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71353994623ابراھیم جامل صبر حنون الحاتمي1
10115121396030احمد رائد محسن حتام الكعبي2

3
احمد ریاض نوماس حسین الخفاجي

914571175326,5
12958874924,5احمد سامي عطیھ جوده4

5
احمد شبر یحیى علي اسحاق الموسوي

79810774824

6

احمد عبد االلھ زینل محمد علي ال سید 
6454883517,5وھب

129701374824احمد عظیم عبید حسن الخویلدي7
74761084221احمد علي جوید سعد حسن الحاتمي8
779783819احمد علي زبالھ دایش الخزعلي9

410751394824احمد فضیل جخامھ ال عزیز10
74771294623أحمد محسن صاحب11
00احمد محمد عباس علي العبودي12

13
احمد مؤید عبد الغني عبد الرضا ال باقر

511701184221
111185474623احمد نجاح جفات  كریم حافظ14
8596974422احمد نعمھ حمیز حسون الجنابي15
810641284824اخالص حبیب جدران عبد الحاتمي16
8821283819ادیان بشیر جاسم جبر الصالحي17
137121195226ادیان عادل ھاشم جاسم وتوت18
9671484422اركان خضیر شلتاغ جبر19
00ازھر سمیر كاظم عبد20
00اسامة زیدان خلف حمود21

22
استبرق محمد فرھود شنتھ الشبالوي

1178111085527,5

23
اسراء سعد عبد االمیر مھدي الھاللي

15121071076130,5
8127101075427اسراء سالم یوسف عبد الذبحاوي24
86671074422اسعد سالم حسین جبر العلیاوي25
7673683718,5اسعد عباس ھالل جرموط الجبري26

27
اسعد عبد الجلیل علي محمد الفتالوي

7576283517,5

28
اسماء عبد الكریم شمخي طعمھ الخیكاني

712611284623
414691495628اسماء محمد جعفر حمزة29

30
آمنھ حیدر عبد عباس مھدي الفتالوي

81375684723,5

31
امنھ عبد االمیر صالل موسى الفتالوي

879984120,5
5878884422آمنھ عبد المولھ ضیھود ألبو حسنھ32
753772914,5امیر حسین ھاشم حساني الكرعاوي33
814613985829أمیر حمید جندي عجون الكریطي34

35
أمیر عبد الخالق عبد السجاد مھدي الیاسري

1114651485829

36
انفال محمد حسن عبد الرحمن حسین 

312761184723,5الحسیني
101577985628انوار سعد حسن عبد العامري37

38
آیات حسن عباس سوادي العنكوسي

1212691075628
41269994924,5باقر ستار جبار كاظم الطفیلي39
101266995226بتول عطیھ مسلم جبار العبودي40
108911284824بنین جالوي مطر خضر األمیال41
1196131396130,5بنین حمزه جبار ھادي المیالي42
1110510995427بنین ریاض علي جابر43
79511484422بنین سعد منعم أمین تویج44
413651074522,5بنین سعد ناجي حسین التالل45
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46
بنین عباس عیسى عبد ھاني الشافعي

51075774120,5

47
بنین كاظم عیسى حمادي ال سعد راضي

81085494422
91388985527,5بنین مھدي عبد االمیر محمد48
413741374824تبارك عبود عبد الزھرة حمیدي49
297189تبارك عمار عطا خمیس الحمداني50

51
تبارك وسام علي عبد الحسین اللھیبي

15157141097035
89861185025تماره صالح كاظم حسین الجبوري52
49713494623تمارى ماھر كاظم مراد العارضي53

54
جاسم محمد جیاد جراح الحسناوي عتك

1215613796231
413591495427جعفر راضي غالي حمزه اعاجیب55
884جھاد عادل جواد كاظم آل عتیج56
00جیاد عواد كاظم عطیش57
00حاتم كریم ھناوي فرھود58
4778784120,5حسام كریم كریعھ تعیب الشبلي59
713791495929,5حسن ضمیر حسین محمد ابو سعیدة60

61
حسن عارف تركي عطیھ البیشراوي

14156111296733,5

62
حسن علي عبد الحسین حمودي فیاض

10576984522,5
71560784321,5حسن علي كریم جواد ابو فلیح63
514691295527,5حسن علي محمد علي الطباطبائي64

