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128828االء ناصر عبد عباس الحسناوي1

15151040ابرار عبد الكاظم صاحب حسين2

3

ابراهيم عزيز كزار عبد الكريم 

14111035الفتالوي

0000ابو تراب موجد صاحب حسين4

5
اثير احمد محيبس باشط المحمداوي

12111033

89724احمد حاكم جبار راهي الكيمياوي6

15101035احمد حيدر شاكر7

1413835احمد دكمان مرهون ياقوت8

9

احمد رحيم عبد الزهرة عبد العالي 

610824الزيادي

12111033احمد سعيد تقي يونس10

14151039احمد شهيد حمزة هدام الغزالي11

85518احمد عامر حسين حمزة12

13

احمد عبد االله زينل محمد علي ال 

118827سيد وهب

14

احمد عبد السجاد حيدر محمد 

118726الكفاني

1181029أحمد علي محمد صالح القريشي15

125825احمد فاضل عباس ناصر16

125623احمد كريم جهادي دحام الغزي17

0000احمد محسن صاحب جبير18

5111026احمد محسن عباس عبد السادة19

20

احمد مرتضى كاظم صالح 

149730الحدراوي

21

احمد مؤيد عبدالجبار عيسى 

0000الكناني

1112831اديان مثنى جواد عبد22

0000اديان ناظم مهدي عباس سفينة23

1112730أ ارشاد محمد مجيد عيسى24

0000ارشد غالب سعد حسين25

0000ازهر سمير كاظم عبد26

0000اسامة زيدان خلف27

127726اسامه احمد كاظم كريم  الغزالي28

29
اسامه علي جهاد جواد الدحيدحاوي

1512734

1111628استبرق علي عبيد عوده   د30



31

اسراء فاضل عباس برهان 

1111628الخفاجي

0000اسعد حسين عبد هللا فشل32

33

اصيل كامل  محمد خطار  

119828الفتالوي  أ

107825افنان امجد يعرب عبد الرزاق  أ34

0000اكرم رحيم ابراهيم طراد35

0000امجد ذياب سالم هنون36

147728امجد محمد كاظم محمد الكفائي37

38

امل علي عبد علي مجدي البو 

1271029عرب

1011829امنه عيسى محمد شبر شبر39

40

امير احمد حسن جاسم حمادي  

128828الخزرجي

13151038امير خضير نجم عبد هللا41

88622امير سعد محمد مجيد42

0أمير سعيد كريم جابر43

44
امير محمد حسن علوان الحدراوي

11101031

811726امير هاني  حسن جحيور45

0000انصاف كريم واوي دحام46

1171028انوار جاسم جابر جاسم الشرامطه47

100515انور كريم مهدي سلطان  الزيادي48

49

ايات الحق جواد عليوي حسن  

10151035الفريجي

0000اياد عبد هللا نذير سلطان العياشي50

1411732ايالف بحري كامل حسين البياتي51

0000ايمان نجم حسين العبادي52

812727ايه كامل تموم صالح53

148830باقر حسين هادي طة الحيدري54

14151039باقر رسول محمد شمخي الليباوي55

851023بتول باسم سعيد حميد البو كلل56

1012830براق عبد الكاظم راجي شطنان57

1211730بنين رحيم مسلم علي الرماحي58

0000بنين رياض علي جابر59

60
بنين صالح مهدي جدوع  العبادي

1012729

0000بنين عبد العظيم عباس حمد61

14151039بنين علي كريم عليوي الفتالوي62



1291031بنين محمد عباس جاسم  الفتالوي63

1212731بنين هادي عسكر  العرداوي64

0000بهاء الدين عبد الحسين65

1011829بهاء علي جبار برهان  الجبوري66

14151039بيدق لقمان صادق جعفر  د67

1112831تبارك حيدر فارس عزيز68

