الصميدعي2516

2021 / 20شاهة محمد ذياب1981محمود سلطان هادي محمود العكيدي2517

2021 / 20نزهة مشهد احمد1987سعد احمد سعود احمد المجمعي2518

2021 / 20لمعة اسماعيل شيت1974احمد خالد محمد خضن البجاري2519



ي2520
2021 / 20ملكة عبد هللا علي1975سالم احمد محجوب عبد هللا الجحيىسر

ي2521
2021 / 20فائزة احمد رشيد1970ماهر جار هللا داؤد سليمان الحمداتن

 علي الجبوري2522
ن 2021 / 20ضحية خلف صالح1997عامر خلف حسي 

2021 / 20صبحة صالح علي1990علي حسن علي صكر الجبوري2523

2021 / 20امونة خلف صالح1968يحب  مناور يحب  ذنون الربيعي2524

ي2525
ن شهاب1995يونس محل حسن حميد البدراتن 2021 / 20زيادة حسي 

2021 / 20حفصة يونس1960ذنون يونس خضن مظلوم العامري2526

 علي صالح عبد هللا السبعاوي2527
ن 2021 / 20صبيحة هادي عطية1982حسي 

2021 / 20حنان اسماعيل ابراهيم1996احمد سعدي احمد نوري الحيالي2528

2021 / 20ليل حازم محمود1988عالء قيس هاشم ذنون الحيالي2529

 علي الحديدي2530
ن 2021 / 20فصولة كهالن1975محمد طالل حسي 

ي2531
2021 / 20شكرية محمود1963مجيد سلمان خميس القريىسر

ي2532
2021 / 20ساجدة حسن سحاب1962محمود كاظم عباس علي الحياتن

2021 / 20امينة حمد حمادي1969راغب نعيم عبد حمادي البجاري2533

ي2534
ن الحمداتن 2021 / 20عزيزة محمود حميدان1969شالش يونس رجب حسي 

2021 / 20هنوف علي حميد1992احمد محمد حمد احمد اللويزي2535

2021 / 20امينة عبد الرحمن عبد الواحد1981ياش عدنان عمر سنيسل الخالدي2536

ن1965احمد علي ظاهر محيميد العبيدي2537 2021 / 20نجمة محمد امي 

2021 / 20سعاد احمد جاسم1992ليث حامد مخلف حمد الدليمي2538

ي2539
ن1984بشار احمد محمود رمو الحمدوتن 2021 / 20حمدة ياسي 

2021 / 20فتحية احمد فرج1985صالح عبد الجبار رجب سليمان الجبوري2540

ي2541
2021 / 20خديجة عالوي خضب 1990ثامرعبدالكريم منيف مبارك الجحيىسر

ي2542
ي الجحيىسر

2021 / 20اديبة ظاهر خضب 1993محمد عبد عطية حساتن

2021 / 20مريم علي هبولة1990علي عايد نجم عبد هللا الجبوري2543

2021 / 20مريم محمد احمد1988جاسم محمد خلف صالح الجبوري2544

2021 / 20حليمة محمد مصطقن1976يونس محمد صعب كضيب الحديدي2545

 علي1976منب  عطا شمس الدين جمعة النعيمي2546
ن 2021 / 20اسيا حسي 

2021 / 20ضية علي سنجار1981محمد محمود موس هجيل الجبوري2547

2021 / 20جميلة يونس احمد1990احمد محمد يونس احمد الراشدي2548

2021 / 20امل جاسم عبد1989خالد ابراهيم محسن الحمدي العبيدي2549

ي مضحي الراشدي2550
2021 / 20ملكة سلمو خليف1990رائد نايف كيصن

ي2551
ن جاسم1994احمد رعد محمد خلف الجحيىسر 2021 / 20فوزية ياسي 

ي2552
ن جاسم1981رائد رعد محمد خلف الجحيىسر 2021 / 20فوزيا ياسي 

2021 / 20بدرية سالم صالح1989فهد صباح ادهام عيدان مناور االحمدي2553

ن الزيدي2554 2021 / 20زهور عبد علي1985محمود سالم نارص حسي 

2021 / 20خالدة فرحان عثمان1990مازن فتحي محمد احمد الجبوري2555

ن1989محمد حمد زعيان حسن العبيدي2556 2021 / 20شكرية حسن حسي 

2021 / 20كرحة طه مخلف1994سيف نوفل عواد حسن العبيدي2557

2021 / 20افطيم محمد طه الالر1991منهل نارص جاسم طه الجبوري2558

ي2559 ن 2021 / 20زهرة جبار فتحي1990عمر فاضل ابراهيم ابراهيم العبن

ي2560
2021 / 20منيفة محمد بالوي1986علي يونس احمد عالوي الحمدوتن

ن مصطقن1980محمد جميل يونس حسن العباسي2561 2021 / 20زكيا حسي 

ي2562
2021 / 20كرجية خضن ابراخو1973علي عطية حمادي ابراخو المتيوت 

ي2563
2021 / 20فطومة علي ذياب1988حكمت خضن امليحان اذياب الحسوتن

2021 / 20فطومة محمد خضن1978يونس ازعيلي علي غضبان الجبوري2564

ي2565 2021 / 20عطية يحب  سلطان1981محمود مزعل كاظم محمد الجناتر

ي2566 ى غانم محمود1989سيف احمد حسن علي اللهيبر 2021 / 20بشر

2021 / 20فضة محمد حسن1990محمود احمد ابراهيم علي الجبوري2567

ي2568
2021 / 20حلوة احمد علي1978غازي محمد صالح عبد هللا المتيوت 

2021 / 20صبيحة احمد علي1995رياض احمد حسن علي الجبوري2569



2021 / 20درسن محمد علي1990سعد حميد سلطان حمد الحديدي2570

ة عواد احمد1990طلب فائز جياد نجم الراشدي2571 2021 / 20سمب 

2021 / 20خالدة محمود حسن1982محمد عبد الهادي احمد يونس العبادي2572

 علي محمود الدليمي2573
ن 2021 / 20هكشة الياس حمد1988اثب  حسي 

ة سلمان عباس1991احمد جاسم ابراهيم محمد اللويزي2574 2021 / 20خضب 

ن حمو حسن السبعاوي2575 2021 / 20زهدية مصطقن احمد1970احمد حسي 

2021 / 20حميدة عطا هللا محمد1996عبد الحكيم عبد خلف محمد الجبوري2576

ن شيت1977احمد زكي طه شيت الحديدي2577 2021 / 20وهبية ياسي 

ي2578
ن يونس الطات  2021 / 20ساجده عبد هلل ذنون1961رافع غانم ياسي 

ي2579
2021 / 20كريمة أكرم1987حسن يوسف محمود يونس الحسيبن

2021 / 20ملكة عبد هللا علي1973غانم احمد محجوب عبد هللا الزبيدي2580

ي2581 ن1983حسام علوان داود علي الخزرحر 2021 / 20ملكة طه ياسي 

ن1970مهدي صالح علوان تمر االحمدي2582 2021 / 20خلفة نوح شاهي 

2021 / 20نجاة عبد هللا حسن1995عمار عماد محمد محمود السبعاوي2583

ن شيت1973جاسم محمد اسماعيل احمد الحديدي2584 2021 / 20منتىه ياسي 

ي2585 2021 / 20مريم طلب خالد1991رباح احمد محمد عبد هللا اللهيبر

ي2586 2021 / 20مريم طلب خالد1999محمد احمد محمد عبد هللا اللهيبر

م زينل قاسم العبيدي2587 2021 / 20حياة محمد علي1972قاسم بب 

2021 / 20صبيحة محمد مصطقن1961قيس هاشم ذنون عبد الحيالي2588

2021 / 20امينة ذنون يونس1984عمار صالح احمد محمد العبادي2589

ة سعيد1977قصي علي حيدر علي العبيدي2590 2021 / 20سمب 

2021 / 20هضيمة محمود نويران1977فالح حسن محمد حمش العبيدي2591

2021 / 20عيدة شعبان عبد هللا1987محمود محسن احمد يونس العبادي2592

2021 / 20حصة فتحي عوض1989سالم محمد احمد موس اللويزي2593

2021 / 20علية علي1992تركي محمد صبحي عثمان النعيمي2594

ي2595
2021 / 20سعدية حبيب1981صعب جياد حامد خضن الطات 

2021 / 20حمدة وهب1970احمد غانم سعيد محمود الجليلي2596

ي محمد1991ياش سامي عزيز مال هللا الجدي2597 2021 / 20خالدة حاحر

2021 / 20فاطمة حمادي1974ابراهيم سالم حامد محمود العبيدي2598

2021 / 20صفية سلطان1966شامل عادل عبد الوهاب العبيدي2599

 علي الحديدي2600
ن 2021 / 20بدرية حسن1966حاتم سالم حسي 

2021 / 20امينة ذنون يونس1983مزهر صالح احمد محمد العبادي2601

ي2602 ن الجيحر 2021 / 20حسنة علي1974عطا هللا علي مرعي حسي 

2021 / 20صباح طه1990قصي حامد ابراهيم حامد الجريىسي2603

2021 / 20فوزية حسن1970فيصل احمد حمزة خلف الجبوري2604

ي يونس حماكي العجيلي2605 2021 / 20هاللة عيىس1977راكان صلبر

2021 / 20كميلة عبد الهادي1995عبد الكريم صالح عواد طه العبادي2606

ي2607
2021 / 20منتىه عبد هللا1978مثبن محمد عبد هللا محمود الحياتن

ف عبد الصمد سعد هللا محمد العبيدي2608 ى احمد1977أشر 2021 / 20بشر

2021 / 20عمشة علي1978محمد احمد صالح شوي    خ الجبوري2609

ن األومري2610 ن حسن محمد حسي  ن عثمان1981حسي  2021 / 20نورة حسي 

 علي الجبوري2611
ن ية خضب  جعبان1981عدنان احمد زمي  2021 / 20صبر

2021 / 20يازي تركي1983عبد خضن محمود جفال الجبوري2612

2021 / 20ايمان دحام1978عمر ادريس عبد الرزاق فتحي الطياوي2613

ي2614
2021 / 20فاطمة صالح1978يونس عطا هللا بالل احمد الحمداتن

ي جميل2615
2021 / 20نزهة مشهد1994كمال احمد سعود احمد ببن

ي2616
2021 / 20نزي  هة يونس توفيق1967عمار فاضل عزيز عبد هللا الطات 

ي2617
ن رشيد صالح محمد المشهداتن 2021 / 20هدية محمد حاجم1976حسي 

ي2618
ن
ف ي خضن خديدة البنشر زة1989سامي خب  و ايسكو مب  2021 / 20بب 

2021 / 20ليل موس عبد هللا1994جاسم عايد محسن حمادي الدليمي2619



2021 / 20منتىه ابراهيم يونس1993بسام خلف عبود علي الجبوري2620

2021 / 20امينة خليل داؤد1980باسم محمد عيىس داؤد الحديدي2621

2021 / 20سورية عطا هللا محمد1973محمد سالم محمد عمر الجبوري2622

ي2623
2021 / 20ليل جاسم حميد1988شعالن وعد ادم سلطان الطات 

2021 / 20سهلة نجم دبوس1980فراس حسن ادويك محمد البجاري2624

2021 / 20ليل مال هللا حسن1989عمر عبد العزيز ادريس عزيز البنيس2625

2021 / 20منيفة محمد لطيف1992صالح عبد الواحد خلف عبد الرحمن سالمي2626

ن حنش حسن البجاري2627 2021 / 20نهاية محمد حسن1991بشب  حسي 

ي2628
ن محمد احمد البدراتن 2021 / 20عيدة محمود محمد1976محمد أمي 

2021 / 20سكرة يوسف تركي1997بسمان علي عبد هللا هلوب الجبوري2629

2021 / 20ليلة خليل ابراهيم1983رغد غازي يوسف محمد الهاللي2630

ي محمد االحمدي2631 2021 / 20سهلة عبد هللا احمد1996سلوان محمود غرتر

ي2632
2021 / 20شمىس سلطان حامد1990عدنان حميد محمد حميد البدراتن

ي2633
ن جبار كاظم رميض البيات  2021 / 20سهيلة خلف افليح1967حسي 

ي2634
2021 / 20انفال سعيد حميد1988حيدر نجم الدين عبد الهادي فتحي الطات 

ي2635
ي محمود عيدان المتيوت  2021 / 20فاطمة محمد طه1988ماهر حضب 

ي2636
ن عالوي1980بشار نايف محمود عاضي الحمداتن 2021 / 20زهرة حسي 

ن1986ايهاب ابراهيم احمد موس الجبوري2637 2021 / 20نوفة هادي حسي 

2021 / 20عبلة شفيق طاهر1968احمد يوسف عبد الرحمن يوسف النفيسة2638

ي2639 ن 2021 / 20خميسة محمود فتحي1994محمد خالد صالح محمد العبن

2021 / 20شاهة علي خلف1981بنيان سالم محمود مطلك العكيدي2640

ن جاسم العبيدي2641 2021 / 20فاطمة عبد هللا احمد1977محمد علي حسي 

2021 / 20يازي محمود خليف1973محمود طه محمود عبد هللا الجبوري2642

2021 / 20ريفة نوري مصطقن1994طه نزار محمود محمد سعيد الطحان2643

2021 / 20فطومة ابراهيم جدوع1986صالح محمد صالح رحيم الحديدي2644

ن حسن1983خالد جاسم محمد يونس القصاب2645 2021 / 20نسيمة حسي 

ي2646 2021 / 20غنية حسن لوكي1990مهند رعد اسعد حميد اللهيبر

ي2647  رعد اسعد حميد اللهيبر
2021 / 20غنية حسن لوكي1993مثبن

ي2648
ن الطات  ن احمد حسي  2021 / 20سهلة صديق محمد1990عمار حسي 

2021 / 20صبحة عبد هللا خضب 1982جاسم محمد محمود خنجر العبيدي2649

2021 / 20يازي محمد سلطان1989احمد فتحي محمد سلطان الجبوري2650

2021 / 20صبحة صالح محمد1975منصور اسماعيل محمود خنجرالعبيدي2651

2021 / 20سعاد سلمان1997عمار محمد خليفة علي الجبوري2652

ن خلف السبعاوي2653 2021 / 20علية اسماعيل محمد1992محمود صالح حسي 

2021 / 20رحيلة مصحب شباط1989فرحان نومان خليف عيفان الشمري2654

 علي ندى1998محمد علي ابراهيم حامد الجريىسي2655
2021 / 20مبن

ي2656
2021 / 20شكرية محمود1991يونس حسن بشب  حسن الطات 

ن اسماعيل1980احمد هشام محمد صالح طه الحساوي2657 2021 / 20محاسن ياسي 

2021 / 20شاء صديق محمد1994حمزة منذر محمود سليمان العبيدي2658

ي2659
ية حمودي شهاب1966شامل محمد صالح محمود الطات  2021 / 20خب 

ي سعد محسن علي الدليمي2660 2021 / 20مدركة اسماعيل1992اتر

 محمد علي عباس القصاب2661
2021 / 20عيدة يونس اسماعيل1973عمر مصطقن

2021 / 20عمشة احمد عباس1965محسن خليل محمود مطلك العكيدي2662

2021 / 20كملة احمد عبد هللا1993سعود خلف علي محمد الجبوري2663

 علي آل علي2664
ن 2021 / 20حورية مصلح صالح1990سعد عطا هللا ياسي 

ي علي ندى علي الجبوري2665
2021 / 20فضة رضوان صالح1984هاتن

ن محمد عبد هللا الجبوري2666 2021 / 20صبحة فتحي علي1984احمد ياسي 

2021 / 20عطية خالد خميس1959عبد الكريم زين العابدين عبد الحميد جاسم الزبيدي2667

ي2668
2021 / 20امونة خليل ابراهيم1996احمد علي محمد ابراهيم المتيوت 

2021 / 20نجاح ابراهيم محمود1983محمود اسماعيل محمد عبد هللا الجبوري2669



2021 / 20سناء نارص محسن1990رامي احمد درويش خلف الجبوري2670

2021 / 20سهلة نجم دبوس1988اركان حسن دويك محمد البجاري2671

ي2672 اتر
2021 / 20ليلة محمد1980مالك صالح محمد خلف الشر

ن احمد الجبوري2673 2021 / 20ترفة علي1996ايمن محمد حسي 

2021 / 20علية عبد هللا1989سالم هلوب احمد هلوب الجبوري2674

ن فتحي1978محمد علي محمد عبد هللا العبيدي2675 2021 / 20علية ياسي 

2021 / 20مريم مجيد توفيق1967وليد ابراهيم نجم صالح السبعاوي2676

ي جاسم خليف داؤؤد الزبيدي2677 2021 / 20يازي مخلف1980حرتر

ن الياس مال هللا الياس العبيدي2678 2021 / 20قيلة محمد1980حسي 

2021 / 20كميلة عبد هللا نجم1982مازن محمود قادر خلف العبيدي2679

2021 / 20وفاء حامد1990محمد طة حمزة عباس يونس العبادي2680

ي2681
ن المتيوت  2021 / 20رفعة حبو1992علي عبد العزيز احمد حسي 

ن السبعاوي2682 2021 / 20انتصار عبد الحميد1989ريان طة نوري حسي 

2021 / 20صافية حسن1990اسماعيل يونس احمد محمود العكيدي2683

ي2684
2021 / 20يازي حسن1990بشار علي صالح علي البدراتن

2021 / 20فتحية علي عباس1990نورس خليل هلوش اجعيف الحديدي2685

2021 / 20هناء هاشم1994احمد مؤيد نجم عبد الموجود السبعاوي2686

ن الجبوري2687 2021 / 20خميسة عبد هللا1991محمد اسماعيل حسي 

2021 / 20انوار خلف1992علي مصلح هلوب احمد الجبوري2688

ن1995صالح صالح مراد مردان العماري2689 2021 / 20مريم نزار حسي 

ي2690
2021 / 20نوال عبد الغفور1997عبد الرحمن فاروق عبد هللا يوسف الحمداتن

2021 / 20سهلة صالح جلحوم1995محمد علي عبد هللا فتحي الحديدي2691

ي2692  علي الخفاحر
ن 2021 / 20زهرة خليل يونس1991ابراهيم احمد حسي 

ن1964إبراهيم خضن حمد محمد النعيمي2693 2021 / 20حميدة شعبان حسي 

2021 / 20خديجة محمد فليح1969خضب  عجم خلف عزيز النعيمي2694

2021 / 20خديجة محمد نوري1977فالح حسن عباوي احمد الجريىسي2695

2021 / 20علية عبد هللا هلوب1971صباح هلوب احمد هلوب الجبوري2696

2021 / 20ربيعة خلف ادريس1988صالح محمود علي عبد هللا الجبوري2697

ي2698 ي اللهيبر 2021 / 20شكرية حمد احمد1996ظاهر زياد خضن حاحر

ي2699
ن مال هللا احمد البجواتن 2021 / 20هناء محمد1992عامر حسي 

ن حميد1992عبد هللا زيدان عبد حميد المكبن أبو حذيفة2700 ة حسي  2021 / 20امب 

2021 / 20حمدة هلوب احمد1994مهند رجا ابراهيم جدوع الجبوري2701

ي2702
2021 / 20عليا شبيب كمر1990رافد عباس مال هللا احمد البيجواتن

2021 / 20فندية محمد احمد1991نزار غانم محمد شبيب الجبوري2703

ي2704
2021 / 20رحمة طه1994يحب  علي مال هللا احمد البجواتن

ي2705 اتر
ة عيىس احمد1971ابراهيم عون الدين شهاب احمد الشر 2021 / 20امب 

ن1990محمد فارس حسن عباوي الجريىسي2706 2021 / 20وزيرة فتحي حسي 

يف داؤد الحديدي2707 2021 / 20فطومة محمود سليم1968خليل خضب  شر

ن الحديدي2708  علي حسي 
ن ن1984حازم حسي  2021 / 20حمدة ابراهيم حسي 

ي2709
2021 / 20فائزة احمد محمد1984عادل جاسم محمد فتحي البدراتن

2021 / 20سكرة يوسف تركي1975عبد الستار علي عبد هللا هلوب الجبوري2710

2021 / 20سعدية عبد هللا هلوب1984عبد العزيز علي ابراهيم محمد الجبوري2711

2021 / 20خديجة محمد نوري1968فارس حسن عباوي احمد الجريىسي2712

2021 / 20سهيلة نعمة هللا عبد هللا1974قحطان سيف الدين محسن علي الدليمي2713

ي2714  علي الخفاحر
ن 2021 / 20منتىه محمد شبيب1976كفاح احمد حسي 

ي2715  اللهيبر
2021 / 20طفلة احمد خضب 1989عبد العزيز محمود محمد خضن

ي2716 2021 / 20عزيزة جمعة طلب1983هذال محمد عبد هللا فتحي اللهيبر

ن1961مرشد سعيد محمد جرجيس الحيالي2717 2021 / 20رمزية محمد حسي 

ي2718
2021 / 20مطرة احمد عباس1971جاسم سلطان محمد عباس الحياتن

2021 / 20سامية حسن محمد1982محمد طه اسماعيل محمود السالمي2719



ي2720
يف محمد الطات  2021 / 20فائزة سعيد داوود1994حسن عبد الباسط شر

2021 / 20نوفة حمود خليل1978صدام عبد خلف حمود العبيدي2721

ي2722 2021 / 20امينة محمد احمد1971زياد محمد عبد علي الخفاحر

ي2723
2021 / 20مريم جلو ضيف1983عمار صالح حمد علي المشهداتن

2021 / 20فريال حميد حامد1988سالم محمد عفتان عطياوي الدليمي2724

ي2725 اتر
2021 / 20نوفة محمود1997صهيب محمد صالح خلف الشر

2021 / 20كرحة جاسم محمد1988شعالن محمد تايه عكاب الجبوري2726

ي اسماعيل الحيالي2727
 
2021 / 20سامية محمود عبد القادر1979ياش احمد رزوف

ي2728
ن الجحيىسر ن1991علي ذياب احمد حسي  2021 / 20ايمان محمد حسي 

ي حسن1985حامد احمد حامد عبد هللا الجبوري2729
2021 / 20شكرية حق 

ي2730  رمو الجناتر
ن ن1989محمد يونس حسي  2021 / 20بيشا احمد حسي 