0000تبارك ناظم مهدي عباس سفينه69

810826تقاء جواد محمد علي  أ70

126826تقي محسن عبد محمد حسن71

15111036ثائر عواد كريم حسين72

73
جعفر حزام كاظم سهر الدحيدحاوي

10151035

0000جياد عواد كاظم عطيش74

0000حاتم كريم هناوي فرهود75

76

حسن عبد الستار جبار حسن 

15131038الصائغ

77
حسن فالح حسن عبد سالم العبادله

12151037

116623حسن ناجح كامل حسين78

810725حسنين عباس عبد الحسين علي79

80
حسنين كريم سعيدعباس ال محمود

0000

80513حسنين وديع غانم رحيم السالمي81

96621حسين جبار محمد جوده82

127524حسين جواد غني رحمان83

149730حسين حمزة راشد ناصر84

12111033حسين سلمان يوسف مهدي85

86
حسين عبد العباس  خضير عباس

11141035

1212731حسين عالوي عودة حسن87

88

حسين عالوي وحيد محسن 

128727السالمي

89724حسين علي جواد كاظم شبر89

1212731حسين علي حسين علوان90

0000حسين علي عبد الخالق91

1461030حسين علي عبد نور جبر92

9131032حسين قاسم محمد خضير93

0000حسين كاظم جواد كاظم94

1211629حسين محمد رضا كاظم95



127726حسين مسلم ناجي  موسى96

97

حسين ناجح حسين كساب 

15151040العارضي

611825حسين نجاح مهدي  حسن98

0000حوراء ماجد حميد حسن99

3111024حيدر تكليف  كاظم عباس100

0000حيدر تكليف كاظم عباس101

12131035حيدر حاتم عبد علي سعود102

11121033حيدر رعد كريم حبيب103

0000حيدر ركاب غانم مظلوم104

1012729حيدر سفر عبد عون حسن105

1071027حيدر عبد  الحكيم  شاكر106

1071027حيدر عبد االَله عبد العزيز جابر107

108

حيدر عبد الزهره كريم عيدان 

10101030الميالي

1011829حيدر عدنان عبدالرضا جعفر109

110

حيدر محمد علي لفته زغير 

1012931الكرعاوي

1212832حيدر نعمه حسن راضي111

117826خديجة عز الدين بكتاش بيرم بابا112

1411732خضر عزيز سلمان113

0000خولة عبد الحسين ردام114

15151040دعاء حافظ تركي باقر الحجار115

1012830دعاء حسن هادي كزار116

1413835دعاء رائد حسن راهي عبد117

15151040دعاء فاضل عباس حسين118

12111033دعاء محمد جبر محمد119

120
دعاء محمد طالب حسين  السعبري

96722

1114934دعاء ناظم عبود خلف121

77822دنيا عالء حسين علي حبيبان122

159832ذو الفقار هيثم كاظم والي123

124

رحاب نوماس عبادي حسين 

1411732النبهاني

1112730رسل عبيس هادي125

14111035رعد نجم عبد أبو اللول126

12141036رغد فليح حسن مرهون127

88824رفل رشيد عبد هللا ابراهيم128

11111032رفل محمد حسن شنون129



8111029رقيه عماد عبود خليل العادلي130

11111032رقيه هجران نعمه ذهيب131

1112932رقيه واثق نجم عبود  التميمي132

1114732رملة حيدر عالوي حسين الزرفي133

8101028زمن عباس هاشم حسن134

89724زهراء اياد كاظم شمخي الفتالوي135

136

زهراء جواد كاظم عبد الحسين 

12141036الطائي

1212832زهراء حسن محسن كاظم الميالي137

0000زهراء عبد السجاد جوده سلطان138

0000زهراء عبد العباس محمد لطيف139

140
زهراء عبد هللا صاحب علي الفتلي

12121034

148830زهراء عبد المنعم خراطة يحيى141

142
زهراء عقيل هادي جاسم الجبوري

1113933

0000زهراء محمد عبيد كريم143

144

زهراء نعيم عبد الحسن سراج 

1511935العلياوي

128828زهراء هادي فليح عبد الحسن145

811928زيد احمد كاظم هاني البديري146

0000زيد جمعه عطيه حميد147

0000زيد سالم مالك مرزه148

0000زيد علي حسن149

1313834زيد علي مهدي محمد150

911828زيد محمد زيدان سمير151

0000زيد وفي كمين برهان152

0000زين العابدين علي عمران153

154

زينب  عالوي حسن عبد محي 

812828الدين

0000زينب جعفر صادق155

156

زينب رحيم عبد الساده غضبان 

12101032العابدي

8141032زينب سلمان مرزوك فهد157

10151035زينب عادل خليفه عباس العبادي158

0000زينب علي محمد رضا159

160

زينب كاظم عطشان  حسين 

1011829الحجامي

0000زينب ماهر يحيى  عبد عنوز161



162
زينه عادل عالوي حسن الحسناوي

1014933

163

زينه منصور خضير يعقوب  

98825الشنين

12151037ساره  جعفر رحيم  عباس  تبنه164

165
ساره طارق حسين كرمش التميمي

129930

108927ساره علي مشير ثعيلب  الميالي166

1410933ساره هادي ابراهيم والي الشافعي167

1191030سجا ظافر سعيد حميد الرومي168

812828سجاد احمد مهدي  عبد الجواد169

1271029سجاد حاكم نعوم شالل  الزرفي170

0000سجاد حليم ياسين عبد171

0000سجاد عزيز رحيم عزوز172

0000سيف احمد عبد الزهره منعم173

174
سيف حمزه عطيه جوده  السيالوي

8131031

175

سيف خالد مجبل عبد ياسر  

14111035الفتالوي

1091029سيف علي هادي عليوي الطفيلي176

812828شروق محمد عبد الرضا حسين177

178

شهد عبد المحسن حسن خلف 

10121032السامر

0000صادق موسى راضي179

0000صفين جاسم اسماعيل180

181

ضحى حيدر عبد الوهاب نعمه 

12121034الجابري

1010929ضحى وفاء عبد هللا محمد182

183

ضرغام عطا هللا عبد السجاد 

10101030الياسري

184

ضرغام لطيف كريم جعفر 

881026الموسوي

811827ضرغام هادي عبد زيد185

10121032ضياء امان جمعه حمود المرشدي186

187

ضياء فؤاد مدلول ثصيف  

58619البيضاني

1212933طه محمد مهدي عبدالحسين188

8141032ظافر جاسم محمد علي الموسوي189

11111032ظافر رحيم عبيس عيدان190



0000ظافر رحيم عبيس عيدان191

0عباس حسن عطيه عباس192

0عباس حسن علوان ابراهيم193

0عباس صاحب عبيد عبيد194

195

عباس عبد االمير جبار عبد 

0العباس

0عباس علي حسين علوان196

197

عباس علي محمد حسين كاظم 

00الرميثي

198
عباس فاضل عنه حاشوش الزبيدي

0

0عباس كاظم يحيى199

200

عبد الرحمن سامي سلمان عباس 

0الطائي

201

عبد العزيز قنديل كامل عطية 

0البديري

0عذراء ضياء مطشر كزار202

0عصام عباس حاكم حسن203

0عقيل جاسم محمد اسود الحدراوي204

0عالء رحيم جبار مريهج205

0عالء عماد رزاق مجيد206

0عالء مع هللا جياد حمود207

0علي اياد كاظم208

0علي جاسم محمد عطية الشمري209

0علي حسين علوان هادي210

0علي حمزه يوسف فنيعر211

0علي حمودي مجهول جاسم212