2021 / 20فتحية محمد خليف1969محمد ثامر محمود سلطان الحديدي2731

ن صالح1982عبد النارص حامد عبد هللا خلف الجبوري2732 2021 / 20شمسة حسي 

2021 / 20سكنة يونس وهب1982مسعود محمد خلف حسن النعيمي2733

2021 / 20محروسة خلف1975شاكر محمود حبش محمد الجبوري2734

 علي السبعاوي2735
ن 2021 / 20خديجة جاسم محمد1967علي محمد حسي 

2021 / 20كتبة عبد خليل1979عالء صبحي عبد خليل الدليمي2736

2021 / 20مي هاشم محمد1986محمد هشام عبد يحب  الحيالي2737

ي2738 2021 / 20منيفة حسن ساعد1989أرشد ابراهيم محمد صالح الجلبر

2021 / 20ترفة سليمان حمد1972عبد جرجيس جاسم حسن اللويزي2739

ن ابراهيم1986قاسم يحب  خليل ابراهيم الراوي2740 2021 / 20فاطمة ياسي 

ي2741
2021 / 20نهلة احمد يحب 1988ماهر رعد عبد جاسم المتيوت 

ي2742
ن طه1982أكرم احمد حسون بلو المتيوت  2021 / 20رفعة ياسي 

2021 / 20سامية خضن يونس1982حسن عباس محمد علي المال2743

ن وهب الفرحات2744 2021 / 20خنسة سعيد وهب1975وعد لطيف حسي 

2021 / 20عمشة عبد هللا شاهر1989محمد صالح علي لطيف الجبوري2745

2021 / 20ضح خليل ابراهيم1997زيدان محمد خلف محمد الحيالي2746

ي2747 2021 / 20ابتسام محمد1992وسام بشار محمد جادر الخزرحر

2021 / 20انوار شاكر محمود1991محمد يحب  قاسم احمد الجميلي2748

2021 / 20زهرة فرحان ضاحي1967وعد شحاذة محمد سهو الشمري2749

2021 / 20عاصمة يوسف بكر1986احمد غانم محمد احمد المول2750

ي2751
2021 / 20مرتوبة حمود عزاوي1983عمر صالح علي صالح المشهداتن

2021 / 20غربية خضن حسن1984محمد علي سلطان عبد هللا الجواري2752

2021 / 20حبشة سالم داؤد1990جاسم محمد سحل حمودي الحديدي2753

2021 / 20درة خلف حسن1975صدام احمد جهاد خلف الجبوري2754

ي2755
2021 / 20فطيم عبد هللا محمد1978اثب  احمد علي مصطقن الشعباتن

2021 / 20وضحة حمودي عبوش1984نوفل نجم عبد هللا سليم الحديدي2756

2021 / 20محاسن علي سليمان1982رائد سالم سوعان سليمان الصميدعي2757

2021 / 20سعدة محمد ابراهيم1990الياس خضن ظاهر عبد هللا الحديدي2758

2021 / 20شيماء حسن عمر1997امب  فهد احمد كانوص العزاوي2759

2021 / 20فضيلة يونس جمعة1980بشب  غانم محمد خضن الدليمي2760

ن مصطقن1989عبد الباسط محمد عبد هللا صالح النعيمي2761 2021 / 20زهرة ياسي 

ي1978باسم جاسم محمد كرحوت االحمدي2762
ن
2021 / 20ذباحة صاف

ن1970علي عثمان محمد فرحات الفرحات2763 2021 / 20كلشان حسي 

2021 / 20رمزية حميد سلمان1967وعد نارص عويد عباس العبيدي2764

ي2765
ن الطات  2021 / 20ضوية محمد سليمان1981ثائر عبد هللا محمود امي 

2021 / 20شفيقة سلطان محمود1986سلطان محمود صالح محمود العبادي2766

ن1983عزت سعيد محمد جميل الفرحات2767 2021 / 20ساجدة محمد امي 

ن1986عدنان سعيد محمد جميل الفرحات2768 2021 / 20ساجدة محمد امي 

ن1987بشارغانم حسن خضن الحسن2769 2021 / 20شكرية امي 



ي2770 2021 / 20ذكرى جار هللا1977ياش نظام يحب  محمد الشكرحر

ي2771 2021 / 20مها مجيد خضن1992محمد طالل هادي محمد المفرحر

ي2772
2021 / 20خديجة شبيب خطاب1993احمد مطر خليفة خضب  البدراتن

ي2773
ن عالوي احمد حسن المشهداتن 2021 / 20نوفة ذويد نويران1991حسي 

ي2774
ن مطر1991عمر ابراهيم احمد سيد البدراتن 2021 / 20نوال حسي 

2021 / 20خالدة فرحان عثمان1984صفاء فتحي محمد احمد الجبوري2775

2021 / 20اصباحة دهش ابراهيم1979عبد محمد احمد عمر السبعاوي2776

2021 / 20رمزية جياد محمد1990عزيز زكي شعبان عبد هللا اللويزي2777

ي2778
ن جاسم البدراتن 2021 / 20محروسة يونس كنو1980رضوان محمد حسي 

ي2779
2021 / 20بزق ابراهيم1978محمد عايد احمد علي المتيوت 

ي2780
ن خليل ابراهيم مصطقن المتيوت  2021 / 20ذباحة محمد1975ياسي 

2021 / 20وردة حسن فرحان1994فارس شالش حمادي فرحان الجشعمي2781

ي2782
2021 / 20امينة غازي حسن1991عامر اشحاذة عبد حميد البدراتن

ي2783
2021 / 20احالم منب  محمد1990يونس عبد هللا سالم يونس الجحيىسر

ي2784
2021 / 20فطيم جاسم1996كرم علي خضن صالح المتيوت 

ي2785
2021 / 20نهاية صالح حسن1990محمد مرعي شنو محمد البدراتن

ي2786
2021 / 20منيفة سعيد شحان1970محمد يوسف جاسم محمد المتيوت 

ن محمودالجبور2787 2021 / 20عيدة جاسم محمد1981عبد السالم محمود حسي 

صبحية معيوف محمد1974وعدهللا شكرمحموداحمد العجيلي2788

ي2789
2021 / 20فضيلة صالح ابراهيم1983علي محمد عيدان عبد هللا الجحيىسر

2021 / 20ترفة جاسم1995اسامة محمود يونس محمود الجبوري2790

 الهاللي2791
ن مصطقن 2021 / 20ليل عصمان حسن1978رياض صالح حسي 

ي2792
2021 / 20عيدة اسماعيل رشو1984محمد حسن محمد علي الحمداتن

فة2793 2021 / 20ندى خزعل محمد1991محمد ليث جياد نجم الشر

ن احمد حسن جدوع الحديدي2794 2021 / 20نهلة سوادي شويت1989ثمي 

 علي السبعاوي2795
ن 2021 / 20خديجة جاسم محمد1985احمد محمد حسي 

ي2796
2021 / 20فضيلة محمود حمد1984أرشد مصطقن احمد حمزة الطات 

2021 / 20هدية احمد خلف1980عبد العزيز علي محمود سلمان الجبوري2797

2021 / 20هيلة عبد اسماعيل1976اركان عبد المنعم سعد هللا محمد العبيدي2798

2021 / 20شعاع داود سليمان1989علي زيدان سالم خليل العبيدي2799

ن يوسف1971عبد هللا زيد وهب خضن الفرحات2800 2021 / 20مريم حسي 

ي2801
2021 / 20عزيزة ابراهيم محمد1990برزان زيدان خلف صالح الطات 

2021 / 20محاسن عبد المحسن قاسم1994هشام نوفل عبد الكريم شيت النعيمي2802

ي2803
2021 / 20مرضية جاسم1984ريان ادريس حمادي مصطاوي المتيوت 

ي2804
2021 / 20منيفه سعيد شحان1974هيثم يوسف جاسم محمد المتيوت 

ن سليمان الزيدي2805 2021 / 20سهام احمد سليم1974غسان ابراهيم حسي 

2021 / 20سهيلة حامد فتحي1981هشام عاصم سعيد محمود العبيدي2806

ي2807
2021 / 20هيفاء ذنون يونس1980يونس محمد طالب يونس الحمداتن

2021 / 20جمالة محمود حمد1996ساهر محمود احمد حمد الجبوري2808

 علي حمود الجبوري2809
ن 2021 / 20فائزة محمد موس1992جرناس حسي 

2021 / 20تركية عبد هللا1993حسن عباس احمد عباس السبعاوي2810

2021 / 20روعة ثامر ابراهيم1984محمد ليث خليل عبد هللا الحيالي2811

2021 / 20حمدية مطر يونس1984مهند صاحب فتوان هالل الحديدي2812

2021 / 20كطنة جاعد عاكوب1980ادهام ادريس ادهام سطام االحمدي2813

ي2814  حمادي الخطاتر
ن 2021 / 20جميلة مخلف حمادي1980طالل علي حسي 

ن السبعاوي2815 2021 / 20مريم خلف محمد1991سيف علي محمد حسي 

2021 / 20علية جاسم محمد1971سالم محمود خضب  احمد العبيدي2816

ن1981عدنان صالح علوان تمر االحمدي2817 2021 / 20خلفة نوح شاهي 

ي2818 ن 2021 / 20صباح قاسم يحب 1992عصام زهب  هادي عبد القادر العبن

ي2819
ن1990علي طالل خلف بالل البدراتن ن ياسي  2021 / 20حميدة حسي 



2021 / 20سمية وعد محمود1996ابراهيم علي محمود عيدان النعيمي2820

ف جاسم محمد الجبوري2821 2021 / 20مريم حميدي عليان1989وعد شر

ي2822
ن البدراتن 2021 / 20فتحية عبد هللا احمد1983محمود خضن خلف حسي 

ي2823
ن البدراتن ن خلف حسي  ن فتحي1995احمد حسي  2021 / 20سورية حسي 

ي2824
2021 / 20عيدة اسماعيل رشو1989فؤاد حسن محمد علي الحمداتن

2021 / 20زهرة خضن محمد1979خالد سلطان سليم عبد هللا الحديدي2825

2021 / 20بازقة عبد الكريم محمد1984حازم عزاوي علي غضبان الجبوري2826

ي2827
2021 / 20باكزة ابراهيم عبو1968ثامر محسن سليمان داؤد البدراتن

2021 / 20محفوظة سيد سليمان1980حسن محمد طه حسن النعيمي2828

ي2829 اتر
2021 / 20شمة عطية احمد1977احمد صالح محمود محمد الشر

2021 / 20صبحة رضا حمزة1977سفيان محمد حمد احمد الجبوري2830

2021 / 20سليمة عبد الرحمن جابر1968بشار عماد محمد شيت عبد هللا العبيدي2831

ي2832
2021 / 20شيتة جرجيس عبد هللا1970نوفل سعيد حميد مجيد الحمداتن

2021 / 20سعدي عبد هندي1994صالح مطلك عدوان فياض الجوادي2833

2021 / 20مريم حمادة جاسم1984بشار احمد داود سلطان الجريىسي2834

2021 / 20فضيلة صالح ابراهيم1988محمد احمد حسون محمد الجريىسي2835

2021 / 20نوفة محمد سليمان1980غانم علي داود سليمان العكيدي2836

ي2837
2021 / 20فضيلة صالح ابراهيم1988نارص ابراهيم عيدان عبد هللا الجحيىسر

2021 / 20فطومة عايد مصطقن1982أزهر احمد نجم عبد هللا الحديدي2838

2021 / 20نهله هادي عبد هللا1991عبد هللا محمد خليل ابراهيم الجبوري2839

ن حواس احمد الحديدي2840 2021 / 20شاهة بخيت احمد1987محمود حسي 

ي2841
2021 / 20ايمان حامد عبود1991انس ذنون محمد احمد الحمداتن

ي2842 ية فاضل محمد1989نزار فاضل الياس عباس الزهب  2021 / 20خب 

ن حواس الحديدي2843 2021 / 20شاهة حميد1997طاهر خلف حسي 

2021 / 20سعاد محمد احمد1994محمد إبراهيم سعيد محمود الجبوري2844

2021 / 20عمشة فتحي احمد1967شاكر محمود عياد سلوم الحديدي2845

2021 / 20هدية طه محمد1988هيثم عبد هللا محمد عيىس الجبوري2846

2021 / 20نزهة احمد1992عماد احمد سعود احمد مجمعي2847

2021 / 20يازي صالح احمد1976محمد خليفة علي صالح الجبوري2848

ي2849
2021 / 20علية خليل ابراهيم1982غانم شنو حمدو عزو العدواتن

ي2850
2021 / 20ونسة توفيق يونس1980صباح سالم شيت سليمان الجحيىسر

2021 / 20فطيم علي حمود1981سالم محمود صالح خضن السبعاوي2851

2021 / 20فريال حميد1976رائد محمد عفتان عطيوي الدليمي2852

2021 / 20كريمة محمد عباس1987رياض عثمان محمد عبد هللا الحيالي2853

2021 / 20عزيزة احمد حمود1991عمرعواد عبود علي الجبوري2854

ي2855
2021 / 20نبيلة ابراهيم1982خالد سلمان حمودي حسن الطات 

ن عواد سلطان الجبوي2856 2021 / 20امينة ابراهيم يونس1994علي حسي 

ي2857
2021 / 20مريم سلطان جاسم1982عمر احمد محجوب عبد هللا الجحيىسر

ي2858
2021 / 20شاهة فتحي1986احمد عبد هللا خلف رمضان البدراتن

2021 / 20فريال هاشم نجم1988لؤي باسم محمد علي الدليمي2859

2021 / 20يازي خضب 1995سعدون ذنون يونس عبد الرحمن الحيالي2860

ي2861
2021 / 20سعدة عبد ويس1988محمد صالح علي صالح الجحيىسر

ي المعماري2862 ن ححر 2021 / 20رافعه فتحي حمود1988اسماعيل محمد حسي 

ي2863
2021 / 20نشمية جاسم احمد1989مهدي محمد جاسم احمد المتيوت 

ي2864
2021 / 20شيتة ابراهيم1966رافع محمد محمود رجب البدراتن

2021 / 20عائشة عواد سلطان1997ايمن محمد خلف مصطقن الجبوري2865

ي2866
ن احمد1975فتحي احمد خلف احمد الطات  2021 / 20زهرة حسي 

ن الجرجري2867 ن سلو1996محمد خلف سليمان حسي  2021 / 20نضال حسي 

ي2868
2021 / 20مريم احمد بالوي1998وعد احمد محمد سلطان البدراتن

2021 / 20رفعة عواد احمد1996راكان عجيل صالح حسو الجيساوي2869



ي2870
ن حمزة1994فارس صابر محمد محمود الحمداتن 2021 / 20فهيمة حسي 

ي2871
ن محمد1990علي ابراهيم حمدو عزو الحمداتن 2021 / 20حروبة حسي 

ي2872
2021 / 20زهرة حسن علي1995صالح احمد صالح عبد هللا الحياتن

2021 / 20زهرة مصطقن خضن1993يونس خضن الياس خضن المول2873

2021 / 20حمدية مطر يونس1988مثبن صاحب فتوان هالل الحديدي2874

2021 / 20جنان عبد الرزاق خضن1990كرم صباح احمد عبد هللا بجاري2875

2021 / 20زينب سعيد قاسم1989حمزة نايف محمد صالح النعيمي2876

 علي وهب السنجار2877
ن 2021 / 20امينة خليل سنجار1979محمد حسي 

2021 / 20حسنة علي ندى1986فراس حمد محمود عمر الزبيدي2878

2021 / 20حليمة سعدون احمد1983محمد يونس محمود احمد العبادي2879

ن الجبوري2880 2021 / 20امينة فرج احمد1995عمر فتحي حسن حسي 

 علي حبيب االحمدي2881
ن 2021 / 20رمغة احمد حبيب1974خميس حسي 

2021 / 20ليل يونس عابد1992مروان مزهر محمد احمد النعيمي2882

ي2883
2021 / 20سورية رافع نارص1977خالد جمعة جاسم محمد الجحيىسر

2021 / 20سعاد عبد العزيزحمود1983أمجد مشحن مديح حمود السعدون2884

2021 / 20زينب محمود حميد1992سامر سعد عبد اللطيف جار هللا الشماع2885

2021 / 20عزيزة احمد حمود1996محمد طاهر عواد عبود علي الجبوري2886

ي2887 ن1981وسام علوان داوود علي الخزرحر 2021 / 20ملكة طه ياسي 

2021 / 20عالية هاشم محمد1990نوار شعالن يوسف بكر المول2888

2021 / 20هناء هاشم يونس1987وسام مؤيد نجم عبد الموجود السبعاوي2889

2021 / 20فطيم ابراهيم يونس1986سعود فيصل احمد عواد الجبوري2890

 حميد السالمي2891
2021 / 20خشفة صالح ابوب1978حسن علي مصطقن

2021 / 20عامرية حسن محمد1983موفق محمد عبيد ادريس السالمي2892

2021 / 20نهلة سالم خضب 1988اياد محمود عبيد ادريس السالمي2893

2021 / 20كرحة عبد حمد1982سالم محمود صالح محمد الحمدي2894

ي محمد الحمدي2895
 
ف 2021 / 20خديجة علي عبد هللا1981رضوان علي شر

2021 / 20شمسة خضب  حمادي1986سعد حسن جاسم صالح الجبوري2896

2021 / 20ثرية علي احمد1988فهد احمد عواد احمد العكيدي2897

2021 / 20عيافة فتحي مطر1985يونس عبد رمضان رجب الجبوري2898

2021 / 20فاطمة علي عاشور1982عدي احمد رمضان رجب الجبوري2899

ي2900
ي المتيوت 

2021 / 20فوزية عبد الرحمن1993أيش محمود خضن حسوتن

2021 / 20غزالة محمود هنيش1987ياش محمود محسن حنيش االحمدي2901

ي2902
صالح1985صفوان محسن صالح عزو المتيوت  2021 / 20لمعة خضن

ي2903
2021 / 20شمسة جاسم محمد1984وعد جبر حامد محمود الطات 

2021 / 20هاللة احمد محمد1990يونس احمد محمد سلطان البجاري2904

2021 / 20سعدة محمد سليمان1988سليمان عبد هللا حسن محمد الجبوري2905

2021 / 20عذراء احمد محمد1989مهند عبد الكريم رمضان رجب الجبوري2906

2021 / 20شاهة عبد علي1994عمر عائد رمضان رجب الجبوري2907

2021 / 20ملكية محمود عيىس1990صفاء ابراهيم محمد علي الجبوري2908

ة جاسم احمد1981فراس ماجد محسن علوش التميمي2909 2021 / 20سمب 

ي2910
2021 / 20خولة خضن ادم1982امب  الياس حيدر خليل البيات 

ن1997مصعب عبد الحميد عبود علي الجبوري2911 2021 / 20چمالة خلف حسي 

2021 / 20سلم خضب 1983برزان ابراهيم معيوف فنتش العبيدي2912

ن هلش2913 2021 / 20ندى علي هلش1991عبد الحكيم محمد حسي 

ي2914 ن 2021 / 20جنان محمد المحمد1984ميش محمد سعيد ابراهيم العبن

2021 / 20حوسة عبد حسن1983نجم عبد هللا رمضان عبد هللا اللويزي2915

2021 / 20رابعة اسود غريب1970محمد عطية خلف فرهود السبعاوي2916

ي2917
2021 / 20جميلة طه محمد1982مالك ابراهيم محمد ابراهيم المتيوت 

2021 / 20عيشة عبد هللا حسن1986رعد محمد خضب  احمد الحديدي2918

2021 / 20ذكرى عزيز كمر1993عماد جاسم محمد ابراهيم الجبوري2919



2021 / 20غزالة علي احمد1975ناظم يونس صالح جربوع العبيدي2920

ي2921
2021 / 20نوره دوريش محمد1973حسن محمود احمد محمد الجحيىسر

ي2922
ن1976وعد هللا اسماعيل جمعة خلف البدراتن 2021 / 20كرحة محمد حسي 

2021 / 20زكية حمد احمد1998فارس محمود خلف برجس اللويزي2923

2021 / 20كطنة ابراهيم يوسف1997عمار شهاب احمد محمود البجاري2924

2021 / 20باسلة حازم يونس1984احمد حمدون يونس عبد هللا الحيالي2925

ن عبد المجيد فتحي عبد هللا بجاري2926 2021 / 20شمسة ابراهيم احمد1993حسي 

ي2927
2021 / 20جميلة احمد عبد1991ايمن علي بلو محمد المتيوت 

2021 / 20ترفة خضن شوي    خ1992صالح عبيد احمد هبولة الجبوري2928

ي2929
2021 / 20ترفة محمد خضب 1979نايف عباس جاسم محمد المتيوت 

ن الراشدي2930 2021 / 20شكرية محمود الياس1973محمد حامد احمد حسي 

2021 / 20هيفاء فتحي مالو1993محمد فوزي احمد عبد المول2931

ي2932
ن الجحيىسر 2021 / 20رفعة احمد سعيد1992عالء شهاب احمد حسي 

ي2933
2021 / 20خلفة سلطان رمضان1980عامر جميل جار هللا عباس الطات 

2021 / 20زكية ذنون مرعي1978عزام فتحي محمود نجم النعيمي2934

ف عيىس حمزة يحب  الصميدعي2935 2021 / 20فاطمة شاكر محمود1992أشر

2021 / 20سباهية اسماعيل محمود1965محمود عبيد ادريس محمد السالمي2936

 خالد علي عبد هللا األحمدي2937
ن 2021 / 20خالدة منىسي فتحي1988حسي 

2021 / 20شمسة منب  محمد سعيد1986يوسف سعدون محمد بشب  محمد سعيد العبادي2938

ي2939
2021 / 20ابتسام احمد1979عدي حازم عبد الجبار عبد هللا الحمداتن

2021 / 20بتول محمدعلي1968بشار عبد القادر يحب  داود النعيمي2940

2021 / 20صبحة احمد عبوش1976خالد شحاذة فتحي حمود العبيدي2941

2021 / 20عيدة جمعة محمد1989رغيد ث  امر حسن علي الراوي2942

2021 / 20كلثومة عبد هللا حامد1968محمود عبد هللا شيت صالح السالمي2943

ي2944
ن عبد حسن البدراتن 2021 / 20كرحة عبالوي حمداوي1981محمود حسي 