0علي حيدر طارش عبود النويني213

0علي خلف شغاتي ماجد214

215

علي رياض عبد الشهيد ياسين 

0العيساوي

216
علي سعد عبد الواحد حسان البازي

0

0علي صادق جعفر متعب217

218

علي طالب حمادي محيسن 

0العامري

0علي عباس ابرهيم كاظم219

0علي عباس جبار عطية220

221
علي عباس عبد المهدي عبد الكريم

0



0علي عباس عزوز ذرب222

0علي عباس عليوي نعمه الزرفي223

224

علي عبد الحسن جاسم عباس 

0الصافي

225

علي عبد الحسين جبار عبد الزهرة 

0الحاتمي

0علي عبد بريهي حسون الزرفي226

0علي فالح حسن علي227

228

علي فراس عدنان عبد زيد 

0الحسناوي

0علي قاسم حاكم كاظم229

0علي قاسم محمد ابو حليل230

0علي قيصر عبد الرضا ادريس231

0علي لفته نجم عبد الحسين232

0علي مجيد علي عوده البو جاسم233

0علي محمد رزاق طاهر الحداوي234

0علي محمد عزيز يونس235

0علي مهدي عبد حسون الحجيمي236

237
علي ناجي عباس محمد  الجبوري

0

0علي ناصر حمزة مطر238

0علي ناظم حازم مناور239

240
علي ناهض رشيد خليل الصالحي

0

0علي هادي غانم حسن العارضي241

242

عمار عادل عبد االمير جبر  

0العيساوي

243

عمر عماد علي حسين  ال 

0منصوري

0غدير عباس حسن جاسم الفتالوي244

0غزوان لطيف  عبد بدر الزهيري245

0غزوان محمد صاحب جواد246

247

غفران  حامد شناوه  هادي  

0الفتالوي

0غفران صالح حسن راضي248

0غفران صالح كامل249

0غفران عوده صافي الصريفي250

251
غيث حسين موسى حسن السالمي

0



0غيث علي هادي جاسم252

0فاطمة كاظم كريم كاظم253

0فاطمه خضير رشيد مدلول254

0فاطمه سعد كريم غيدان  الفتالوي255

0فاطمه سعد مهدي اسماعيل256

0فرقان حميد عبد فرعون  أ257

258

فرقان كريم تكليف عيدان 

0الحسناوي  أ

259
فضل حسن محمد علي عبد االمير

0

0قاسم عباس كريم مهدي260

261
قطر الندى سليم جاسم عوده الطائي

0

0كاظم حسين اسماعيل يعقوب262

0كاظم عزيز عبد السجاد هادي263

0كاظم نعمه كاظم طاهر الحيدري264

265
كاظم هاشم محمد درويش السهالني

0

266
كحالء جاسم حسين عبد العارضي

0

0كرار حسين كريم  ال جميل267

0كرار حيدر حمود حمد  الفحام268

0كرار حيدر عودة حسون الماللي269

0كرار عبد الجبار محسن  طاهر270

271
ليث احمد عبد الحسن عبد الحسين

0

0ليث سالم ضهد  خشان272

0ليث محمد كاظم خضير273

0ماجد غانم فاضل  العميري274

0مجتبى حسن محسن وادي275

0محسن علي عبد الحسين مهدي276

0محمد أحمد جاسم محمد277

0محمد احمد شاكر جبر راضي278

0محمد احمد عباس حنون الميالي279

280
محمد باقر فاضل عاشور الحمداوي

0

0محمد تقي عبد الهادي كريم معله

0محمد جاسم حميد حسن الحسيني



محمد حسن عبد علي عبيد الشمري
0

محمد حسين هادي حبيب الفتالوي
0

0محمد رياض عيدان عبد كرار

0محمد ريحان جفات

0محمد سيف غازي

0محمد صالح مهدي عبداالمير

0محمد طالب محمد جاسم الفتالوي

محمد عباس عبد الزهرة حسين 

0العبودي

0محمد عبد الرضا عبد هللا مرسول

0محمد عبد العباس عبيد خويجي