2021 / 20مديحة احمد سلطان1983رضوان يونس حمو جمعة النعيمي2945

ي2946
2021 / 20شاطرة محمد جاسم1970احمد عبد احمد خلف الطات 

ي2947
ن الياس الطات  2021 / 20مدينه حسن الياس1970رضوان علي حسي 

 علي عبد القادر الداؤدي2948
ن 2021 / 20امنة يونس عبد القادر1974علي حسي 

ن محمد عبد السبعاوي2949 2021 / 20فطيم ابراهيم محمد1992همام ياسي 

ي2950
2021 / 20عزيزة محمد احمد1978قاسم خلف احمد حسن الطات 

2021 / 20نجاح احمد فيصل1992يونس ابراهيم يونس موس المرتصن2951

2021 / 20امينة علي عبد القادر1986أكرم فتحي سليمان فتاح الداؤدي2952

2021 / 20رفعة محمد حديد الحيالي1970محمد صالح عبد هللا محمد الحيالي2953

2021 / 20عرنه علي عبد القادر1985حسن احمد محمود فتاح الداؤدي2954

ن العبيدي2955 2021 / 20حمشة محمد صالح1958عبد الواحد خضب  احمد حسي 

2021 / 20سيا رشيد صالح1965محمد شحاذة حمادي علي الحديدي2956

2021 / 20وهبية محمود نارص1989ايهم طالل خضب  علي الجبوري2957

ي2958 ن 2021 / 20احالم حواس فيصل1986محمد خليل ابراهيم العبن

2021 / 20امينة فتحي علي1971حسان فتحي احمد مصطقن الراوي2959

 علي عبد القادر الداؤدي2960
ن 2021 / 20امنة يونس عبد القادر1974عبد العزيز حسي 

ي2961  اللهيبر
ن 2021 / 20ترفة خضب  حامد1986محمد حازم فرحان حسي 

2021 / 20عريشة سعران سحاب1984احمد محمد خاف يوسف المعماري2962

2021 / 20نجمة علي مصطقن1982عامر احمد جار هللا حمد السبعاوي2963

2021 / 20طليعة ذنون جرجيس1970رائد سعد معيوف فنتش العبيدي2964

 الربيعي2965
2021 / 20شفاء الرزاق عبد الغفور1982نواف زكي حمادي خضن

2021 / 20رمزية يوسف علي1992محمد حاتم بدر امانة الزبيدي2966

2021 / 20رابعة فاضل طه1989عالء عبد الوهاب يوسف عبد هللا العزاوي2967

ي2968
2021 / 20ثرية خضب  علي1984مقداد سليمان محمد سليم الحمداتن

ي2969
2021 / 20ماجدة محمد مجيد1971طارق يونس عطية زيدان الجحيىسر



2021 / 20نجالء فتحي احمد1996محمد عامر دهش قاسم الصميدعي2970

ي2971
2021 / 20مطرة عواد سلطان1983محمود يونس محمد احمد الحمداتن

2021 / 20جنان سعيد محمد2000اسماعيل عدي اسماعيل يحب  الهاشمي2972

2021 / 20فاطمة ابراهيم زيدان1988عالء احمد عبد هذال الحديدي2973

2021 / 20عفرة عيىس خضن1985محمد عزيز حامد محمد الجبوري2974

2021 / 20يازي محمود علي1989محمود سالم محمد علي البجاري2975

ي2976
ن عبد1975عبد الماجود سلمان احمد سلمان البدراتن 2021 / 20وضحة حسي 

2021 / 20بيداء خليل ابراهيم1984مهند محمد علي جاسم العبيبدي2977

2021 / 20ابتسام عباس خضن1981محمد ابراهيم شيت فتحي الجليلي2978

2021 / 20رسلية حسيب محرم1979علي عبد هللا احمد حامد الجبوري2979

2021 / 20صديقة محمد صادق1983زاهر عبد الرحيم محمد نوري العباسي2980

2021 / 20ندى مخلف علو1992مهند رعد احمد محمد الزبيدي2981

ي2982
ي خضن سليمان المتيوت 

2021 / 20لم غانم مدلي1994امب  عبد الغبن

2021 / 20مريم صالح عثمان1977احمد علي حسن جاسم الزبيدي2983

ي2984  علي الخفاحر
ن 2021 / 20منتىه محمد شبيب1983رباح احمد حسي 

2021 / 20عائشة حسن اسماعيل1989محمد احمد محمد ابراهيم الهوشان2985

2021 / 20سكينة حسن1993نورالدين ميشاحمد خلف السبعاوي2986

ي2987
2021 / 20بثينة رمضان1988رائد يونس مصطقن عبد هللا السليفاتن

ي2988
2021 / 20مديحة عبد الكريم محمد1985برزان نجم عبد محمد النيساتن

ي2989
2021 / 20تسواهن احمد حمزة1999سفيان عبد الرزاق دواس حمادي المتيوت 

2021 / 20هدى فتحي شكر1988عبد الرحمن محسن خليل محمود العكيدي2990

ي2991
2021 / 20سورية رافع نارص1984احمد جمعة جاسم محمد الجحيىسر

ي2992 ن 2021 / 20يازي باشا غفوري1973مشب  صالح محمد حسن العبن

2021 / 20فرحة عزيز عمب 1993حازم محمد صالح عبد هللا النعيمي2993

ي2994
2021 / 20ثرية حمادي شحاذة1988سالم محمد بالل شحاذة الطات 

2021 / 20والء زينل علي1997محمد حامد محمد يوسف ال حسن2995

ن النعيمي2996 ن محمد حسي  2021 / 20مريم محمد يونس1987طه حسي 

ن محمد عبود الجبوري2997 2021 / 20برشة حمادي سيد1991علي ياسي 

ي2998
2021 / 20فوزية حمد سليمان1996كرم باسم محمد زيدان الجحيىسر

ي2999
2021 / 20زهرة علي حسن1986عبد هللا محمد خلف يوسف الجحيىسر

2021 / 20شكرية جاسم محمد1992رعد خالد خلف عيىس الجبوري3000

2021 / 20شمسة حافظ مجيد1994نكتل عبد هللا يونس محمدالجبوري3001

2021 / 20سالمة نايف فتحي1979نكتل عبد الجبار يونس احمد الجبوري3002

2021 / 20فتحية علي ندى1989محمد صالح محمد ندى الجبوري3003

2021 / 20أمونة صالح علي1987بشار شاكر محمود علي النعيمي3004

ي3005
2021 / 20رقية زاهد توفيق1978عمر خالد عبد ابراهيم الطات 

2021 / 20نجمة حميد احمد1988كامل جاسم عبوش بلو الحديدي3006

2021 / 20نهلة حازم1992فيصل غازي يونس حمزة الصفار3007

2021 / 20فرحة سليمان احمد1990ابراهيم بالل صالح احمد الحديدي3008

ي3009 2021 / 20سهلة سلطان عياش1990زيد عطية شطي خماس اللهيبر

ي3010
ن محمد1995فهد علي عواد عكلة البدراتن 2021 / 20مريم حسي 

2021 / 20فتحية خلف محمد1992صالح محمد احمد عسكر العبادي3011

2021 / 20فرحة احمد سلطان1982محمد عايد محمود سلطان البجاري3012

ة سلطان عبد هللا1976باسم محمد احمد صالح الدليمي3013 2021 / 20مسب 

2021 / 20سعد احمد سعدون1994ربيع ياش محمود عبدهلل النعيمي3014

2021 / 20وفاء نجم عبد هللا1992اياد طارق غانم نايف الدليمي3015

ي3016 اتر
2021 / 20ازهية محمود1984محمد محمود محمد خلف الشر

2021 / 20سهلة محمد فتحي1999احمد محمد سالم صالح الحمدي3017

2021 / 20كفاح محمود1997بدر ذنون يونس خضن الحديدي3018

2021 / 20محيلة عبد هللا خالد1986عزام محمد عطية مال الحمدي3019



ي حنتو1972محمد موس عطا هللا صالح الجبوري3020
 
2021 / 20زوينة عبد الباف

2021 / 20امل عبد الرزاق فتحي1982رياض محمد جاسم دبوس البجاري3021

ي3022
2021 / 20شمسة حامد محمد1984عبد العزيز يونس عبد هللا علي البدراتن

ة مؤيد1999عبد الرحمن محفوظ فضيل حمش النعيمي3023 2021 / 20سمب 

2021 / 20زهية موس1989ماهر احمد عيىس خضن الدليمي3024

ن حواس الحديدي3025 2021 / 20خزنة فتحي خضب 1974محمد فتحي حسي 

2021 / 20امينة فتحي خضب 1981بدران علي جدوع الحديدي3026

ن الحديدي3027 2021 / 20سهام علي جدوع1999عدنان محمد فتحي حسي 

2021 / 20حمدة طالب علي1983عمر دخيل سلطان مظهور الحديدي3028

ي3029
2021 / 20ايمان طه علي1995لؤي عادل مهدي خلف الحمداتن

ي3030
2021 / 20عقيلة عبد المجيد عبد الكريم1985مهند غالب عبد الغفور عبد الكريم الحمداتن

ي3031 2021 / 20بوري عبد العزيز رشيد1984خالد جميل احمد بالل اللهيبر

2021 / 20عيدة تايه وكاع1976عبد جاسم محمد عبد هللا الزبيدي3032

ن1979محمد ادريس محمود حسن الربيعي3033 2021 / 20محروسة فتحي حسي 

ي3034
2021 / 20بدرية محمد عزيز1967صالح قاسم رشيد داود البيجواتن

2021 / 20فوزية سوادي شويت1980بشار صالح احمد شحان الحديدي3035

ي3036
2021 / 20فائزة نجم عبد هللا1990سالم احمد حامد طالب المشهداتن

ي3037
2021 / 20وزيرة احمد محمود1995حمود فرحان حمود خضن المتيوت 

2021 / 20زهرة احمد علي1995محمود ثامر عبد مجتوب الجبوري3038

2021 / 20بتول محمد محمود1992حسام فارس سلطان حمادي البدراي3039

2021 / 20عمشة عراك مال1969صالح حمادي فزع بزي    ع العبيدي3040

ي3041
2021 / 20شمسة سلطان حامد1992وطبان حميد محمد حميد البدراتن

 علي الجبوري3042
ن 2021 / 20هنوة وائل1994ياش فارس حسي 

2021 / 20حمدية محمد خضب 1995عبد المحسن عطا هللا نهاية عزبة الجبوري3043

 احمد حمودي علي المتيوي3044
2021 / 20خولة احمد ابراهيم1997مثبن

2021 / 20امل حميد مصطقن1985محمد عبد هللا شهاب احمد الراشدي3045

2021 / 20محيلة عبد هللا خالد1982راكان محمد عطية مال االحمدي3046

ن1984احمد عبد درويش حمود المعماري3047 2021 / 20بتول محمود حسي 

ي3048  اللهيبر
ن ن احمد امي  ن خلف1973احمد حسي  2021 / 20سلطانة حسي 

ي3049
2021 / 20فاطمة خلوف محمود1973خليل ابراهيم تركي يونس الجحيىسر

2021 / 20يازي صكر محمود1990علي اغضيب هايس عويد الحمدي3050

ي3051
2021 / 20ايمان طه علي1998بشار عادل مهدي خلف الحمداتن

2021 / 20سعاد نظام قاسم1976صفوان محمد كامل محمد عبد القادر العباس3052

2021 / 20مهدية رشيد عبو1972عدنان محمد عبد حسن الجبوري3053

2021 / 20شاهة رشيد محمد1984عمر عبد الجبار نجم محمود العكيدي3054

ي3055
يقن 2021 / 20يازي عبو حمودي1978علي ثامر حسن علي الشر

2021 / 20قادرية جاسم محمد1966طارق جهاد حامد فتحي الحيالي3056

ي3057
2021 / 20مريم احمد فتحي1980صدام يوسف سلطان ابراهيم الحمداتن

ي محمد االحمدي3058 2021 / 20سهلة عبد هللا احمد1988احمد محمود غرتر

2021 / 20صبيحة خضن عبيد1990عمر محمد احمد عبد هللا الجبوري3059

2021 / 20نجمة حامد جاسم1963احمد يونس خلف عثمان العبادي3060

ن1981ياش محمد عيىس حميد المعماري3061 2021 / 20صبحة فيصل حسي 

2021 / 20ملكة يونس حامد1994دحام عبد الحميد هاشم صالح البجواري3062

2021 / 20عبب  عبد الهادي عمب 1993أزهر محمد مرعي حسن العبيدي3063

ي3064
2021 / 20فتحية طه بكر1995ايمن صالح احمد محمود الطات 

ن حمد تمر االحمدي3065 2021 / 20فضة علوان تمر1973خميس حسي 

2021 / 20صبحة صالح حسن1989خالد عبد هللا اسماعيل محمد المعماري3066

ي3067
 علي1976احمد ضياء الدين فتحي عبد هللا الطات 

2021 / 20صبيحة خضن

2021 / 20هناء مجيد علي1990علي مشعل حسن مرعي العبادي3068

 علي1969خليل محمود حياوي علي الجواري3069
ن 2021 / 20اديبة حسي 



2021 / 20عيدة احمد محمد1994نشوان صالح محمود محمد الحديدي3070

ي3071 ن عبد هللا احمد اللهيبر  علي1989وعد حسي 
ن 2021 / 20فطيم حسي 

2021 / 20فضة حسن مجيد1987احمد شهاب احمد مجيد الجبوري3072

ي3073 اتر
ن محمود حسن جاسم الشر 2021 / 20نجمه عبد هللا جاسم1978حسي 

ي3074
2021 / 20فاطمة صالح علي1992احمد غانم خضن عثمان الطات 

2021 / 20شمسة فرج كردي1993يونس فتحي حمادي فزع العبيدي3075

2021 / 20فاطمة عبد هللا حمادي1980صدام ابراهيم احمد خليل الجبوري3076

2021 / 20فرحة عزيز عمب 1993وسام سعيد الياس بكرالقصاب3077

2021 / 20نايفة مناور عكلة1974محمد نجم مال سند العبيدي3078

2021 / 20امينة خلف سالمة1994خالد جاسم محمود جاسم الجوري3079

ي3080
2021 / 20نهار عواد علي1992ادهام هاشم احمد جرجيس الشعباتن

ن الصميدعي3081 2021 / 20خولة سليمان صالح1995سفيان زيدان حامد حسي 

2021 / 20مبن عبود حشاش1988ربيع مشعل حامد احمد العكيدي3082

2021 / 20روعة سالم احمد1986محمد رعد علي احمد الزبيدي3083

ن محمد اللويزي3084 2021 / 20فتحية خلف1975خضب  اسود حسي 

 علي مصطقن الجبوري3085
2021 / 20رابحة يونس1981رعد مصطقن

ي3086
يف محمد الطات  2021 / 20ابحار عادل مصطقن1993عمر عبد النارص شر

2021 / 20فطومة جاسم محمد1980محمد خالد حسن حمود الحديدي3087

2021 / 20نعيمة حياوي1992إبراهيم احمد دخيل سلطان الحديدي3088

ي3089
2021 / 20ثريا شعبان الحمادي1975خالد ذنون مكحول حمادي الحمدوتن

2021 / 20منيفة بدر خضب 1975يوسف محمد خضب  حمادة الجبوري3090

2021 / 20مريم يونس1988راكان عيدان فتحي زيدان الحديدي3091

2021 / 20سناء سلمان1994محمد احمد مال عبد مال خلف الجبوري3092

 علي1987علي خلف رحال عبد هللا البكارة3093
ن 2021 / 20خميسة حسي 

2021 / 20رافعة محمد عزيز1992نذير علي محمد صالح االحمدي3094

2021 / 20فرحة حسن1985ثائر محمود صالح يوسف الحديدي3095

2021 / 20شكرية احمد جدوع1989فؤاد إبراهيم محمد حمود الحديدي3096

2021 / 20شمس محمد عبد هللا1997يوسف غائب عبد الجليل محمد علي3097

 علي العجيلي3098
ن ن ميش حسي  2021 / 20وفاء حامد1992حسي 

ي3099 ن الويىسي اللهيبر ه جارو1993محمد فواز حسي  2021 / 20امب 

2021 / 20منيفة طه محمد2000عبد الرحمن عبد هللا عبد خلف االحمدي3100

25 / 2021حمدية محمد خضن1989ابراهيم عطا هللا نهاية عزبة الجبوري3101

ي3102
25 / 2021حسنة علي محمد1979صالح حسن علي ابراهيم الجحيىسر

ي3103
 علي1993محمد مجيد حسن علي الجحيىسر

ن 25 / 2021هناء حسي 

ي مراد الجبوري3104 25 / 2021لذة خالد حميدي1977عبد الرحمن يوسف لحر

25 / 2021خديجة جاسم محمد1992يونس صالح سلطان عبيد الحديدي3105

25 / 2021نمشة خضب  محمود1996محمد محمود ذنون الربيعي3106

ي3107
25 / 2021حسنة علي محمد1974محمد حسن علي ابراهيم الجحيىسر

25 / 2021مهدية صالح مصطقن1971قائد محمد صالح رحاوي الدليمي3108

25 / 2021وداد نايف ابراهيم1979مروان انور بكر جرجيس النعيمي3109

ي3110
ن الحمداتن 25 / 2021خديجة جاسم شهاب1981شعالن عبد هللا عبد حسي 

ن1984محمد عبد درويش حمود المعماري3111 25 / 2021بتول محمود حسي 

25 / 2021سعدية صالح جاسم1985عمر صالح محمد خلف المعماري3112

25 / 2021ثريا صالح عبد هللا1984مهند عبد هللا احمد عبد هللا الجبوري3113

ي3114
25 / 2021ازهار ضياء الدين فتحي1987علي صاطع علي احمد المشهداتن

 محمد سامي محمود الحيالي3115
ن 25 / 2021هدى محمود عزيز1976ياسي 

ن صالح1983اياد فتحي محمد عبد هللا الزبيدي3116 25 / 2021صالحة حسي 

25 / 2021زكية عزيز علي1987عبد الرحمن حسن سليمان صالح العكيدي3117

25 / 2021زهرة محمد خضب 1987سفيان محمد حسن علو الجبوري3118

25 / 2021فائزه عبد العزيز حامد1966مروان هاشم يوسف عبد الرحمن المول3119



ن محمد يونس محمد صالح الول3120 25 / 2021سعدية محمد علي1973حسي 

25 / 2021معزز عزيز خليل1978ثائر يونس احمد محمود العبادي3121

25 / 2021مبن محمد مصطقن1983نجم الدين عبد هللا عبد الرحيم سليم العباسي3122

 علي الحديدي3123
ن 25 / 2021نجاة عبد هللا علي1967شامل عبد الوهاب حسي 

ي3124
25 / 2021خالدة ابراهيم اسماعيل1984سفيان رياض محمد علي الحمداتن

25 / 2021االء ادريس مجيد1996غسان اسامة محمد علي عبد العزيز النعيمي3125

25 / 2021ونسة محمود ابراهيم1989عامر حسن ابراهيم سليمان العبادي3126

25 / 2021سندس احمد وحيد1977اركان مشحن صالح عبد العزاوي3127

25 / 2021رجاء محمد خليل1985انمار ثامر محمود عبد هللا الحرباوي3128

ن ابراهيم العبيدي3129 25 / 2021منتىه يعقوب يوسف1977عبد القادر حسي 

 علي العبيدي3130
ن 25 / 2021احالم يونس محمد1981احمد هاشم حسي 

ي3131
يفة خضن محمد1982زايد خلف جالل طه الخاتوتن 25 / 2021شر

25 / 2021فتحية علي محمد1986كاظم جاسم حمودي مرعي الحديدي3132

25 / 2021حبسة خضن محمود1990عالء سالم عباس محمد العمري3133

25 / 2021عفراء محمد سليم1990مصطقن ثائر يونس اسماعيل الحيالي3134

25 / 2021حفصة عبد الغفور عبد الرحيم1993عبد الرحمن خالد عباس صالح القدو3135

ن1978سعد خلف احمد علي الجبوري3136 25 / 2021عائشة خضن حسي 

ي3137
25 / 2021فاطمة عباس عاشور1968اياد عبد الرحيم عبد هللا حسن البدراتن

ي3138
ن سطان المتيوت  25 / 2021عيدة عبد هللا سلطان1982عبد الستار محمد حسي 

ي3139 25 / 2021ايمان ادريس عبد هللا2000حارث حمد علي حامد اللهيبر

25 / 2021عمشة محمود مظلوم1971احمد صالح هزاع حمادي الحديدي3140

ن عبد فرج موس العكيدي3141 25 / 2021فضة عواد محمد1957حسي 

25 / 2021نعيمة فتحي صالح1977محمود ناظم عبد هللا محمد النعيمي3142

ن الجبوري3143 ن1983سالم مجيد احمد حسي  25 / 2021شكرية محمود حسي 

25 / 2021عزيمة محمد صالح1978رياض ابراهيم طه نجم العبيدي3144

ن العبادي3145 25 / 2021ساجدة ولي خورشيد1988عبد الودود قيس سعد حسي 

25 / 2021خالدة طارش مجبل1991محمد ابراهيم محمد جاسم الحديدي3146

25 / 2021فتحية رمضان صالح1973نشوان صالح احمد صالح العكيدي3147

25 / 2021هدية ذياب اسويد1978سعد مطب  ادهام اسويد الزوبعي3148

ي3149
25 / 2021فاطمة يونس علي1984بشار مجيد حميد علي الحمداتن

ي3150
25 / 2021رحيمة خضن حمو1983عبد الرحمن حسن علي حمو الحمداتن

25 / 2021زينب رشيد عثمان1990مصعب عباس خضن حمو ال كنه3151

25 / 2021زهرة فتحي حميد1990قائد جالل ازغيتون عبوش الحديدي3152

ن الفرحات3153 25 / 2021حنيفة محمد حسن1985عبد الحق محمد نور حسي 

ي3154
ن الطات  ن حسي  25 / 2021شكرية مصطقن يونس1989محمد غانم امي 

ي3155
25 / 2021قاهرة محمد احمد1989والء خالد فتحي حسن الطات 

ي3156
25 / 2021عقيلة عبد المجيد عبد الكريم1983اياد غالب عبد الغفور عبد الكريم الحمداتن

25 / 2021حربية سلطان فتحي1982احمد علي جاسم محمد العبيدي3157

ي3158
ة يونس1985بشار محمد علي خضن الحمداتن 25 / 2021سمب 

25 / 2021خالدة عبد الواحد نوري1983يوسف ثامر عبداالله عبد الغفور عربو3159

25 / 2021باكزة جالل اسماعيل1972احمد عبد الجبار محمد صالح رحاوي الدليمي3160

25 / 2021دهلة شمران فاضل1974جاسم كردي ساجر مسلط الشمري3161

ي3162
25 / 2021ملكية حمدي1990احمد سالم محمد يوسف الطات 

ي3163
ية مخلف عبد هللا1990محمد مهدي خلف عبد هللا الحمداتن 25 / 2021صبر

ي3164
ية مخلف عبد هللا1972عادل مهدي خلف عبد هللا الحمداتن 25 / 2021صبر

25 / 2021ترفة ابراهيم صالح1971علي عبد مطلك صالح السبعاوي3165

25 / 2021عيدة صالح حسو1997عماد سالم صالح عرمان القيىسي3166

ي3167 ن 25 / 2021خالدة جمعة عطيه2001احمد مشب  صالح محمد العبن

25 / 2021عيدة صالح حسو1992عمر سالم صالح عرمان القيىسي3168

25 / 2021عيدة محمود حسن1988وليد عبد هللا صالح حسو الجبوري3169



ي3170
25 / 2021ريمة محمود1996احمد حسان عطا هللا محمود الحمدوتن

25 / 2021غادة عطية هالل2000عبد هللا نجم عبد هللا رمضان الجبوري3171

ي3172
25 / 2021مريم هالل مصطقن1990سبهان عالوي جسام محمد الطات 

25 / 2021امينة عبد مصطقن1972فرمان جاسم احمد محمد الجرجري3173

25 / 2021خديجة احمد محيميد1990وعد محمد عبيد عالن القيىسي3174

25 / 2021هاشميه قاسم مجيد1957ذنون يونس سلطان علي3175

25 / 2021سوسن محمد درويش1995عماد ادريس الياس خضن الفرحات3176

25 / 2021نورية عسكر رحيم1984فراس عبد هللا نجم صالح الجبوري3177

ي3178
25 / 2021دوخة داود محمد1997نامس جاسم جسام محمد الطات 

25 / 2021نورية عسكر رحيم1990عسكر عبد هللا نجم صالح الجبوري3179

25 / 2021خلفة حسن عرمان1985ابراهيم محمود صالح عرمان القيىسي3180

25 / 2021امل حيدر حمد1996محمد رياض الياس خضن الفرحات3181

ي3182
25 / 2021سبهة عبد محمود1983يونس سليم محمود عجاج الطات 

25 / 2021حورية علي نجم1994محمد عماد عبد هللا محمد الحديدي3183

ي3184 25 / 2021حمدة جمعة فنش1980غسان جاسم محمد ذنون الزهب 

 علي احمد الجبوري3185
ن 25 / 2021بسمة جاسم محمد1984علي حسي 

25 / 2021سعدية محمد نجم1981احمد محمد صالح جرجس الجبوري3186

 علي1986محمود علي محمد وكاع الجبوري3187
ن 25 / 2021نمشة حسي 

ي3188
25 / 2021خزنة محسن علي1997احمد محمود حسن علي الجحيىسر

ي3189
25 / 2021ملكة محمد فياض1996صالح احمد عبد هللا فياض الجحيىسر

25 / 2021فاطمة علي1991عادل خضن سلطان محمد الحديدي3190

ي3191
25 / 2021خولة علي جاسم1977احمد محمد يوسف محمد البدراتن

 علي غفوري العبيدي3192
ن 25 / 2021ترفة باشا غفوري1988فتحي حسي 

25 / 2021خولة سالم حامد1988احسان محفوظ محمود محمد العبيدي3193

ن العبد هللا3194 ن1984محمد بكر أحمد حسي  25 / 2021صالحة محمد حسي 

ي3195
ن1977اسماعيل نايف فتحي حياوي البدراتن 25 / 2021حمرة حميد حسي 

25 / 2021قطرالندى محمد ابراهيم1987جابر سالم ذنون سليمان الحيالي3196

ن سلطان الجبوري3197 25 / 2021نشمية حسن سلطان1993حمدون جاسم حسي 

25 / 2021كتبية صالح احمد1984سفيان شهاب احمد صالح العبادي3198

ي3199
ن محمد حياوي الحمداتن 25 / 2021نادرة يونس خلف1974صدام حسي 

25 / 2021سليمة يونس1992فؤاد فاضل طاهر كعود العبادي3200

25 / 2021بيداء محمد سالم1995كرم محمود خلف احمد الجبوري3201

25 / 2021شيماء غانم فاضل1998محمد خالد محمود يوسف العبيدي3202

ي3203
ن البدراتن 25 / 2021عزيزة سلطان حمادي1978محمود احمد رشيد حسي 

25 / 2021فضة مهيدي صالح1989محمود يونس حنش صالح االحمدي3204

ي3205
25 / 2021نوفة محمود رجب1975يونس محمد سلطان حمادي البدراتن

ي3206
25 / 2021رفعة مسلط عبد هللا1991محمد ابراهيم محمد عمب  الحمداتن

ي3207
ن حميد1994مصطقن حاتم عبد حميد البدراتن 25 / 2021مهية حسي 

ية فخري خليل1995مهند جهاد محمود مصطقن الزبيدي3208 25 / 2021خب 

25 / 2021رمزية جرجيس يونس1969سالم صاحب عبد هللا خلف الزبيدي3209

25 / 2021فاطمة يونس1994عبد المنعم حامد محمد ابراهيم الجبوري3210

25 / 2021احالم احمد عبد هللا1990خضب  سعيد حمدان حنش الجبوري3211

25 / 2021نفلة محمود علي1982محمد محمود محمد حمودي الحديدي3212

25 / 2021ذباحة جاسم محمد1984خضن محمد فتحي محمد الجبوري3213

ي3214
ن عبد هللا الجحيىسر 25 / 2021رفعة سعيد علي1993مهند محمد حسي 

ية عبد الكريم عزيز1994عاصم علي يونس احمد الجركزلي3215 25 / 2021خب 

ي3216
ن
ن عبد هللا الصوف ف عامر حسي  25 / 2021سناء علي عبد هللا1990اشر

25 / 2021فطومة محمد خضن1984اسماعيل ازعيلي علي غضبان الجبوري3217

25 / 2021امل بالل حسن1990قصي فتحي اسماعيل احمد العبيدي3218

ي3219
ن المتيوت  ن1983ثائر محمد احمد حسي  25 / 2021ندوة وهب حسي 



25 / 2021يازي محمد حمود1989سعد احمد محمد حسن الجبوري3220

25 / 2021شاهة محمد ذياب1977غزوان سلطان هادي محمود العكيدي3221

ن1999قتيبة فالح حسن عزيز العكيدي3222 25 / 2021موزة طه ياسي 

 علي سالم احمد الحديدي3223
ن 25 / 2021سهلة حمد عسل1990حسي 

ي3224
25 / 2021اشواق هاشم عزيز1985محمد ادهام مجيد احمد الطات 

25 / 2021كوثرعلي فتحي1981محمد طالل الياس حمودي العبيدي3225

ي3226
25 / 2021عائشة علي اسليمان1999احمد عناد محمد سليمان الطات 

غام محمود طه احمد الجريىسي3227 ية محمود محمد1984رصن 25 / 2021صبر

ة فرج جاسم1986غيث علي وسمي جرمان الجبوري3228 25 / 2021مضن

25 / 2021خالدة محمد عبد هللا1979خلدون غانم سعد هللا عبد هللا النجماوي3229

25 / 2021فوزية يوسف علي1981محمد حازم سعد هللا عبد هللا النجماوي3230

25 / 2021وفاء يوسف علي1985احسان حاجم سلطان جاسم العكيدي3231

ي3232
25 / 2021وفيقة محمود مصطقن1951رمزي عون الدين صالح محمد الحمداتن

25 / 2021نهلة جياد حمادي1985سبهان عبد هللا صالح هالل البجواري3233

ن سطوان جاسم العبيدي3234 25 / 2021خولة محمد عباس2000علي حسي 

ن احمد الدليمي3235 ن حسي  25 / 2021فرحة احمد صالح2000عز الدين ياسي 

25 / 2021خديجة خضب  يونس1993محمود ادريس محمود سليمان الراشدي3236

ن الدليمي3237 ي ابراهيم حسي 
25 / 2021أمينة رشيد سلطان1999صالح راضن

ي1980ابراهيم احمد ابراهيم محمد الدليمي3238 25 / 2021كرحة سليمان ازريحر

25 / 2021حمدة احمد سليمان1985ضبيان فتحي خضب  يونس الجبوري3239

25 / 2021صبيحه محمد حميد1971علي محمد احمد مطلك الجبوري3240

25 / 2021كرحة علي حمد1982احمد شعبان ذياب درويش السبعاوي3241

25 / 2021عيدة حسن ظاهر1986احمد طالل حمد حسن الجبوري3242

25 / 2021رسلية عبد هللا خضب 1967احمد عبد فيصل خضب  الشمري3243

ي حسن1994احمد علي محمدعبدهللا اللويزي3244 25 / 2021فتحية ححر

ن نارص الزبيدي3245 25 / 2021فندية محمد شهاب1977احمد فتحي حسي 

25 / 2021اسماء عبد الجبار شيت1994احمد مروان حميد عبد الغفور الراشدي3246

25 / 2021حسنة علي احمد1988احمد يونس احمد خضن الجبوري3247

ي3248
25 / 2021فاطمة محمد طه1997ادريس خليل حسن علي الجحيىسر

ي3249
ي البدراتن

25 / 2021عسلة حامد1997اكرم محفوظ ابراهيم ماسر

ي3250 25 / 2021سعدية احمد سالم1991ايمن خميس كردي حسن اللهيبر

25 / 2021سعدية احمد عادي2000ايمن عبد هللا ابراهيم سلطان السبعاوي3251

25 / 2021عزيزة محمد احمد1982باسم محمد احمد سلمان الجبوري3252

25 / 2021عبلة ذياب2001بشار فيصل احمد محمود الراشدي3253

ن فرحان احمد صالح العزو3254 25 / 2021حسينة محمود صالح1979تحسي 

ي3255  علي الخفاحر
ن 25 / 2021منتىه محمد شبيب1985تركي احمد حسي 

25 / 2021ليل دحام جاسم1998جاسم محمد عويد فياض الجبوري3256

25 / 2021انوار غانم سليمان1998حسن احمد حسن يونس الصميدعي3257

ي3258
25 / 2021لقاء عزيز حسن1996حسن نزار خضن كاظم الطات 

ن عويد الجبوري3259 ن سالم حسي  25 / 2021صايمة احمد1992حسي 

ي3260
25 / 2021سعدة دحام سلطان1995خضب  جاجان خضب  عبد البدراتن

25 / 2021سهيلة غضبان عطية1999خليل جمعة خليل ابراهيم الجبوري3261

25 / 2021انهار علي عواد1992دحام هاشم احمد العبيدي3262

ي3263
25 / 2021هاشمية قاسم مجيد1957ذنون يونس سلطان علي المشهداتن

25 / 2021خالدة احمد ابراهيم1993سالم سليمان خالد خلف الجبوري3264

ي3265 25 / 2021كرحة محمد سليمان1980سالم علي عكلة حسن الخفاحر

 ذنون الحيالي3266
ن 25 / 2021حمدية احمد ذنون1992سفيان سعد ياسي 

25 / 2021امينة علي خلف1994سفيان شبيب شعبان احمد المناوي3267

25 / 2021نهلة جالل رشيد1992سلوان سالم يونس محمد الحيالي3268

25 / 2021باسمة سليمان بهجت1977سلوان عدنان فجر عالوي العبيدي3269



ي3270
25 / 2021ناهدة محمد نور1995سمب  عبد االمب  خليل ابراهيم الحمداتن

ي3271
25 / 2021اشاء غازي عبد هللا1997شكر اياد محمد طالب الحمداتن

ي3272
25 / 2021فاطمة محمود عيىس1992صالح عبد الحميد صالح احمد الحمدوتن

25 / 2021حمدة اخليف علي1976صائل ابراهيم حمدان الياس البجاري3273

25 / 2021نشمية فرمان ابراهيم1980صدام عواد سعدون احمد الدليمي3274

25 / 2021بلقيس شحاذة علي1985عادل عبد محمد جاسم الجريىسي3275

ي3276
25 / 2021ليل كريم محمد1974عباس كاظم مردان علي البيات 

ي3277
ي البدراتن

25 / 2021عدلة هبالوي حمداوي1976عبد محمد خليف جرحن

ي3278
ي محمد تكان المشهداتن 25 / 2021ساجدة يحب 2000عبد االله صبر

25 / 2021سليمة مصطقن محمد1997عبد الستار حيدر حمد مدهر الدليمي3279

ي3280
25 / 2021مريم جلود علي1990عبد السالم صالح حمد علي المشهداتن

25 / 2021خديجة خضب  يونس1994علي أدريس محمود سليمان الراشدي3281

ي3282 25 / 2021حلوة اعجمي شيت1992علي حواس ابراهيم شيت اللهيبر

ي3283
 علي1991علي عبد الخالق محمد عبد هللا الحمداتن

ن 25 / 2021سالمة حسي 

25 / 2021هنية محمود محمد1993علي عبد هللا محمد عبد هللا المناوي3284

ي3285 اتر
ن1987علي عمر ابراهيم طه الشر 25 / 2021سعدة عبد هللا حسي 

عباس1983علي نعيم سلمان محمد الدوشي3286 ة خضب  25 / 2021نظب 

ن يونس1989عمر عبد ذنون يونس الجواري3287 25 / 2021اخالص حسي 

ن الجريىسي3288 25 / 2021صالحة محمد1980فارس بكر احمد حسي 

 علي الراشدي3289
ن ن1994فائز خالد حسي  25 / 2021نجاة عيىس حسي 

25 / 2021عزيزة دريعي محمود1977فراس امجد علي مرزا الزيباري3290

ي3291  علي الخفاحر
ن 25 / 2021زهرة خليل يونس1982قصي احمد حسي 

ي3292
25 / 2021سليمة نصيف جاسم1984قصي سعد مجيد حبيب الخيالتن

25 / 2021سعاد احمد1991قيس حامد مخلف حمد الدليمي3293

25 / 2021حمرة علي حمود1975ليث يونس علي حمادة الجبوري3294

ي3295
ة احمد خضن1998ماهر جاسم خلف جمعة المتيوت  25 / 2021امب 

25 / 2021شكرية محمود عطية1995محمد صالح احمد عطية اللويزي3296

25 / 2021خميسة خضب  حمد1996محمد صالح محمد سليمان الجبوري3297

ي3298
25 / 2021ابتسام خليل محمد1994محمد عدنان صالح الياس المشهداتن

ية علي مطر1992محمد عواد احمد عويد الحديدي3299 25 / 2021صبر

25 / 2021نمشة خضب  محمود1996محمد محمود ذنون محمود الربيعي3300

25 / 2021هناء شهاب احمد1999محمد ياش ابراهيم محمد العبادي3301

ن عبد هللا محمد الحيالي3302 ن فتحي1997محمد ياسي  25 / 2021ساجده امي 

ن السبعاوي3303 ن طه حسي   ياسي 
25 / 2021امينة عبد القادر سلطان2000مصطقن

ي3304  علي2000مصعب ابراهيم محمد عزاوي اللهيبر
ن 25 / 2021تغريد حسي 

ي3305
ن فارس محمد سليم الحمداتن 25 / 2021نفلة سلطان سليمان1985معب 

ي3306
يقن 25 / 2021سعاد سلطان حامد1993مهند طالب فتحي خطاب الشر

ي3307
25 / 2021طالعة قاسم رشيد1994ميش فيصل حازم رشيد بيجواتن

ي جمعة1987نشوان عبد هللا سوادي عواد العبيدي3308
25 / 2021خاتن

ي3309  اللهيبر
ن 25 / 2021هظيمة خالد نايف1997وسام نجمان صالح ياسي 

ي3310
25 / 2021علية طه ايوب1989وعد هللا ابراهيم عمر محمد البدراتن

25 / 2021انتصار جاسم محمد1994وميض فوزي يوسف علي الدليمي3311

25 / 2021عليه علي صالح1994يونس خليل يونس صالح الدليمي3312

ي3313
ن الطات  ن جمعة1991فاروق عمر احمد حسي  25 / 2021نشمية امي 

ن فتحي1975زياد ابراهيم بكر حسن النارصي3314 25 / 2021منتىه ياسي 

25 / 2021خوله سالم احمد1991طه فخرالدين عبدالقادرمحمد العبيدي3315

ن1986محمود جاسم محمد صالح الحرباوي3316 25 / 2021كرحة علي حسي 

25 / 2021نجمة عبداللة عيىس1997وطبان عبد محمد سليمان الجبوري3317

ي3318
25 / 2021غزالة جاسم طه1986باسم محمد حسن يوسف الجحيىسر

ي3319
25 / 2021شهلة احمد جاسم1989سيف علي عبد القادر مصطقن خاتوتن



25 / 2021سهلة محمد احمد1999ساهر فاضل عبيد مناور الحديدي3320

ن بكر1989محمد صالح ابراهيم محمود العبيدي3321 25 / 2021فضة حسي 

25 / 2021شهلة ابراهيم عبد هللا2000مسلم محمود يونس عيىس السبعاوي3322

ي3323 اتر
ن الشر 25 / 2021فتحية ابراهيم1997محمد جمعة محمد حسي 

ن اللويزي3324 25 / 2021مريم ابراهيم احمد1996محمد حسن محمد حسي 

ي3325
25 / 2021كمرة عثمان خلف1991محمد يحب  احمد ابراهيم المتيوت 

25 / 2021امينة ذنون يونس1977نواف صالح احمد محمد العبادي3326

ي3327
ن المتيوت  ن1999صعب صبحي محمد حسي  25 / 2021احالم محمد حسي 

25 / 2021ذكرى عزيز كمر1995احمد جاسم محمد ابراهيم الجبوري3328

25 / 2021كوكب علي شبيب1998احمد حسن محمد شبيب الجبوري3329

ي3330
25 / 2021فتنة عمر سيف الدين1995احمد حميد عثمان سيف الدين الحمدوتن

25 / 2021عواشة محمود محيميد1996احمد شيت ثالج محمود المعماري3331

25 / 2021خميسة خلف بردان1999احمد صبحي هالل علوش الحديدي3332

25 / 2021فهيمة هويدي تركي1999اسماعيل مؤيد خليل ابراهيم العبيدي3333

25 / 2021نوال موفق يحب 1999امجد عبد الرزاق عبود علي الجبوري3334

25 / 2021جميلة محمد1998انور صباح هلوب احمد الجبوري3335