0محمد عبد الهادي عبد االمير

0محمد عبد علي جهادي

0محمد عالء حاكم حسن

0محمد علي حسن جابر

محمد علي عباس عبد الكاظم 

0االزيرجاوي

0محمد علي هادي ديوان

0محمد فارس احمد فشل الحدراوي

0محمد كاطع محمد ماكان

0محمد كاظم  محمد علي

محمد كاظم حسين يوسف ال جميل
0

0محمد مجبل حمزة ضعيف

0محمد محسن حسن صالح شبر

محمد مضر عبد علي هادي 

0الجابري

88محمد مهدي صالح مهدي

0محمد يحي شهيد محمد الماضي

مرتضى رزاق حسين علي 

0الشحماني

0مرتضى عباس عبد سلمان

0مرتضى عبد االمير فرمان عباس

مرتضى عمار عبادي حمود 

0الحيدري

0مرتضى عناد مهدي

0مرتضى فارس مطشر ياسين



0مروة خضير عباس حسن

0مروه حمودي مهدي زيدان

0مروه رحمن كريم مظلوم

0مريم صباح رزوقي جاسم النجم

0مريم عادل عبد علي مهدي

0مسلم حيدر  اسماعيل حسن

0مسلم عقيل جبار سلمان

0مسلم مصطفى  محمد علي

مصطفى باسم عبد الكاظم صاحب  

0العبودي

0مصطفى جاسم حسن عبود

مصطفى جوده عاشور وليد 

0العبودي

مصطفى حسين عبد الجليل رسول
0

مصطفى حيدر موسى حمود  

0الشكري

مصطفى فالح حسن جويك  

0الجبوري

مصطفى لفته محسن عباس 

0الموسوي

0مصطفى منيف جودي ديوان

مالك  عالء صالح مهدي ابو السبح
0

0مالك حيدر حسن محمودالجبوري

0مالك ماجد جابر محمد

منتظر احمد خلف راضي  السعيدي
0

منتظر خلدون طالل كاظم ابو 

0جزره

0منتظر عبد الحسين صنيخ مهلهل

منصور غالب لفته محمد 

0االبراهيمي

مهيمن نبيل خضير حسن 

0الحسناوي

0موسى حسين كاظم محمد التميمي

0مؤمل حامد جاسم محمد العامري

مؤمل عبد االمير عبد الهادي كاظم 

0 العابدي



0مؤمل علي حسين خلف السعدي

0مؤمل مهدي حسين  مهدي جريو

ميامين حميد سعيد محمد علي 

0العامري

ميثم عبد الكريم سلمان جعفر 

0الكوفي

ناصر حمزه علي سلمان  

0العزيباوي

0نجاح طالب كاظم عباس  د

ندى مثنى عبد الكريم عباس 

0الشيباني

0نكتل عادل نعمة خليل د أأد ذ

نمير زهير عبد هللا عباس الجنابي
0

نهروان دفاع شمخي جبير  

0الجنابي  أ

نهى سمير عباس محمد حسين  

0النساج

نور الدين كريم عبد احمد 

0المشهداني

نور عبدالعزيز عبدالرحمن          

0         أ

نور عزوز منفي علوان الزيادي  أ
0

نور فاضل حسن مطرود الهاشمي  

0أ

0نور هاشم  عباس هاشم  أ

0نورا عامر كاظم عبد هللا

0هاتف كردي حسين

0هاني محمد دارم عطيه

0هبه محمد جاسم حمدان  الحيدري

هدى حميد مجدي عبد الكاظم  

0الشمري

0هدير عادل عبد الرزاق سلطان

0هديل علي داود سلمان الموسوي

0هديل هادي يحيى حبيب

0هديه ظاهر صياح علي الخالدي

0هشام فجري حميد عناد

0هشام منير عبد الهادي عبد الكريم



0هيثم حسن عبد حبيب

وسام محمد موسى فرهود  

0العارضي

وسن هاني كاظم حسن  الكرعاوي
0

0وفاء ثامر عدوان حماد التميمي  أ

والء حسن هادي كاظم الجشعمي  أ
0

0ياسر احمد صالح

0ياسمين عدي فاهم

0يوسف رفعت حسن  مهدي

0يوسف عبد الزهره محي ياسين

يوسف مهدي جبار سلطان  

0الحدراوي

0يوسف عالء حسين نعمة

0

0