25 / 2021فاطمة غانم مصطقن1997ايمن وعد هللا جمعة جليل العيىس3336

25 / 2021سالمة محمود حسن1998باسل محمد صبحي شهاب النعيمي3337

ي3338
ن الياس محمود الجحيىسر 25 / 2021ليل خضن محمود1994برهان ياسي 

ن البلو3339 ة ابراهيم عبد هللا1997حاتم فواز اسماعيل حسي  25 / 2021سمب 

ن البلو3340 25 / 2021شيماء محمد حمد2001حارث بشار اسماعيل حسي 

25 / 2021سامية خب  هللا احمد1997خضن صبحي عطا هللا الموح الشمري3341

25 / 2021عاصمة يوسف بكر1992رامي غانم محمد احمد المول3342

25 / 2021صبحة جمعة عبد هللا1991ريان احمد علي حميد الحديدي3343

ي3344
25 / 2021عزيزة شاكر1988زينل محمد شهاب احمد البيات 

25 / 2021حمدة احمد جاسم1996سالم فتحي خضن عبيد الجبوري3345

25 / 2021وزيرة فتحي حسون1996سامي احمد فاضل علو الجميلي3346

سي1998سيف عبد الكريم عرفات علي االومري3347 25 / 2021بهية شكري مب 

ن ضاحي1996صكر سالم غانم معيوف العبيدي3348 25 / 2021هناء حسي 

ي3349
ي اسماعيل خليل البدراتن

25 / 2021خالدة محمود سلطان2000طارق حق 

ي3350
25 / 2021سناء عزيز شهاب1998عبد الرحمن غانم عبد محمد البدراتن

25 / 2021شاهة علي صالح1985عبد العزيز فتحي حنش صالح االحمدي3351

ن عبد الحميد عبد هللا العكيدي3352 25 / 2021هنية عباس1995عبد هللا ياسي 

ي3353
25 / 2021رقية محمد2000عبد الوهاب عبد العظيم يونس فتحي الجحيىسر

25 / 2021سامية فاضل اسماعيل1999علي سمب  فالح محمود خويتلي3354

ي3355 25 / 2021سلم علي عواد1998عمر جاسم عياش عواد اللهيبر

ي3356
ن الجحيىسر 25 / 2021ونسة علي احمد1998عمر هيثم احمد حسي 

25 / 2021جميلة عبد عبد هللا1999كامل ذنون محمد احمد الجحيش3357

ن عبد المنعم محمد احمد النعيمي3358 25 / 2021كوثر عبد الجليل1997مبي 

25 / 2021ترفه ادريس شبيب1996محمد محمود محمد شبيب الجبوري3359

25 / 2021سهام محسن الياس1992محمود وحيد عباس محمد العابد3360

ي3361
25 / 2021لمة حمدان صالح1991مزهرعلي حمود حسن المشهداتن

25 / 2021حنان مهجهج محمد1997مصطقن عبد العزيز كريم حسن الشمري3362

ي3363 25 / 2021ناهية كبيل1985نشوان نجم عبد هللا ثرثار الجناتر

ن عبد هللا محمد3364 ن فتحي1997محمد ياسي  25 / 2021ساجده امي 

25 / 2021ملكة يونس فهد1996يوسف احمد محمد عيىس الجبوري3365

ن طه1995سالم صالح جاسم محمد العكيدي3366 25 / 2021اسيا ياسي 

25 / 2021ليل فوزي1996سليمان احمد سليمان حسن النعيمي3367

25 / 2021اخالص جاسم خضن1992عزام سعد سطام فتحي الدليمي3368

ي3369
ي خليل1988يونس وهب حمدوعزو العدواتن 25 / 2021فضة حلوتر



ن الجبوري3370 ن عبد حسي  25 / 2021فتحية كمر فرحان1989احمد امي 

ي3371
25 / 2021رابعة فتحي اسماعيل1985ثامر قاسم محمد اسماعيل الحياتن

ي3372
ن اعمب  حمد الحمداتن ن1990سعد حسي  25 / 2021خولة محمود امي 

ن1992سعد محمد رجب حمادة الجبوري3373 25 / 2021فتحية علي حسي 

25 / 2021شمسة احمد محمد1992عدنان حامد صالح عبد هللا الدليمي3374

25 / 2021نجمة عطيه شكر1985عالء الدين نجم عبد هللا احمد الجبوري3375

25 / 2021سهلة فتحي العون1988محمد يونس احمد عبو العبيدي3376

25 / 2021مهدية جربوع حمو1984سالم اسماعيل ابراهيم حبو الكلو3377

ي3378
25 / 2021سمية محمد عباوي1987سدين احمد يونس احمد البدراتن

25 / 2021صالحة محمد حميد1979سعدي عطيه محمد موس الجبوري3379

ي3380 25 / 2021نهلة جالل رشيد1992سلوان هاشم سعد هللا شيت الفرحر

25 / 2021ذباحة مسلط خضب 1992شبيب موس دلي خاير الجبوري3381

25 / 2021خديجة حسن قدير1989علي داود محمد زيدان الراشدي3382

ن الجريىسي3383 ن محمد حسي  25 / 2021بدرية عباس1984الزم ياسي 

25 / 2021جهدية جاسم محمد1986محمد رجب جاسم محمد العكيدي3384

ي3385
 علي الطات 

ن ن1986انمار سالم حسي  25 / 2021طلبة اسعد حسي 

ن طه صالح العكيدي3386 25 / 2021طفلة حسن علي1982رمضان ياسي 

ن1970جاسم محمد ابراهيم علي الجبوري3387 25 / 2021خريمة برجس حني 

ي3388
25 / 2021رقية علي يحب 1982جاسم محمد حسن محمد المشهداتن

ي3389
25 / 2021خجو احمد محمد1982سعد حسن حامد يونس الطات 

ي3390
ن البدراتن ن1981سمب  غانم محمد حسي  25 / 2021يازي فتحي حسي 

25 / 2021هناء يونس مهيدي1986محمد صبحي اسماعيل مهيدي الحيالي3391

25 / 2021مهدية عبد رشيد1977محمد عبد الحميد عبد هللا سليم العكيدي3392

25 / 2021كالص نور الدين1985سمب  سفر اوغلو عبد هللا االذري3393

25 / 2021وضحة محمد1976باسم احمد حميد رمضان العبيدي3394

يف3395 25 / 2021نزهت يونس شهاب1984سلوان محمد نوري شر

25 / 2021مؤيدة خضب 1975صباح عطا هللا جاسم محمد العكيدي3396

25 / 2021مريم جاسم محمد1986محمد احمد جاسم محمد العكيدي3397

ي3398
25 / 2021عاقصة سعيد علي1967محمد حازم دناوي محمد الحمداتن

25 / 2021خميسة احمد عيىس1975وعد هللا محمود زرزور عرين الجبوري3399

ن محمود حامد سليم العكيدي3400 ن1979ياسي  ية ياسي  25 / 2021صبر

ن الجريىسي3401 25 / 2021صالحة محمد1977ادريس بكر احمد حسي 

ن عطية احمد الجبوري3402 25 / 2021ابتسام محمد احمد1978نوفل حسي 

ن طه محمود عبد هللا الجبوري3403 25 / 2021يازي محمود خليف1969ياسي 

25 / 2021امينة جمعة لطيف1972يوسف عطية عبد هللا سويد الجبوري3404

25 / 2021رفعة هالل ظاهر1977احمد عبد هللا احمد صالح العكيدي3405

25 / 2021هدلة طه محمود1988مهدي صالح محمد سلمان الجبوري3406

ي3407
25 / 2021غربية محمد مصطقن1976صهيب عثمان سليمان عثمان الطات 

ن طه صالح العكيدي3408 25 / 2021طفلة حسن علي1974عبد القادر ياسي 

25 / 2021فتحية طه صالح1976عبد األله غانم حسن علي العكيدي3409

ي3410
25 / 2021امل فاروق محمد1988احمد عماد محمد طالب الحمداتن

 مشعل حمادة السالمي3411
ن 25 / 2021سلمة ادريس نجم1995محمد ياسي 

ي3412
25 / 2021كافية شهاب احمد1996ابراهيم خليل خضن محمد الحمداتن

ن الجرجري3413 ن2000احمد علي محمد حسي  25 / 2021فوزية اسماعيل حسي 

25 / 2021ترفة جاسم1993انور محمود يونس محمود الجبوري3414

ي3415
25 / 2021رفعة عبد اسود1996زياد جاسم محمد احمد المتيوت 

25 / 2021مروة عبد الموجود عزيز1999سعد محمد اكرم عزيز العبيدي3416

25 / 2021ابتسام خالد محمود1993سيف الدين مجيد عبد الحميد سعيد3417

25 / 2021خالدة محمد احمد1994سيف عبد الهادي احمد يوسف العبادي3418

25 / 2021هوازن حسن احمد1997شهم رضوان فتحي شهاب العكيدي3419



25 / 2021هناء رشيد محمد1999طه راكان ذياب خالد الحيالي3420

25 / 2021ذكرى ذنون محمود1997عبد الباري علي عبد محمد الحمدي3421

25 / 2021اخالص احمد يونس1998عبد الرحمن خالد ابراهيم محمد3422

25 / 2021جميلة محمد حمادي2000عبد هللا فارس عبد هللا محمد3423

25 / 2021اخالص احمد يونس1998كرم خالد ابراهيم محمد العبادي3424

25 / 2021باسمة محمد ابراهيم1993كرم هاشم محمد خليل العباسي3425

ى شكر محمد1996محمد جليل ابراهيم حاجم المكدمي3426 25 / 2021بشر

25 / 2021حليمة قاسم علي1987مقداد ذنون صالح عبد هللا الربيعي3427

25 / 2021يشى شهاب احمد1995وسام نجم عبود حامد الراشدي3428

25 / 2021شيماء فخري محمد2000يحب  محمد صبحي ابراهيم العمري3429

25 / 2021خالدة محمد احمد1984بسام عبد الهادي احمد يونس   العبادي3430

ى منعم فليح1991جمال منعم جميل حسن العزاوي3431 25 / 2021بشر

25 / 2021وضحة جاسم خلف1995عبد العزيز احمد فتحي عوض اللويزي3432

25 / 2021اخالص محمد احمد1997عناد محمد حسن سالم الجبوري3433

25 / 2021نادية سامي بسيم1990محمد عبد الباسط خليل ابراهيم3434

25 / 2021صبيحة سليمان1980مصطقن محمد نور اسماعيل ال كنه3435

25 / 2021ماجدة حميد شباح1979وسام ابراهيم بدر احمد المجمعي3436

ي3437
25 / 2021خالدة حامد فتحي1985لؤي عبد عويد رمضان الطات 

ن ذنون الجبوري3438 25 / 2021نوفة طالب عبد1989معن محمد ياسي 

ي3439 25 / 2021امريكا ابراهيم احمد1989ضياء جمال عواد كاظم اللهيبر

25 / 2021صبحة محمود1990علي محسن حسن احمد3440

25 / 2021شعاع احمد سلطان1974عمر محمد شيت عبد هللا العبيدي3441

25 / 2021جوزة خالد خليل1991وعد هللا اسماعيل خليل محمد البجاري3442

ي3443 ن 25 / 2021زينب احمد محمود1988احمد اياد عبد هللا خليل العبن

ي3444
25 / 2021مرضية صالح حميد1989خطاب مصطقن حمودي حسون الطات 

25 / 2021جهادية صالح احمد1969عبد الرحمن صالح سلطان فتحي العكيدي3445

ن خلف شبيب السبعاوي3446 25 / 2021خديجة احمد سالم1985عالء حسي 

ي3447 ن 25 / 2021فوزية عبد هللا جاسم1985عمار عامر جارو جاسم العبن

ي3448
25 / 2021فريال احمد داود1984عمار عثمان سليمان داود الحمداتن

25 / 2021محروسة خلف عبد هللا1978ليث محمود حبش محمد الجبوري3449

ي3450 ن 25 / 2021سالمة محمد صالح1987ماهر دحام عبد هللا حموش العبن

25 / 2021شذى فاضل محمد1984مصعب محمد وليد احمد الجبوري3451

ي3452 ن 25 / 2021سالمة محمد صالح1973ابراهيم دحام عبد هللا حموش العبن

25 / 2021عيدة محمد شهاب1987ايمن ثامر حسن علي الراوي3453

25 / 2021اسيا محمد احمد1982رياض خلف حمد محمود السبعاوي3454

 الجميلي3455
ن 25 / 2021رمزية محمود عبد الرحمن1979نجم عبد الرزاق احمد حسي 

ن خليل السبعاوي3456 25 / 2021رفعة جاسم محيميد1978وطبان احمد حسي 

ي3457 ن 25 / 2021صبحة علي1976بشار ذنون يونس حسن العبن

25 / 2021عمشة شهاب احمد1981فضل الياس خضب  مرعي الحديدي3458

25 / 2021فاطمة خلف علي1972احمد ادريس خضب  مرعي الحديدي3459

ي3460
25 / 2021هيفاء ذنون يونس1973عادل محمد طالب يونس الحمداتن

25 / 2021رابعة محمد1977محمد احمد محمد علي السبعاوي3461

ي3462 25 / 2021مريم طلب خالد1998عبد هللا احمد محمد عبد هللا اللهيبر

25 / 2021باسمة محمود شالل1984مثبن هادي عبيد شالل الغريري3463

25 / 2021سبا فتحي حسن1993حسن حميد خليف علي الجبوري3464

25 / 2021هنوف محمد صالح1975معن احمد محمد احمد الراشدي3465

25 / 2021مريم فالح هبو1988ثائر أدهام مناور عكلة األحمدي3466

ي3467
25 / 2021ايمان حازم محمد1992اكرم سالم جاسم محمد الطات 

25 / 2021والء صبحي محمد1990محمد باسم محمد جاسم الجبوري3468

ي3469
25 / 2021ونس       ة طه يونس1983عماد سعدي غزال محمد الطات 



25 / 2021ليل عبد هللا صالح1968احمد ابراهيم حسن عكلة الجبوري3470

ن محمود اللويزي3471 25 / 2021فتحية خلف برجس1980ريان اسود حسي 

ي3472
ن عمر حمد الحمداتن ن1989سامي حسي  25 / 2021خولة محمود امي 

25 / 2021عرنة طه خضب 1972فالح احمد صالح خضن3473

25 / 2021صافية علي مصطقن1986اثب  احمد دحام محمد الجبوري3474

ي3475
25 / 2021وضحة احمد حسن1980مهدي صالح حمدان صالح المشهداتن

ي3476 25 / 2021عفرة ظفب  عبد1952صالح حامد مريدة علي الخفاحر

ي الجبوري3477
25 / 2021فتحية احمد محمد علي1985عمر احمد نارص حساتن

ي3478
25 / 2021هنية عبوش عطية1985ياش جاسم فتحي حسن الحمدوتن

ن السبعاوي3479 ن محمد عبد هللا حسي  25 / 2021حمدة صالح1976ياسي 

25 / 2021فاطمة احمد محمد1986محمد محمود حسن محمود البجاري3480

ي3481
25 / 2021عائشة عبد فرحان1976سالم عثمان عاضي فرحان المشهداتن

ي1993احمد حردان ابراهيم معيوف العبيدي3482 25 / 2021حمدية صلبر

25 / 2021سبهة عبد فتحي1983احمد ذنون عبوش فنتش العبيدي3483

25 / 2021مريم صالح محمد1988حامد عواد علي يونس الجبوري3484

25 / 2021معينة ذنون عبوش2001حمزة عبد الكريم نجم عبوش العبيدي3485

ي3486
25 / 2021شهلة صكر حامد1992ذياب شاكر محمود حامد الطات 

ي العبيدي3487 25 / 2021شكرية محمود1999ذياب هاشم محمد غرتر

25 / 2021حمدة عطا هللا1987طارق صالح سلطان احمد الحيالي3488

25 / 2021كدرية محمد صالح1999عبد الهادي عبد الستار محمود العبيدي3489

25 / 2021صبحة محمود عثمان1997عالء طه حسن جرجيس الجبوري3490

ي فنتش العبيدي3491 25 / 2021سعدية ابراهيم حمود1990علي خزعل اصلبر

25 / 2021لقاء عزيز حسن1996حسن نزار خضن كاظم3492

ن حواس3493 25 / 2021شاهة حميد صالح1997طاهر خلف حسي 

ي3494
25 / 2021فاطمة محمد خليف1975محمد محمود درويش محمد الجحيىسر

ي العبيدي3495 25 / 2021ونسة فتحي1998محمود فتحي احمد غرتر

ي محمد العبادي3496 25 / 2021زالل صالح1975هاشم محمد غرتر

ي3497
25 / 2021امال قاسم محمد1990هيثم جبارمحمد احمد الحسيبن

ي فنتش العبيدي3498 25 / 2021سعدية ابراهيم محمود1973وضاح خزعل صلبر

25 / 2021كتبية خليل حمد1975عبد هللا فتحي عكلة احمد3499

ن خلف احمد الجبوري3500 25 / 2021أمينة حسن احمد1989حسن حسي 

ي3501
ي الحمداتن

25 / 2021مرجانة خلف اسود1975عدنان الياس حنطاوي حمداتن

ي3502
ن محمد صالح المتيوت  25 / 2021سناء رجب محمد1985محمود حسي 

ي3503
25 / 2021ساجدة ابراهيم عبد1990امب  خالد فاضل عيس البدراتن

25 / 2021سويس نجم عبد هللا1984عادل خضب  محمد جاسم الجبوري3504

25 / 2021ايمان احمد خلف1991هشام سليمان داود عواد السبعاوي3505

ن حواس احمد3506 25 / 2021شاهة بخيت احمد1987محمود حسي 

25 / 2021مريم احمد شوي    خ1983يونس وكاع خليف علي الجبوري3507

25 / 2021فرحة ابراهيم داغر1980سعد عبوش عبد هللا عبد اللويزي3508

 الربيعي3509
ن 25 / 2021كوكب ذنون محمد1996امب  ربيع ابراهيم حسي 

ي3510
ن الحمداتن ن محمد حسي  25 / 2021سهلة احمد صالح1995احمد ياسي 

ي3511
25 / 2021نجمة احمد خليل1994محمود اكرم قاسم محمد الحمداتن

25 / 2021احالم حسن عبد هللا1975صدام غانم محمد خلف العبيدي3512

ي3513
25 / 2021خالدة ذنون1995محمد زهب  عبد الرزاق عبد الغفور الطات 

ي3514 ن 25 / 2021دولة صالح احمد1993فراس محمد جاسم محمد العبن

25 / 2021عجة محمود عبوش1995عبد العظيم عويد حمودي عبوش الحديدي3515

25 / 2021عامرة عبد الجبار1998رضوان محمد محسن جليل الحيالي3516

 الربيعي3517
ن 25 / 2021فوزية جاسم محمد1972حسام عبد الفتاح محمد حسي 

25 / 2021ختام محمود حمدون1992حاتم عبد اسماعيل احمد النعيمي3518

25 / 2021فايزة جميل عرمان1996جالل محمد صايل خضن الجبوري3519



ي3520 ن1998خليل احمد سليمان عبد الرحمن الخفاحر 25 / 2021مريم عبد هللا حسي 

ن سالم عياش العزاوي3521 ن ياسي  25 / 2021عطية احمد عياش1966حسي 

ن الراشدي3522 25 / 2021اخالص محمد سلطان1998عقيل سعد فتحي ياسي 

ي3523
25 / 2021خديجة محي الدين1984محسن عبد هللا علي محمد الطات 

ى عزيز كمر2000عمر محمد علي سليمان الجبوري3524 25 / 2021بشر

25 / 2021هنية جاسم احمد1999ابراهيم يوسف ابراهيم محمد الجبوري3525

ن اللويزي3526 25 / 2021ترفة صالح خليف2000احسان محمود عبيد حسي 

25 / 2021منتىه عبد هللا ظاهر1997وليد محمد عبد هللا محمود3527

ي3528
25 / 2021غانمه حميد خليل1976محمد ذياب جبر ذنون المشهداتن

25 / 2021زينب مهران ابراهيم1992علي عبد الكريم رشيد عبد هللا الجبوري3529

25 / 2021صبحة سلطان دهمان1979محمد راكان عطية مال االحمدي3530

ي3531
25 / 2021غنية حسن عويد1963صبحي هاشم حامد محمد المشهداتن

25 / 2021شاهة عيدان موس1985احمد خضب  الياس موسي3532

ن1998محمود احمد محمود هندي الجبوري3533 25 / 2021نهلة يونس حسي 

25 / 2021مبن خزعل محمد1996بالل محمد صالح ذنون الحديدي3534

ن جاسم العبيدي3535 25 / 2021لميعة حميد محمد1988ضياء غازي حسي 

ن1986طه حميد احمد محمود العكيدي3536 25 / 2021حمدة عباد حسي 

ن جاسم1984ملك مخلف حمزة خلف الجبوري3537 25 / 2021حمدة حسي 

ن1973عبد هللا حميد احمد محمود العكيدي3538 25 / 2021حمدة عباد حسي 

ن فتحي احمد عبد هللا الجبوري3539 25 / 2021فاطمة جاسم محمد1971حسي 

ن محمد1995ماهر عبد القادر سعيد محمد اللويزي3540 25 / 2021سعدة حسي 

ي3541
ن خضن ناظم مضحي الطات  25 / 2021سعدة خلف عبيد1988ياسي 

25 / 2021زهرة احمد خضب 1988عبد الغفور حامد خضب  احمد العبيدي3542

25 / 2021ثرية علي عبيد1987علي أبراهيم علي سلطان اللوزي3543

ي3544 ن عبد هللا احمد اللهيبر  علي1984محمد حسي 
ن 25 / 2021فطيم حسي 

25 / 2021رفعة احمد حسن1993منذر احمد موس سليمان االحبيطي3545

ي3546
ي البدراتن

ن
25 / 2021سعدية محمد خضب 1991غيث محمد فتحي صاف

ي3547
ي سعيد عيىس الحمدوتن 25 / 2021ذيبه ذنون شهاب1978عادل صبر

ي3548
ن الحمدوتن ن احمد طالب حسي  25 / 2021ياسة علي عبد هللا1987حسي 

ي3549
25 / 2021فائزة احمد رشيد1970ماهر جار هللا داؤد الحمداتن

25 / 2021علية عبد هللا1989سالم هلوب احمد الجبوري3550

25 / 2021نور الهدى مال هللا1984طلعت قيض احمد فتحي العكيدي3551

25 / 2021انعام ابراهيم1999احمد نزار عبد الرزاق محمد الحيالي3552

25 / 2021صافية حسن1990اسماعيل يونس احمد العكيدي3553

25 / 2021هنوف احمد1992حسن علي صالح الجشعمي3554

ي3555
ن دحام حسن الطات  25 / 2021اديبة رشيد مجيد1975علي حسي 

25 / 2021نجاة بشب 1988محمود عاصم محمد توفيق الراشدي3556

ي3557 ن 25 / 2021نوال عباس صادق1995عبد العزيز طالل نايف عبد الكريم العبن

25 / 2021عائشة مصطقن عباس1990ياش زينل علي عبد هللا القصاب3558

ي3559
ي المتيوت 

25 / 2021فوزية عبد الرحمن1993ايش محمود خضن حسوتن

ة سالم محمود1996محمد غانم هزاع اسماعيل العكيدي3560 25 / 2021سمب 

25 / 2021هدلة طه محمود1988مهدي صالح محمد سليمان الجبوري3561

ن احمد2000زكريا فرحان ايوب مصطقن الببوات3562 25 / 2021نجاة حسي 

ية علي مطر1992محمد عواد احمد اعويد الحديدي3563 25 / 2021صبر

25 / 2021خديجة احمد لطيف1995محمد علي مجيد توفيق السبعاوي3564

25 / 2021مريم جار هللا حمد1986ياش يونس حمود علي السبعاوي3565

25 / 2021عليا احمد اسماعيل1987عماد جاسم محمد حسن المول3566

25 / 2021امونة صالح خليف1997خليل عبد هللا حميد علي الجبوري3567

ن احمد1975فتحي احمد خلف احمد الطياوي3568 25 / 2021زهرة حسي 

25 / 2021رجاء جاسم محمد1996يوسف محمود عزيز محمد الطياوي3569



ي3570
ن محمد1990علي ابراهيم حمدو عزو العدواتن 25 / 2021حروبة حسي 

ي3571
ن
25 / 2021مريم محمد كاظم1984ميثاق عودة علي جابر الصاف

25 / 2021فادية وعد هللا مالو1999سفيان محمد جاسم محمد العكيدي3572

25 / 2021ابتسام عباس خضن1981محمد إبراهيم احمد عطية فتحي الجليلي3573

25 / 2021فطومة خلف علي1985دخيل ابراهيم خليف داوود الزبيدي3574

ي3575
25 / 2021ناهدة محمد نور1995سمب  عبد امب  خليل ابراهيم الحمداتن

ن الجبوري3576 25 / 2021شاها احمد حمد1994محمد موس حمد حسي 

25 / 2021حمده اخليف علي1976صائل ابراهيم حمدان الياس البجاري3577

ي3578
25 / 2021غزال قاسم نجم1998ابراهيم غانم فتحي سلمان الحمدوتن

 محمود قلي القلي3579
ن ية عاشور محمد1998رضا حسي  25 / 2021صبر

25 / 2021هدى فتحي شكر1988عبد الرحمن محسن خليل العكيدي3580

25 / 2021ثورة جاسم محمد1995زين العابدين خالد محمود عبد هللا البجاري3581

25 / 2021ليل ابراهيم عبد هللا1997ابراهيم عبد محمد عبد الجبوري3582

ي3583
ة يونس1993يشار محمد علي خضن حمداتن 25 / 2021سمب 

25 / 2021عطية خالد خميس1959عبد الكريم زين الدين عبد الحميد جاسم الزبيدي3584

ي3585
25 / 2021سعدية علي2000هشام عبد الخالق جاسم محمد الحياتن

ن3586 25 / 2021هنوف عبد خضب 1989محمد علي صالح محمد آل الشيخ حسي 

25 / 2021بسمة عطا هللا احمد1998عالء خالد رمضان عبد العكيدي3587

ة خضب  عباس1985عمر نعيم سلمان محمد الدوشي3588 25 / 2021نضب 

25 / 2021عبلة شفيق طاهر1968احمد يوسف عبد الرحمن يوسف النفيسة3589

25 / 2021نهلة هادي عبد هللا1991عبد هللا محمد خليل ابراهيم الجبوري3590

ي3591
25 / 2021عائشة علي اسليمان1999احمد عناد محمد سليمان طات 

25 / 2021سعدية احمد عادي2000ايمن عبد هللا ابراهيم سلطان3592

25 / 2021سامية خب  هللا احمد1997خضن صبحي عطا هللا الشمري3593

ي3594 25 / 2021حياة عزيز حسن1996لؤي اسماعيل خليل المفرحر

25 / 2021مهدية خلف عطا هللا1997عمار رمضان منصور السبعاوي3595

25 / 2021ندوى احمد سليمان1999بكر فيصل علي سليمان3596

25 / 2021خميسة خضب  حمد1996محمد صالح محمد سليمان3597

25 / 2021سهيلة غضبان عطية1999خليل جمعة خليل ابراهيم3598

ن يونس1989عمر عبد ذنون يونس3599 25 / 2021اخالص حسي 

ي3600
25 / 2021ابتسام خليل1999عبيدة عدنان صالح المشهداتن

2022/3كاملة علي حسن1980مشعان عبد الباري صالح احمد الحمدوني3601
2022/3غزالة محمود هنيش1987ياسر محمود محسن هنيش االحمدي3602
2022/3شعبة حمد مطلك1990كنعان صالح حمدي دابغ الحديدي3603

2022/3باسمة عالوي حمد1997عبد الواحد شاكر محمود زيرو الراشدي3604
2022/3باسمة عزيز علي1986علي موفق ابراهيم جاسم السبعاوي3605
2022/3نهلة رجب خلف1988عمار نجم عبد هللا احمد السبعاوي3606
2022/3فاطمة يحيى1994جاسم محمد جاسم العموري النعيمي3607
2022/3امل جاسم عبد1989خالد ابراهيم محسن االحمدي3608
2022/3مريم علي هبولة1990علي عايد نجم عبد هللا الجبري3609
2022/3هديلة هويدي خالد1969ابراهيم حمد خطاب خلف الجبوري3610
2022/3فائزة احمد محمد1984عادل جاسم محمد فتحي الطائي3611
2022/3صبيحة هادي عطية1982حسين علي صالح عبد هللا3612
2022/3زهرة عيسى محمد1976رياض مجيد احمد محمد العبيدي3613

2022/3اميرة حسين امين1980محمود احمد مصطفى لياس الموالي3614
2022/3سميرة مؤيد1999عبد الرحمن محفوظ فضل النعيمي3615
2022/3هدى شكر1987حسان سالم جرجيس عبد هللا الحيالي3616
2022/3خديجة ابراهيم1988هاني محمد طاهر محمد العبيدي3617
2022/3هناء يونس مهيدي1986محمد صبحي اسماعيل مهيدي3618



2022/3طلبة عبداالمير محمد1978محمد علي حسن حمزة البو سالمة3619
2022/3فاطمة خلف صالح1962يونس علي خلف رشيد السبعاوي3620
2022/3فطومة رمضان شويش1990خالص علي كنوف بدر الجبوري3621
2022/3ايمان عبد الهادي1997داود خالد احمد ياسين البدراني3622
2022/3اخالص خضير حمودي1999محمود بكر يونس حمودي العبيدي3623

2022/3عزيزة محمد سعيد1993ثائر محمد محمود احمد الجبوري3624
2022/3ايمان احمد خلف1984عالء احمود فرحان بدران الشمري3625
2022/3جميلة عبد عبد هللا1999كامل ذنون محمد احمد3626
2022/3بشرى محسن1997محمد مهند صالح الدين النعيمي3627
2022/3فضيلة يونس جمعة1980بشير غانم محمد خضر ال خضر3628
2022/3الحاكة وحش صغير1969محمد جاسم رحال صغير الشمري3629
2022/3ايمان ذنون يونس1998علي ثائر يونس احمد العبادي3630
2022/3ضحية ابراهيم1988عزيز محمد سليمان ذبالن الجبوري3631
2022/3ضوية محمد سليمان1978عزام عبد هللا محمود امين الطائي3632

2022/3سعدة محمد ابراهيم1990الياس خضير ظاهر عبد هللا الحديدي3633
2022/3كمرة تركي حميد1992عمر علي عواد عبد هللا العكيدي3634
2022/3ثالثة ابراهيم جاسم1990محمود علي حميد محمد السبعاوي3635
2022/3اصباحة دهش ابراهيم1979عبد محمد احمد عمر السبعاوي3636

2022/3كمرة تركي حميد1997ماجد علي عواد عبد هللا العكيدي3637
2022/3ترفة جاسم1995اسامة محمود يونس الجبوري3638
2022/3فاطمة خلف صالح1977كرم علي خلف رشيد السبعاوي3639
2022/3شاهة عطية مال1969صباح ادهام مناور عكلة3640
2022/3كلشان حسين1970علي عثمان محمد فرحات3641
2022/3رفعة محمود حسن1960اكرم عبد القادر محمد عبد هللا الحرباوي3642

2022/3راجحة ابراهيم1991علي زيدان محمد خضر الزبيدي3643
2022/3خيرية فاضل محمد1980عصام فاضل الياس عباس الشيخو3644
2022/3شكرية سليمان1990احمد ذياب حسن محمد الحمداني3645
2022/3نادية ابراهيم محمود1988عبد هللا محمد جبيل محمود الحديدي3646
2022/3نور عبد هللا شيت1983احمد شهاب احمد محمد الطائي3647
2022/3خنسة سعيد وهب1975وعد لطيف حسين وهب3648
2022/3رقية محمد2000عبد الوهاب عبد العظيم يونس الجحيشي3649
2022/3ترفة جاسم1993انور محمود يونس الجبوري3650
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2022/3ندى علي بالل1985عمر طارق محمد بالل الحمداني4044
2022/3منال فتحي عبد هللا1992علي حسين علي عبد الدليمي4045
2022/3سميرة ادريس محمود1996احمد سعيد ذياب محمود الطائي4046
2022/3لطفية محمد عزيز1989زيدون حاتم سعد هللا حــاوي الحمداني4047
2022/3حمية خلف عبد1991خضر حميدان عطا هللا محمد الشويخي4048
2022/3رواء هاشم1994عبد هللا يحيى ابراهيم محمد العبادي4049



2022/3سمية احمد خلف1995عباس سعد محمود مصطفى السعداني4050
2022/3حياة عباس1985نجدت محمد علي جاسم الجرجري4051
2022/3ابتسام ابراهيم خليل1996مصطفى عمار يحيى عبد هللا الحمداني4052
2022/3عامرة عبد الهادي نجم1986مصطفى قتيبة أحمد خالد الشيخلي4053
2022/3باسمة جبر1986محمد عبد المنعم بشير سليمان الطائي4054

2022/3صفيه نجم شكارة1984علي هاني سعيد خضر العبيدي4055
2022/3وحيدة قاسم محمد1989جعفر طالب محمد يعقوب الحديدي4056
2022/3سناء عبد هللا محمد بشير1979عمر محمد صالح ذنون عبد هللا النعيمي4057
2022/3امامة خزعل محمود1994علي خالد سالم ابراهيم المولى4058
2022/3ريمة فتحي نوري1999محمد سالم محمد محمد الحديدي4059
2022/3زينب عبد القادر حمودي1993مصطفى رياض عبد علي الراوي4060
2022/3منال عمر محمود1996صفوان محمود محمد المفرجي4061
2022/3الهام خليل شاهين1996بالل باسل عبد العزيز مجيد العبيدي4062
2022/3نهى احمد رسول1990ضرغام لؤي محمد فاضل العباسي4063
2022/3نورية حسن1963مثنى علي عباس محمد العباسي4064
2022/3مهدية صالح حسن1992لؤي صالح علي احمد الطائي4065
2022/3امينة افدل1970واري حسين عبد هللا محمد البرواري4066
2022/3فلاير محمد علي1973محمد زهير قاسم خليل الشمري4067

2022/3علية محمود علي1983علي عيسى محمود حسون العباسي4068
2022/3حسنة علي محمد1994سعد علي سليمان جبل الطائي4069
2022/3خديجة بحو1976عبد العزيز يوسف سعيد تتر السندي4070
2022/3فاطمة طيب شاهين1975نوزاد نوري طيب سمو السندي4071
2022/3ريمة علي صالح1979محمد حسين سليمان محمد السبعاوي4072
2022/3زهرة عبد هللا شعبان1981يحيى صالح فتحي خلف الحيالي4073

2022/3سلوى خليل ابراهيم1995القاسم سمير احمد طه العبيدي4074
2022/3شمسة حمدون محمد1979عبد هللا نجم عبد الرزاق عثمان الزوري4075
2022/3فضيلة علي1970يحيى علوان سلمان احمد العيثاوي4076
2022/3دينار خيرة1982مراد العيد لخضر احمد الساعي4077
2022/3تركية احمد ساعد1996احمد اكرم محمد يونس الفرحات4078
2022/3سعدية ظاهر حديد1991منهل عبد هللا صالح حديد الجبوري4079
2022/3هيفاء بكر محمود1984صفاء عبد حسين حمد إبراهيم الشمري4080
2022/3فرحة عيدان1996محمد خليل احمد سلطان الطائي4081
2022/3عديلة عبد هللا احمد1991يونس محمود ندى عبد هللا الخفاجي4082

2022/3منتهى محمود محمد1986أسامة احمد إبراهيم زيدان االرنئوطي4083
2022/3نمشة حسين1977إبراهيم محمود عزيز يوسف الطائي4084
2022/3حميدة عجاج1980عمار جاسم منزل ارغيان العبيدي4085
2022/3سكنية سعدون خطاب1997حسن يوسف رجب عبد هللا العجيلي4086
2022/3بشرى احمد ياسين1977فراس عبد هللا صالح احمد الطائي4087
2022/3زكية محمد1964رضوان نزار محمد بشير عباوي4088
2022/3سمية ادريس جرجيس1996علي فارس عبد الهادي احمد الطائي4089
2022/3فتحية شريف1993امجد علي احمد فنش الحديدي4090
2022/3نظيرة محمد امين1972طالب علي حسين محمد النعمة4091

2022/3كمولة جاسم طعمة1993صالح اسود حسين محمود اللويزي4092
2022/3كتبية محمود خليل1960خضير حمدان حنش حمادة الجبوري4093
2022/3هناء عبد القادر1987عمار الفي عبد هللا عطا هللا البدراني4094
2022/3ونسة يونس سليمان1973عبد الرزاق عبد القادر صالح عبد القادر البدراني4095
2022/3منى صالح1985محمد ذنون يونس سليمان البدراني4096
2022/3مريم حسين2003محمد يونس ذنون احميد الربيعي4097



2022/3اديبة عبد الكريم قادر1993طه ذنون سعدون خطاب العجيلي4098
2022/3هيفاء محمد حسان1994اياد سالم حسن سلطان الحديدي4099
2022/3نوفة سعيد1991الياس علي خضر محمد المشهداني4100
11/2022مريم مرعي حسن1998احمد خالد غانم فتحي الزبيدي4101

11/2022امينة جمعة لطيف1969محمد عطية عبد هللا سويد الجبوري   4102

11/2022رفعة حسن مجيد1983صابر محمود يونس احميد الجريىسي4103

11/2022ندى محمد فاضل1977علي محمد وليد احمد الجبوري4104

ي4105
11/2022خالد عبد شيت1991عمار أكرم علي عبد هللا الحمداتن

11/2022حسنة علي1988فالح حسن محمد علي الحديدي4106

ي4107
11/2022فتحية محمد1987رياض سعد يونس محمود الجحيىسر

11/2022لمياء محمد علي1984اياد طارق عثمان عبد الحديدي4108

ي4109
11/2022ليل عبد هللا1980طارق رزاق عبد هللا محمد الصوراتن

11/2022حميدة عجاج1989غازي معيوف محمد طه الجبوري4110

ي4111
11/2022فطومة محمد رمضان1998يونس احمد محمد سلطان الطات 

ى خلف1994زيد حازم صالح احمد الحديدي4112 11/2022بشر

ي4113
ن1980عمار عبد هللا صالح احمد الطات  ى احمد ياسي  11/2022بشر

11/2022مهية محمد داوود1986فيصل يونس محمد محمود النعيمي4114

11/2022فتحية كاظم خضب 1984فائز فتحي إسماعيل موس المناوي4115

ي4116
11/2022نوفة سعيد جاسم2000محسن علي خضن محمد المشهداتن

ي4117
 علي صالح الحياتن

ن 11/2022فتحية جاسم1980بشار حسي 

11/2022سورية فتحي حسن1983رياض احمد إبراهيم محمد الجبوري4118

11/2022سورية فتحي حسن1999مهند احمد إبراهيم محمد الجبوري4119

ي4120
 علي الحياتن

ن 11/2022جواهر محمد طيب2000صالح بشار حسي 

11/2022عويشة محمود1972محمد احمد صالح عبيد الجبوري4121

ن1983ادريس إسماعيل محمود إسماعيل الجبوري4122 ية كامل حسي  11/2022خب 

ي4123
11/2022مريم حمود جاسم1991محمد علي خضن محمد المشهداتن

ي4124
11/2022عيشة عبد هللا1974عبد هللا فتحي محمود منصور الحمداتن

ي4125
ن حمادي الحمداتن 11/2022قدرية يونس1979محمود جمعة حسي 

ن الزيدي4126 ن1991وسام محمد فوزي ياسي  11/2022شيماء حازم ياسي 

11/2022نجمة ابراهيم عذا1962خليل ابراهيم حردان محمد الحديدي4127

ن الجبوري4128 11/2022سعدية نوري طه1988محمود سعد هللا محمود ياسي 

11/2022ترفه هراط خليل1975فالح حسن حمود احمد العزاوي4129

11/2022نعيمة علي محمد1981عزت صالح مصطقن خلف هالي بك4130

11/2022فاطمة عواد1986حذيفة حميد احمد خلف العباسي4131

11/2022خنساء ابراهيم نوري1995يوسف ليث ابراهيم عبد الفتاح العبيدي4132

11/2022امل محمد عثمان1986عبد هللا عبد الكريم ابراهيم صالح السبعاوي4133

11/2022فاطمة احمد اسود1990أحمد ابراهيم أحمد موس الجبوري4134

ي4135 11/2022شكرية حمد جاسم1977ابراهيم وعد عبد القادر سعيد الزهب 

11/2022هناء احمد عذاب1988عبد الرحمن سالم أحمد زيدان العبيدي4136

11/2022رقية علي فتحي1988عبد هللا ضاري حسن عويد العبيدي4137

ي4138
ى محمد احمد1994أسامة محمود جاسم علي الجحيىسر 11/2022بشر

11/2022خولة علي1992حسام علي محمود عيىس الجبوري4139

ي4140
ن المتيوت  ن طه ياسي  11/2022سعدية بطاح جليل1993عبد الرحمن ياسي 

11/2022خنساء ابراهيم نوري1995يحب  ليث ابراهيم عبد الفتاح العبيدي4141

11/2022رقية علي فتحي1988محمد سالم احمد زيدان العبيدي4142

11/2022فاطمة احمد اسود1990علي حمد علي عبد هللا السبعاوي4143

11/2022ترفة موس جليدان1988حسن احمد محمد فتاح السالمي4144

ن غانم احمد حمادي الحديدي4145 11/2022عيدة هندي1992حسي 

11/2022سعدة حسن حمود1989سلمان احمد جميل احمد السبعاوي4146

11/2022وضحة عزيز محمد1968خالد جهاد احمد عبد هللا الجبوري4147



ن1990سبع احمد جاسم عبد هللا الجبوري4148 11/2022وضحة احمد حسي 

ن سلمان عبد هللا احمد الجبوري4149 11/2022ترفة ابراهيم احمد1982شاهي 

11/2022وضحة سليمان معيوف1998عبد الوهاب مصباح فتحي ظاهر الحيالي4150

ي4151
11/2022سهيلة حميد محجوب1985علي سالم فاضل محمود الجحيىسر

ي4152
ن جسام1998علي لفتة شكور قصيبة الطات  11/2022نورية حسي 

11/2022علية سليمان جار1984عمر محمد مطلك عبيد الحيالي4153

11/2022ضحية رمضان خلف1986مطلك صالح مطلك العبيد الحيالي4154

ي4155
ي البدراتن

ن
11/2022عائشة علي محمد1989اياد خلف علي صاف

ي4156
11/2022نجمة عربود علي1984فتحي حسن عبد مهندس الحمداتن

ي4157
11/2022خميسة حميد خضب 1980محمد فياض فتحي محمد البدراتن

11/2022صالحة رمضان خلف1995حواس عبد حواس خلف الجبوري4158

11/2022شمسة ياس خضب 1995عبد احمد وسمي نارص الجبوري4159

11/2022اخالص حمادي سالم1995عالء نشوان محمد طه العبيدي4160

ن1984نشوان ذنون محمود علي البجاري4161 11/2022خولة احمد حسي 

11/2022فضة احمد منصور1984احمد عيىس فتحي منصور الجبوري4162

ي4163
ن عماش جربوع الجحيىسر ي ياسي  11/2022فطيم يونس محمد1976حرتر

11/2022ترفة تركي احمد1993عمر محمد موس حمدي الجبوري4164

 علي عبد هللا ابراهيم الجبوري4165
ن 11/2022حسنة محمود علي1982ياسي 

ي4166
ن1978صاحب صالح علي محمود الطات  11/2022فريال خالد ياسي 

11/2022كرحة احمد سليمان1967محمود احمد عبد هللا ابراهيم السبعاوي4167

11/2022حفصة خضب  احمد1984احمد صالح محمد صالح الحديدي4168

ن محمود عيىس جاسم العزاوي4169 11/2022خديجة يونس صالح1965معب 

11/2022خديجة يونس صالح1967شكر محمود عيىس جاسم العزاوي4170

ي4171
11/2022سعدية صالح سليم1964فاضل شعالن حمودي الحمداتن

11/2022عيشة صالح1988نواف سعيد خضب  حسون الحديدي4172

ن1967خالد عيىس حميد مشعان المعماري4173 11/2022فطيم خليف حسي 

 الهاللي4174
ن 11/2022علياء يحب  حمودي1966محمد بشب  محمود حسي 

11/2022فوزة ابراهيم محمود1989سفيان خالد عيىس حميد مشعان المعماري4175

ن1966اسماعيل محمد عيىس حميد المعماري4176 11/2022صبحة فيصل حسي 

11/2022مريم هلوش عبد هللا1971سعيد محمد نهب  أدهم الراشدي4177

11/2022شيماء علي عيىس1996فيصل سعيد محمد نهب  الراشدي4178

ي4179
11/2022خالدة عباس قاسم1999محمد عباس شعالن حمودي الحمداتن

11/2022حفصة خضب  احمد1982موفق صالح محمد صالح الحديدي4180

11/2022يازي سلطان حسن1970احمد عبد محمد سلطان الحديدي4181

11/2022ليل سليمان احمد1997ريان عيادة نهب  أدهم الراشدي4182

11/2022امينة صالح اسماعيل1995مخلف يونس مخلف سلطان الحديدي4183

11/2022نهلة طالل قاسم1999علي محمد بشب  محمود الهاللي4184

 علي عيىس جاسم العزاوي4185
ن 11/2022صبيحة يونس صالح1975حسي 

11/2022حمدة صالح محمد1987سعد هللا ابراهيم خليل علي الحديدي4186

 خليل علي مغب  الحديدي4187
ن 11/2022شكرية احمد محمد1970ياسي 

11/2022حمدية يوسف محمد1986محمد يونس بكر شيخو ال شيخو4188

11/2022ثالثة محمد عبوش1956ابراهيم احمد موس علي الجبوري4189

11/2022فطومة صالح احمد1995ابراهيم عبيد يونس احمد الجبوري4190

11/2022حفصة محمد1995احمد عماد الدين محمد قاسم العبيدي4191

ي4192
11/2022حمدة عبد علي1990ادريس احمد غزال عبد هللا الطات 

11/2022ايمان الياس1997خالص صدام محمد احمد العكيدي4193

11/2022وداد علي عواد1993انور نافع حمودي علي عبد هللا الحديدي4194

ي4195
 علي1997اياد فالح عزالدين حيدر القرداسر

ن 11/2022خديجة ياسي 

11/2022زكو عساف عبد هللا1989بشار محمد شكر عبد القادر الجرجري4196

11/2022فاطمة احمد محمد1975حامد محمود حسن محمود البجاري4197



ي العكيدي4198
ي1994حسن بالل دحام حساتن

ي فتحي حساتن
11/2022تاضن

ي4199
ن الطات  11/2022فرحة محمد احمد1949حسن خلف دبو حسي 

11/2022عفتة سلطان سليمان1972حماد شهاب حمود اسماعيل4200

ي4201
11/2022كشة خلف دبو1983خالد محمد علي دبو الطات 

 خليل علي مغب  الحديدي4202
ن 11/2022سهلة فرج حسن1995ذياب ياسي 

ي4203
11/2022حمده عبد علي1983راكان احمد غزال عبد هللا الطات 

11/2022فخرية رمضان صالح1989زياد صالح نارص سلطان الحديدي4204

11/2022خلفة احمد خليل1985سعد هللا غيث محمود حمادي الحديدي4205

ي4206
11/2022جميلة احمد بكر1967عادل مصطقن قدو مصطقن الحمداتن

11/2022نعيمة مطر دعبول1990عدنان ابراهيم احمد زعال الحديدي4207

ن وسمي1990علي ابراهيم حنوش سويد الدليمي4208 11/2022هيفاء حسي 

ي4209
11/2022خولة محمد علي1999علي احمد محمود علي الطات 

11/2022هدى خلف عبد هللا2000علي حواس عكاب نجم العبيدي4210

ي4211
ن حنضل الطات  11/2022صبحة صالح احمد1996علي خلف حسي 

ي4212
ن الطات  ن سليمان1995علي صالح محمد حسي  11/2022نهلة حسي 

 محمد خضب  الدليمي4213
11/2022نوفة حسن معيوف1970علي مصطقن

11/2022نجالء عباس عودة1997عمر محمود خلف علي الحديدي4214

11/2022ميساء جابر عمر1991غيث بشب  علي بشب  النعمة4215

11/2022خديجة محسن محمد1977فاضل خلف احمد محمود العبيدي4216

11/2022فاطمة احمد حسن1979فرج نوح محمد حسن الجرجري4217

ي4218
11/2022علية محمد حسن1982فواز ذنون يونس عبد هللا الطات 

ي4219
11/2022بسمة احمد سليمان1996ماجد عصام محمود سليمان الحمداتن

11/2022انتصار ابراهيم عبد هللا1994ماهر سعيد حسن احمد الكروي4220

11/2022منتىه حامد ابراهيم1975محمد طليع اسماعيل عيىس العبيدي4221

ي4222
11/2022جميلة احمد بكر1974محمد مصطقن قدو مصطقن الحمداتن

ي حمد علي1953محمود عبد حمادي علي رجب العكيدي4223
ن
11/2022كاف

ي4224
11/2022سعدية صالح عطا هللا1989مروان عبد الكريم حامد فتحي الجحيىسر

ي4225
ن قاسم سعيد البيات   حسي 

11/2022صبحة رضا حمزة1980مصطقن

11/2022ثلوثة حمزة ضيف1969نايف حنفيش غضبان سلمان الجبوري4226

ي4227
11/2022عيدة عبد هللا احمد1995هشام خالد نجم حسن الطات 

ي4228
11/2022سعدية علي محمد1993هيثم عبد الخالق جاسم محمد الحياتن

ي4229
ن الطات  11/2022ندى جاسم محمد1995وليد خالد علي حسي 

ي4230
ن زينل سلطان احمد البيات  11/2022شاهة عسكر سليمان1976ياسي 

ي4231
ن الياس محمود الجحيىسر 11/2022ليل خضن محمود1992راكان ياسي 

11/2022سكوت يونس محمد1994حاتم احمد خضب  محمد البجاري4232

ي4233
11/2022عيشة خلف جاسم1992خالد عبد احمد جاسم البدراتن

ي4234 11/2022مريم عبد حسن1989خلف محسن عبد هللا هشام اللهيبر

ي4235 اتر
11/2022سكتة عطية عبد الجليل1995فاضل سليمان صالح يوسف الشر

11/2022خديجة يونس صالح1974ليث محمود عيىس جاسم العزاوي4236

ي4237
11/2022امينة محمود عبد هللا1979يونس اسماعيل خضن سلمان العدواتن

ي حمادي1986يونس خليف علي يونس العكيدي4238
11/2022ملكية حساتن

11/2022خلفة صالح حنش1956حسن صالح عذاب دوكان المعماري4239

11/2022ثرية محمد احمد1994عبد الرحمن فتحي محمد عبد هللا4240

ي4241
11/2022سناء عزيز شهاب1996حارث غانم عبد محمد البدراتن

ي4242
11/2022درسون مصطقن عمر1973محمد عباس زين العابدين الحمداتن

11/2022خديجة يونس صالح1977علي محمود عيىس جاسم العزاوي4243

ن4244 11/2022خميسة احمد خليل1986فالح حسن حمودي حسي 

ي4245
11/2022حمدة عيدان موس1992محمد غانم جاسم صالح الطات 

ي4246
ة يونس ذنون1983سفيان عبد المجيد محمود سليمان الحمداتن 11/2022سمب 

11/2022خديجة محمد خضن1987عالء سعد هللا جدوع خضن الحديدي4247



11/2022سحر ادريس يونس1996محمود محمد طاهر محمود الراوي4248

11/2022شكرية خالد علي1991مروان بهزاد علي صالح الدوسكي4249

ن السبعاوي4250 ن عبد ياسي  11/2022بتول عيىس عبد هللا1996احمد ياسي 

11/2022صبيحة يونس صالح1982محمد علي عيىس جاسم العزاوي4251

ي4252
ي محمود فتحي البدراتن 11/2022خالدة احمد محمود1994احمد غرتر

11/2022عمشة ابراهيم كاطع1994محمود خليل احمد زعال الحديدي4253

11/2022زيادة شهاب احمد1961محمد الزم قادر نجم العكيدي4254

11/2022امل محمد يونس1989علي طه ذنون يونس الربيعي4255

ي4256
11/2022هناء صالح محمد1996احمد موفق احمد منصور الحياتن

11/2022فتحية خضب  محمد1990احمد جمال رمضان احمد اللويزي4257

ن1993سعد عبد الهادي محمد صالح السبعاوي4258 11/2022هجورة محمد ياسي 

ن عبد هللا الجبوري4259 11/2022عمشة ابراهيم محل1996أمجد صالح ياسي 

11/2022احالم وعد هللا محمود1995ريان سالم عزيز مطرود العبيدي4260

11/2022زهية هادي عباوي1973عبد القادر محمد ذياب هزاع الراوي4261

ي4262
11/2022كتبية اسماعيل محمود1985حامد كردي محمد جاسم المشهداتن

11/2022حازمة يوسف اسماعيل1981فارس سلطان داود محمد الدليمي4263

ي4264 اتر
ن عبد سعيد الشر 11/2022فاطمة احمد مال1990رائد حسي 

11/2022عنود فاضل محمد1996ساجر محمد حمد حسن الجبوري4265

ي4266
11/2022معينة محمد عبد هللا1999عبد احمد ابراهيم عطية شالل الحمداتن

11/2022عيدة عبد هللا خضب 1999يونس نوح مسلط خضب  الجبوري4267

ى خليل حسن1999عمر فاروق محمد سعدهللا العكيدي4268 11/2022بشر

ي4269 11/2022كريمة خلف1996سعد ابراهيم درويش موس اللهيبر

11/2022فاطمة سالم دحام1999عمر علي احمد عبد هللا السبعاوي4270

ي4271 اتر
ن الشر 11/2022سناء جدعان اسود1999علي نواف محمد حسي 

ي4272
11/2022وضحة جلف سليمان1977عبد الواحد خليف كدحي المتيوت 

ية عبد الكريم عزيز1978عمر علي يونس احمد الزنكنه4273 11/2022خب 

ن فواز جرجيس يونس العبادي4274 11/2022افراح مشعل حسن1998حسي 

11/2022ملكية محمود سليمان1994يونس سعد عبد الكريم احمد الحيالي4275

ي حمدون شهاب النعيمي4276
11/2022رافعة فاضل نجم1988وليد عبد الغبن

ي4277
11/2022عائشة فخري محمد1996احمد محمد صابر احمد الطات 

11/2022جنان محمد جاسم1996محمد احمد محمد عواد الجبوري4278

11/2022نغم عثمان احمد2000يوسف عثمان عبد هللا يونس النعيمي4279

ي4280  عبد الجناتر
ن خضن  ياسي 

11/2022ابتسام محمد مخيلف1996مصطقن

 السالمي4281
11/2022علياء حمزة ابراهيم1991مهدي محمد صالح مصطقن

ن1977عمر احمد مصطقن الياس المول4282 ن امي  ة حسي  11/2022امب 

ي4283
11/2022ريم فتحي احمد1992علي عواد محمد عواد المتيوت 

11/2022جمبد حمود دهن1970فارس احمد عجم طوكان الحديدي4284

ي4285
11/2022مهية صالح محمد1986رعد الياس خضن عكلة المتيوت 

ي4286
11/2022يشى صالح علي1993محمود وعد احمد حسن الحمداتن

ي4287
11/2022سونة نعمان1994سيف الدين احمد محمد جاسم الطات 

11/2022شيماء محمد جمعة1999خالد وليد رجب عبد هللا العجيلي4288

ي4289
11/2022امونة خليل ابراهيم1994ماهر علي محمد ابراهيم المتيوت 

11/2022صافية صالح خلف1995مروان محمد عطية خلف السبعاوي4290

11/2022ناهدة محمد احمد1998مروان علي جميل رفاعي الحديدي4291

ي4292
11/2022خالدة خضب 1999يونس مشعان علي احمد الحمداتن

11/2022شيماء احمد طه1999نواف مزهر خضب  خليف الجبوري4293

ي4294
ى ذنون مصطقن1990محمد احمد علي صالح الحمدوتن 11/2022بشر

ي4295
11/2022شمسة سلطان1997عبد هللا محمود عبد هللا زعيب  البدراتن

ي4296
11/2022مريم عايد صالح1999يونس داود صالح صالح المتيوت 

ن2000فهد عبد العليم جرجيس رمضان العكيدي4297 11/2022سعدية ادريس ياسي 



11/2022ناهدة اسماعيل حامد1993سعد ثامر ابراهيم احمد العكيدي4298

ي4299 11/2022هناء حسن محمود1997ابراهيم محمد حسن سليمان العقاتر

ي4300 11/2022نورة دانوك احمد1998غثوان خالد كسار محمد اللهيبر

11/2022هنية رمضان جاسم1995ضبيان بدر حامد خضب  العكيدي4301

ي4302
ي الحمداتن

11/2022عمشة علي محمد1997سفيان مطلك سليمان راضن

ي خلف1962شوي    خ حسن عباس شوي    خ المعماري4303
 
ية رزوف 11/2022صبر

11/2022كشة ذنون يونس2000محمد علي عوض محمود العكيدي4304

ي2000سعد علي صالح علي الدليمي4305 11/2022حسنة عبيد صلبر

11/2022يشى احمد سليمان1998شداد محمد برجس ابراهيم العكيدي4306

11/2022سندس ادريس محية1997صالح مصطقن صالح يونس العبادي4307

11/2022وفاء جبر اسماعيل1997نجم عبد هللا نجم عبد هللا العبيدي4308

ي4309
11/2022شمسة حمود1997مهند محمد علي احمد المتيوت 

11/2022دوخة ظاهر1998محمد طه محمد طه النعيمي4310

11/2022انوار احمد انور1999عبد هللا عبد المنعم محمد عزيز العبادي4311

11/2022ثرية خضب  احمد1992خالد هاشم محمد حامد النعيمي4312

11/2022جميلة ميش1994عبد هللا ميش حسن عبد هللا المعماري4313

وش اللويزي4314 ن حب  11/2022هنية محمود طالب1999شعالن محمد حسي 

11/2022ندوة يونس محمود1999هذال محمد خضن عباس الحيالي4315

11/2022ترفة محمد محمود1995احمد عبد محمد احمد الجبوري4316

ي4317
11/2022رجاء محمد طيب1995احمد علي محمد سعيد شيت الطات 

ي4318
11/2022شكرية محمود محمد1984خالد طارق احمد حسن حبيب الجحيىسر

11/2022صبيحة حامد احمد1994يونس يوسف شهاب احمد الجيىسي4319

11/2022فضيلة احمد فتحي1997علي احمد منصور عبد الرزاق الجبوري4320

ي4321
11/2022فوزية علي1996مصعب هيثم طارق رجب الحمداتن

ي4322
11/2022كطنة صالح جاسم1996محمد خالد محمد ظاهر المتيوت 

11/2022نضال علو جاسم1992جاسم محمد سليمان حمودي الشمري4323

11/2022نضال علو جاسم1992كرم محمد سليمان حمودي الشمري4324

11/2022جهدية حامد عبد هللا1958غانم سالم سعيد محمود العبيدي4325

11/2022سعدية صالح سليم1972نشوان محمد محمود سلطان الحديدي4326

11/2022صبحة خضب  عبد هللا2000احمد حازم محمود طالب المعماري4327

ن صالح محمد صالح الحديدي4328 11/2022حفصة خضب  احمد2000حسي 

ي4329
ن الطات  قاط1987جمعة عبد الكريم جاسم حسي  11/2022فوزة عواد شر

ي4330
ن احمد1984احمد خليل محمد عيىس الهسنياتن 11/2022شكرية حسي 

ي4331
ن عبد حسن البدراتن 11/2022مريم صالح عبد1988عبد حسي 

ن السبعاوي4332 11/2022حمدة صالح خليف1955عبد هللا محمد عبد هللا حسي 

11/2022وجيهة عبد هللا يونس1961جاسم محمد جارو يونس الحرباوي4333

 علي الجبوري4334
11/2022سعاد سلطان مهدي1974داود سالم مصطقن

ي4335
11/2022احالم زيدان عبد1982سيف الدين محمود الياس محمد الطات 

ي4336 اتر
11/2022وفاء قاسم ابراهيم1999كرم احمد رميض مرعي الشر

ي4337
11/2022باشة مد هللا احمد1994فارس احمد صالح عكله المتيوت 

11/2022جميلة علي محمد1985ذنون يونس محمود محمد العباسي4338

ي4339
11/2022خديجة عودة خضب 1994احمد غانم وسمي خضب  المتيوت 

11/2022اخالص احمد1992مروان احمد شعبان العلو4340

11/2022سورية احمد محمود1989ابراهيم خالد عبد خضب  النعيمي4341

11/2022حنان محمد صالح1992همام حامد علي خضب  الجوعان4342

11/2022كرحة احمد محمود1992عبد الرحمن يوسف شحاذة البجاري4343

11/2022نهلة محمد شيت1983محمد طالل جميل مصطقن العزاوي4344

11/2022راكنة جميل عبد الرحمن1982مصعب حكمت يوسف شام الدين4345

11/2022فاطمة محمد عبد هللا1978عمار عبد الرحمن جرجيس علي الجبوري4346

11/2022لطيفة خضن بلو1993احمد محمود يونس مصعب الجبوري4347



11/2022صبيحة صالح احمد1986نزار عبد الحميد محمود يوسف4348

11/2022ليل خشمان السعد1996محمود موس سعود فاضل الجبوري4349

11/2022سناء شيت1987عبد الكريم عزيز فاضل محمود النعيمي4350

ة عبد الغفور مصطقن1992أبو بكر فارس غانم محي الدين4351 11/2022سمب 

ة عبد الغفور مصطقن1995عمر فارس غانم محي الدين4352 11/2022سمب 

11/2022سما ابراهيم سليمان1994معاذ رافع عبد السالم سليمان التميمي4353

11/2022عويشة عبد هللا نجم1969اياد عبد هللا احمد صالح الحديدي4354

11/2022جدعة محمود عنان1971محمد علي غضبان عبد العزيز الجبوري4355

ي4356
ن عبد حسن البدراتن 11/2022كرحة هبالوي حمداوي1978طالب حسي 

11/2022حسنة يونس صالح1977سعد هللا يونس محمد غدير الجبوري4357

11/2022خلفة احمد1985احمد صالح خليف علي الجبوري4358

11/2022فتحية ابراهيم خليف1985عمر خليل ابراهيم خلف الزبيدي4359

ى محمد احمد1999ايمن موفق احمد شهاب الجبوري4360 11/2022بشر

11/2022علية عزيز1973عبد الوهاب محمود هندي خلف الجبوري4361

11/2022نذيرة جاسم محمد1983احمد وعد عبد الرزاق احمد العكيدي4362

ن عويد محمد الجبوري4363 11/2022خاتون عبد هللا حمود1964حازم حسي 

11/2022نوفة فتحي1988أزهر فضيل عبد اللطيف صالح المربد4364

11/2022حياة سلمان1998عميد اسماعيل علوان عناد العويىسي4365

11/2022سعاد عبد القادر مصطقن1968حامد سعيد اسماعيل مصطقن القصاب4366

11/2022ذكرى حكمت يوسف1999ميش بشار احمد علي الهاللي4367

11/2022حياة سلمان1998محمد اسماعيل علوان عناد العويىسي4368

ي4369
 علي الجغيقن

ن 11/2022حطابة رجا سلطان1987قائد حماد حسي 

ي4370 11/2022هضيمة حروص ذيب1996ايمن خضب  علي ذيب الجناتر

ن قادر كريم الهاشمي4371 ية حمة قادر1971صديق حسي  11/2022صبر

11/2022فطومة حمادي خضب 1988حمادي زعيلي علي غضبان الجبوري4372

11/2022امينة مصطقن حميد1988محمد سالم جاسم محمد السالمي4373

 سالم جاسم محمد السالمي4374
ن 11/2022امينة مصطقن حميد1992حسي 

11/2022علية جاسم1991ماهر خليل ابراهيم حبو الكلو4375

ي4376
11/2022خالدة عبد خضب 1990عمر محمد صالح رميض الجحيىسر

11/2022ثابتة ابراهيم عبد السالم1979عبد الرحمن خليل مصطقن نجم العطار4377

ي4378
11/2022خرمة احمد1988علي عبد هللا علي خضب  البدراتن

11/2022نجمة علي سليمان1970محمد احمد صالح سعود الحديدي4379

ن1992اسامة شاكر محمود فرج الشمري4380 11/2022عوفة علي حسي 

11/2022مها سهيل هالل1990سيف عدنان كمر هالل العبيدي4381

ي4382 11/2022منال عمر محمود1990رضوان محمود محمد احمد المفرحر

11/2022سناء شيت1987عمر عزيز فاضل محمود النعيمي4383

ي4384
ي حمادي الحمداتن

11/2022نداء هاشم عبد هللا1998محمد ماجد عبد الغبن

ي4385
11/2022مريم محمد خضب 1990حارث سالم وسمي خضب  المتيوت 

ن خليل يونس حسن الناسلي4386 11/2022حياة ذنون يونس1996حسي 

11/2022سلوى محمد صبحي1995عمار محمود جهاد الدين عبد هللا الربيعي4387

ي4388
11/2022شمسة خلف ابراهيم1983صعب احمد علي عبد هللا الجحيىسر

11/2022ستةه سلطان1993حازم محمد احمد سلطان البجاري4389

ي4390
ن1996عبد هللا حارث محمد الحوراتن 11/2022نهضة عبد حسي 

ي4391
11/2022صبحة محمد عباس1996ضاري محمود نجم شكارة الحمداتن

ي4392
11/2022رحاب حمد حسون1993ناظم محمد عبد الكريم عفش الحداتن

11/2022جتالة صالح زيدان1990اسامة عبد الكريم شهاب زاب العبيدي4393

يف1986احمد ابراهيم احمد مصطقن الدباغ4394 ة محمد علي شر 11/2022اثب 

ي يونس حسن1974احسان احمد يوسف حسن الحسن4395
11/2022نيبن

ي4396
 علي1993علي محمد ابراهيم علي الطات 

ن 11/2022جيهان حسي 

ي4397
11/2022صبيحة فتحي حمادي1978احمد سالم يونس محمد الحمداتن



ى احمد صالح1986اياد خالد محمود حمدي المعاضيدي4398 11/2022بشر

ي4399 11/2022نورية عليوي كاظم1988جاسم محمد محمود عطية الحمب 

ي4400
11/2022فاطمة ششو عفش1990جمعة محمد عبد الكريم عفش الحمداتن

11/2022ابتسام محمود رشيد1993رشيد جاسم محمد صبار الجميلي4401

ن1977فائق علي يونس علي زين العابدين4402 11/2022رحمة امي 

11/2022خديجة حسن علي1995محمود عطية عائد مصلح الجريىسي4403

11/2022دوخة جبر علي1994مصطقن محمد حمادة ذنون الجبوري4404

11/2022هدية محمد يحب 1996محمد عماد خضب  بلو الجبوري4405

ن الجبوري4406 11/2022عذرة صالح خلف1998عبد الرحمن احميد حسي 

11/2022ابتسام محمد احمد1994ياش محمد حسن محمد البجاري4407

ي4408 ن1994نافع عبو يونس ذنون الخزرحر 11/2022رفعة مجيد حسي 

ن هاشم الجبوري4409 11/2022هالة عبد هللا احمد1994اركان عطلة حسي 

11/2022بسماء ابراهيم علي1996عبد الرحمن احمد عثمان حسن الهاللي4410

ي4411
11/2022رواء ابراهيم علي1999عبد الرحمن حسام الدين وحيد الدين الحمداتن

11/2022هيفاء زيدان يونس2000محمد زياد عبد هللا احمد الحديدي4412

ن مجيد احمد العبيدي4413 11/2022وفاء فاروق محمد2000مؤمن تحسي 

11/2022امينة سعد يونس1999وليد اسماعيل مصطقن يونس الراوي4414

ي4415
11/2022سامية غالب مصطقن1989عباس اسماعيل رضا عبد هللا الحسيبن

11/2022طليعة خليل ابراهيم1989احمد خالد محمد جاسم الصميدعي4416

11/2022عائدة رشيد محمد1992عادل انور رشيد ايوب الدليمي4417

ي4418
11/2022غنية عبد هللا محمد1990نزار حاجم خليل اسماعيل الحمداتن

ي4419
11/2022امل فاروق محمد1984محمد عماد محمد طالب الحمداتن

ي4420
11/2022فصل حامد1982شاكر محمود سلطان محمد البدراتن

 علي بور4421
ن 11/2022فريدة عبد القادر1986فرهاد محمد امي 

ي4422
ي االيراتن

11/2022هاجر عبد القادر1988عدنان حميد محمد حق 

11/2022هاللة ابراهيم يوسف1993ثامر اضحوي نجدي حميدان الشمري4423

11/2022اكرام محمود اسماعيل1997معن خليل ابراهيم اسماعيل الجبوري4424

11/2022فريال ابراهيم فتحي1999شكيب شاكر مال هللا سعدون الداودي4425

11/2022سلوى خضن نزار1990محمد عيىس ابراهيم عيىس السبعاوي4426

11/2022تغريد عزت فاضل1991دريد وليد جاسم قاسم الجبوري4427

11/2022انتصار رشاد زيدان1996محمود سليمان عبد ادريس السالمي4428

ي4429
11/2022عفرة طعمة محمود1997مظهر فاضل عبد القادر خضب  المتيوت 

11/2022نهلة طالل احمد1997محمود سالم اسماعيل شهاب العجيلي4430

ن هاشم الجبوري4431 11/2022زهرة حميد محمود1994سبهان عطلة حسي 

 علي1992محمد عبد هللا محمد زيدان السبعاوي4432
ن 11/2022ساجدة حسي 

11/2022حبسية جاسم عبيد1983مؤيد جواد هذال احمد علي الخابوري4433

11/2022رفعة حسن محمد1988احمد ذنون جاسم محمد العكيدي4434

11/2022شعاع داود سليمان1995سالم زيدان سالم خليل العبيدي4435

11/2022صالحة فتحي موس1986عماد خلف احمد موس الجبوري4436

ي4437
11/2022سعدة عطا هللا مطلوب1987حسن ذنون خلف مطلوب الجحيىسر

ي4438
ن1989احمد خضب  عباس احمد السامرات  11/2022بلقيس محمود حسي 

ي4439
11/2022جميلة محمد احمد1991مشعل خلف محمد عواد المتيوت 

11/2022فوزة محمد1998عمر احمد عواد عوض العكيلي4440

ي4441
11/2022هدية منشد عبد هللا1985احمد فاضل احمد محمد الحسيبن

ي4442
ي حماد صالح1992عمار اسماعيل وسمي محمد المتيوت 

11/2022تاضن

ي4443 ن خلف1996فتحي احمد حسن جدوع اللهيبر 11/2022عمشة حسي 

 علي صالح الجبوري4444
ن 11/2022حلوة قاسم محمد علي1996حسن صباح حسي 

11/2022مهدية شهاب غدير1999حارث فاضل صالح جربوع رحيل4445

11/2022حمدة عبد الحميد محمد1991عبد الكريم فيصل عبد اللطيف سوعان4446

11/2022ندى علي حسن1993أحمد محمد يونس أحمد الحرباوي4447



11/2022فتحية أحمد ظاهر1980سالم عبد هللا أحمد علي الجبوري4448

11/2022عائشة محمود محمد علي1978عمار أكرم ذنون يونس الجواري4449

11/2022سارة حسن أحمد1975عمار فتحي أحمد سليمان الجبوري4450

ن حمدي الجبوري4451 11/2022سعدية عمر خالد1981خالد محمود ياسي 

11/2022خجو عبو مرعي1965محمد فتحي جمعة أحمد القيىسي4452

ن مهدي التميمي4453 11/2022حمدية محمد مهدي1974زياد طارق حسي 

11/2022ونسة محمود حمادي1973بشار عبد الواحد جاسم محمد المياحي4454

 صالح علي الدليمي4455
11/2022فطيم محمد عزيز1990عبد الجبار مصطقن

ي4456
11/2022عواشة عبد هللا رمضان1976محسن علي جلود ضيف المشهداتن

11/2022شمسة مذري محمد عبد هللا1997علي محمد مصطقن صالح الدليمي4457

ي4458 ن 11/2022عيشة محمد علي أحمد1991أحمد يوسف محمد علي العبن

11/2022مريم شويش عبد1992عماد عطا هللا أحمد درويش الجبوري4459

ي1972عمار مهدي سلطان عبد هللا الدليمي4460 11/2022عبدة سليمان ازريحر

11/2022رفعة عيىس عبد هللا1969محمد جاسم محمد قمر السبعاوي4461

11/2022خديجة محمد تمر1977جاسم حبيب فرج محمد السبعاوي4462

ن الجبوري4463 11/2022شاهة محمد صالح1980عبد هللا أحمد عبد هللا حسي 

11/2022فطيم أحمد محمد1982عامر محمود سعيد مصطقن الجبوري4464

11/2022فائزة عمار عبد الحميد1987أوس عادل أحمد رسول العباسي4465

11/2022صبحة محمد أحمد علي1971أحمد علي سعيد حميد الجبوري4466

11/2022نهلة صالح يوسف1970نواف مدحت أحمد سالم العمري4467

يف العبادي4468 11/2022نوال محمد فخري سليمان1990وعد سيف الدين محمد شر

ن حمدي الجبوري4469 11/2022سعدية عمر خالد1987علي محمود ياسي 

ن1968رشيد ابراهيم عجاج حميد الجبوري4470 11/2022سعيدة ابراهيم حسي 

11/2022فطيم أحمد محمد1977علي محمود سعيد مصطقن الجبوري4471

11/2022سعدية مصطقن صالح1992سيف عطا جاسم عبد هللا الدليمي4472

ي4473
11/2022فرحة حميد محمد1990فاضل سليمان حمودي ذياب الطات 

11/2022نورة محمود حسن1994عثمان يعقوب يوسف حسن البجاري4474

ي4475
11/2022أنتصار وعد هللا سلطان الظاهر1995أنس عمر خلف صالح الشعباتن

 عمب  علي الحديدي4476
ن 11/2022ظهرة ابراهيم صالح الحديدي1978عبد الحافظ حسي 

ي4477
11/2022فخرية علي سلوان1984أياد محمد عبد الرحمن الطات 

11/2022حفصة محمود سليمان1989أحمد حامد سلطان منصور النعيمي4478

ي عزيز1997عبد هللا مؤيد مسعود داؤود العبيدي4479 11/2022ايناس خب 

ي4480
11/2022حنان خالد حميد1993أحمد عماد خليل أحمد الثققن

 علي1993عزالدين محمود طه جرجيس الدليمي4481
ن 11/2022زينة علي حسي 

 علي1989محمد محمود طه جرجيس الدليمي4482
ن 11/2022زينة علي حسي 

ي4483
11/2022سناء محمد حمدي1996أحمد وليد خليل ابراهيم الجحيىسر

ي االلوسي4484 11/2022جنان عبد الوهاب عبد الرزاق1992أحمد هيثم سعد ابراهيم ناحر

ن صالح حسو الجيىسي4485 11/2022علية عبد العزيز عمر1996صالح أمي 

11/2022تسواهن عزيز حسن1996عمر أياد عبد هللا أحمد الحديدي4486

11/2022فوزية يحب  محمد مصطقن1980مضن رامز عبد الرحمن حسن الحافظ4487

ي4488
 علي جلود ضيف المشهداتن

ن 11/2022عواشة عبد هللا رمضان1975حسي 

11/2022مروة سعد محمد علي1997سعد رائد عبد القادر محمد علي العبيدي4489

ي4490
ي القريىسر

 علي حمادي الحسيبن
ن 11/2022منال عبد القادر حمودي1991عبد الرحمن حسي 

ي1997جهاد دريد عبد القادر محمد علي العبيدي4491
11/2022عبب  عبد هللا منقن

ي عبد هللا صالح العبيدي4492
11/2022فاطمة محمد مهيدي1981مثبن عبد الغبن

ي4493
ى عبد الفتاح عبد هللا1987محمد ثامر نذير محمود المشهداتن 11/2022بشر

11/2022نائلة ابراهيم عبد هللا1995يحب  أحمد فتحي عبد هللا الخاطر4494

ن حميد الدليمي4495 11/2022شاهة أحمد دوار1978محمد ادريس حسي 

ن2000محمد شامل محمود يونس الحيالي4496 11/2022بيداء ابراهيم محمد امي 

11/2022فندية جرجيس ابراهيم1997محمد علي أحمد سليمان الراشدي4497



11/2022ونسة محمد خضن1978فالح حسن علي أحمد الجريىسي4498

ي4499
11/2022نبية محمد خضن1996محمد فتحي مال هللا حماش الطات 

11/2022هناء علي عبد هللا1987زيد غاندي عبد هللا صالح العبيدي4500

ي4501
11/2022سعاد داود سلمان علي1988زيدان حميد زيدان صالح الحسيبن

11/2022ملكة حمد حسن1968عبد جساب عبد ساير السالمي4502

11/2022برنو علي حمادي1988احمد احمد حسن علي اللويزي4503

11/2022هديلة هويدي خالد1972عمار حمد خطاب خلف الجبوري4504

ن محمد صالح الجبوري4505 11/2022وهبية محمد عبد الرحمن1984طارق حسي 

11/2022زهرة عبد هللا محمد1981مشتاق محمد احمد جاسم السبعاوي4506

ي4507
ي الحمداتن

ن
ي اسماعيل صاف

11/2022ذكرى محسن قاسم1989كرم حق 

ي4508
11/2022فوزية احمد عواد1980مؤيد شاكر محمد عواد الحمداتن

11/2022حياة ذنون يونس1989مروان خليل يونس حسن الفرحات4509

11/2022زهرة يحب  سبع1987هشام سبع شاكر محمود البدري4510

11/2022منيبة عبد صالح1980زيد خلف ذنون حمود اللويزي4511

ي4512 11/2022وطفة ذياب عبد هللا1967علي حسن جدوع رمضان اللهيبر

11/2022نايلة حمدان سلطان1990خالد ابراهيم هويدي خالد الجبوري4513

11/2022لمياء حامد خضب 1991عمر شاكر محمود خضب  العبيدي4514

11/2022خديجة خلف حمو1989صهيب اسماعيل عبد الواحد خلف الجبوري4515

11/2022امال محمد علوان1980عمر صالح داؤود عبد هللا الزبيدي4516

11/2022ساجدة عزيز محمود1965معن محمد نجم عبد هللا الراشدي4517

11/2022حبشة ابراهيم جمعة1973ذنون عساف علي حسن العبيدي4518

11/2022ثلجة يونس عزاوي1973سالم عثمان محمد حسن الجبوري4519

11/2022ساجدة عزيز محمود1978احمد محمد نجم عبد هللا الراشدي4520

11/2022نجلة اسماعيل محمود1979ياش ذنون حمدون عبد هللا العسكري4521

11/2022نديمة ابراهيم مكتوب1980عمر يونس محمود عبد هللا الجبوري4522

11/2022دلومة مجيد عبد1982باسط سالم ابراهيم محمود الحديدي4523

 علي خلف المعماري4524
ن خلف1984محمد خضن 11/2022صبحة حسي 

ي4525
11/2022سناء جاسم سليمان1993محمد هاشم سعد هللا شكر الطات 

11/2022علية خلف صالح1995سفيان احمد خضن احمد الحديدي4526

ي4527
ن رمضان الطات   علي حسي 

ن 11/2022ذكرى ابراهيم خليل1980حسي 

11/2022شكرية عبد هللا احمد1970علي يوسف يونس عبد هللا العبيدي4528

ي4529
11/2022زهرية اسماعيل محمد1965زهب  حميد جاسم محمد الحمداتن

ي4530
11/2022مريم محمد ابراهيم1987ياش حسن يوسف محمد البدراتن

11/2022تركية احمد عبد هللا1992مصطقن فتحي حسن عثمان الجبوري4531

11/2022يازي جميل علي1990ريان محمد يونس محمد العبادي4532

ن جميل العباسي4533 11/2022باسمة احمد خليل1990عباس صالح امي 

11/2022نوفة بديوي جاسم1992مصعب محمد محمود محمد الجبوري4534

ي4535
11/2022ثالثة سلمان كاظم1981سمب  غانم يوسف عبوش الحمداتن

ي4536
11/2022شمسة حنش محمد1992احمد حازم ذياب محمد الجحيىسر

ن ثامر صالح االحمدي4537 11/2022افراح شاكر محمود1992يوسف ياسي 

11/2022سكنة محمود محمد1984عمر عبد الحميد محي الدين طه الصميدعي4538

ي4539
11/2022عنود هالل سليمان1984سعد هللا احمد عالوي محمد الحمداتن

ي4540 ن محمد1983شاهر احمد حسن جدوع اللهيبر 11/2022عمشة حسي 

11/2022بيداء محمد سالم1992ايمن محمود خلف احمد الجبوري4541

ن محمد1990احمد صالح محمد عبد هللا الجبوري4542 11/2022ترفة امي 

ي4543
11/2022سعدة عطا هللا مطلوب1990مصطقن ذنون خلف مطلوب الجحيىسر

ي4544
11/2022شكرية محمد ظاهر1993احمد عبد الرحمن حمادي محمود المتيوت 

ي4545
11/2022خولة فتحي محمود1984مخلد عبد المحسن خليل سلطان الجحيىسر

11/2022سعدية فاضل يونس1990يونس احمد علي يونس الجرجري4546

11/2022حبيبة ابراهيم1994احمد حامد احمد صالح المول4547



ن رحاوي العبيدي4548 11/2022وداد سعيد احمد1975علي ناظم حسي 

11/2022شذى نجم عبد1989محمد ابراهيم محمود حياوي4549

ة فاضل عباس1990فهد علي طه هالل المعماري4550 11/2022امب 

11/2022اسيل خلف ذنون1996اوس محمود حسن علي الحديدي4551

11/2022صبحه خضب  محمود1991عمر سليمان يونس خلف الحديدي4552

ي4553
11/2022عفرة طعمه1995منذر فاضل عبد القادر خضب  المتوت 

11/2022ياسة طه1993سيف خضب  عكيل عباس الجبوري4554

11/2022صالحة طه سلطان1995كرم محمود صالح سليمان الحبيطي4555

11/2022بسمة علي ابراهيم1996سعود فيصل خلف جاسم اللويزي4556

11/2022سعدية سعدون خطاب1958حسن علي سلطان خطاب العجيلي4557

ي4558
11/2022سعاد غدير فليح1975انور لهيب ضاري فليح الحساتن

ي4559
11/2022هدية جلود حسن1985سليمان شهاب احمد جاسم العدواتن

11/2022صبيحة فتحي حمادي1979عبد هللا سالم يونس محمد الحساوي4560

 الهاللي4561
ن 11/2022شيماء ذنون يونس1994اوس رعد محمد حسي 

11/2022عواشة يونس مربط1984احمد محمود خليف حميد الجبوري4562

11/2022لمعة احمد إبراهيم1986دحام محمود هالل طه الحديدي4563

11/2022هناء يونس مهيدي1985اسماعيل صبحي اسماعيل مهيدي الحيالي4564

11/2022يازي خلف حسن1985قيدار رمزي عبد هللا حسن الحديدي4565

ي4566
11/2022حمدة عبد هللا فندي1994عبد السالم محمود خلف اشكارة الحمداتن

ي4567
11/2022رابحة عبد هللا حسن1982احمد عبد محمد علي الصوراتن

11/2022حفصة فخري محمد1994احمد خالد عبد الكريم عبد القادر الدليمي4568

ي4569
ن مشتاق خزعل حسن الحمداتن 11/2022وفاء غانم محمود1995معب 

ن احمد حسن الدليمي4570 11/2022باسمة صالح حامد1988مثبن حسي 

ي الحديدي4571
 علي1974علي ابراهيم كاطع عبىسر

ن 11/2022نمشة حسي 

ي محمد1990علي نوفل عبد الجبار خليل الحيالي4572
11/2022ضح عبد الغبن

11/2022ايمان عبد الجبار شيت1998عبد الرحمن معن محمد نجم الراشدي4573

11/2022يازي محمد احمد1987احمد محمود جاسم احمد العباسي4574

ي4575  اللهيبر
ن ن عبد امي  ن1987ابراهيم حسي  11/2022نوال حسن حسي 

11/2022عامرة فتحي مجول1994محمد محمود شحاذة عبد الرحمن اللويزي4576

11/2022معززة عزيز خليل1989محمد يونس احمد محمود العبادي4577

ي4578
ن1993حميد احمد صالح احمد الجحيىسر 11/2022صبحة غدير ياسي 

ي4579 ن 11/2022يازي باشة غفوري1979رافع صالح محمد حسن العبن

11/2022هديلة هويدي خالد1983محمد حمد خطاب خلف الجبوري4580

11/2022فرجة محمود جاسم1982محسن محمود خطاب خلف الجبوري4581

ن سلطان الجبوري4582 ن محمد حسي  ة علي عبد هللا1982حسي  11/2022خضب 

ن الجبوري4583 11/2022نزهة مطلك محمود1992محمد صالح الدين سالم شاهي 

ي4584
11/2022شمسة عبد الوهاب1994عيىس حازم صالح خلف المتيوت 

ي4585  عبيد الزهب 
11/2022فاطمة صالح يوسف1963محمد عبد مصطقن

ي العبيدي4586
11/2022جميلة عبد القادر1989اسماعيل خالد اسماعيل راضن

ي4587
11/2022سناء جاسم محمد1999عبد الرحمن محمد خلف شكارة الحمداتن

ي عيىس1979عبد الوهاب احمد حميد عيىس االومري4588 11/2022بدرية صبر

ي4589
11/2022فرحة محمود صالح1976احمد عبد هللا هالل حسن البدراتن

 محمود الحيالي4590
11/2022امنة محمود جاسم1982راكان فتحي خضن

11/2022عويشة احمد دلي1975ابراهيم يونس عواد حميدي الجبوري4591

11/2022فوزية مرعي1997احمد ابراهيم عويد فياض الجبوري4592

11/2022جاسمية محمد علي1997احمد حامد احمد موس الجبوري4593

11/2022طليعة عفر1986احمد سالمة عبد هللا ابراهيم الجبوري4594

11/2022عنود سليمان إسماعيل1983احمد شهاب احمد اسماعيل الراشدي4595

11/2022رابعة يوسف سلطان1993احمد عامر الياس خضب  الجبوري4596

11/2022ليلة دحام جاسم1995احمد محمد عويد فياض الجبوري4597



11/2022كواكب صالح1993ادهام غانم صالح احمد العبيدي4598

ي4599
ن خليل الجحيىسر ن يونس امي  11/2022ثريا علي1992امي 

11/2022خديجة خازر1989جاسم محمد عاكوب ابراهيم العبيدي4600