65
حسن عمران كاظم علوان العزیباوي

8117101185527,5

66
حسن كامل كرحوت عباس الفتالوي

108831184824
111174484522,5حسنین جالل حسن جیاد الحاتمي67
413671395226حسنین علي طارش عبود النویني68

69
حسنین مھدي ھادي عبد الزھرة العابدي

34671083819
111182784723,5حسین تكلیف  مجید حسان السالمي70

71
حسین تكلیف زھیر حساني السبھاوي

11117131086030
00حسین جواد غني رحمان72

73
حسین حبیب عسل حمزه العریفاوي

9678794623
713610944924,5حسین صباح فھد كحیط الجابري74
814614985929,5حسین عدي صاحب علي الیاسري75
367983316,5حسین عالوي وحید محسن76

77
الحسین علي جواد محمد حسین شھیدي

1012810985728,5
55741083919,5حسین علي حاجم سلطان االسدي78
1175483517,5حسین علي طھ نجم الشافعي79
813810885527,5حسین علي مناف محسن المحنھ80

81
حسین فرحان محمد ضایف الفتالوي

51176994723,5
1412881486432حسین مسلم ناجي  موسى82
1098101285728,5حسین مھند كاظم حسین النعماني83
8117121385929,5حسین وھاب صبر حنون الحاتمي84
715610885427حنان عادل ھاشم جاسم وتوت85
49611183919,5حنان كاظم مخیف فتالوي الفتالوي86
15671084623حنین جبار كاظم حاجم الجلیحاوي87
740حنین خالد ھاتف كریم الشمري88

89
حنین ریاض سالم عبد الحسن التمیمي

1164693618
814771295728,5حنین مھدي كریم علي السیالوي90
10157101086030حیدر حسن حیدر محمد الكفائي91



91482584623حیدر زمان صاحب شاكر كرماشھ92
884حیدر سفر عبد عون حسن الجنابي93
1112791185829حیدر عامر كاظم عباس الحاتمي94

95
حیدر عبد علي  صبار عبطان الزرفي

497111385226

96
خضیر عباس حسن جبیر االبراھیمي

813712985728,5
1321283517,5خولة عبد الحسین ردام97

98
دانیال علي عبد زید نعمة الغریباوي

613881185427
4127383417درج مدلول محسن جبار99

6888684422دعاء سعد كریم یاسین الیساري100
99871185226دعاء علي حسن ھادي الخفاجي101

102
دیار عالء حاكم شعالن عبد ابوصیبع

91368785125,5
913681185527,5دیار علي حاصود عبو الشبكي103
11156121186331,5رسل محمد سعد عاشور الخفاجي104

105
رسول عباس حسن شاوي الشبالوي

8111183819
1415710686030رشا توفیق محمد عبد هللا العامري106
1131193417رقیھ حیدر محمد رشاد الدروغي107

108
رقیھ خضیر عباس رضا الدحیدحاوي

8109111095728,5
513991395829رقیھ سالم جبار مطر العریض109
71366995025رقیھ محمد كاظم عمران االسدي110

111
رواسي محسن كریم علیوي الفتالوي

151510151497839
4127793919,5زھراء حسن قصاد حسون الشبلي112

113
زھراء حسین عبد االمیر عزیز ابو صیبع

46781194522,5

114
زھراء رزاق موسى محمد علي المحمودي

31461294422

115
زھراء سعد رضیوي فیاض العابدي

41567794824
1215781186130,5زھراء عباس جبار محسن الكعبي116
1312913996532,5زھراء عباس حمید عبد الرماحي117

118
زھراء عبد االلھ ھادي كاظم السبتي

15158151597738,5

119
زھراء عبد الرسول محمد ھادي الدجیلي

71192713,5
151510151497839زھراء علي باجي جوده الكوفي120

121
زھراء علي مدلول عطیوي الجنابي

413851184924,5
4158131286030زھراء فالح مھدي ھربود122

123
زھراء مؤید شناوه مزیعل الناصري

41278694623
15129101186532,5زھراء ھاتف عباس حنف العبودي124
884زید جمعھ عطیھ حمید125

126
زید جمیل عبد الحسین ابو جواد العبودي

5569984221
889101495829زید طالب علوان عاجل الغزالي127
813611685226زید عادل شاكر ابراھیم128
5782010زید علي حسن علي129
415711995527,5زید علي حسون عبد نور مكتومي130
41173894221زید فاروق حمود عیدان الشبلي131
884زین العابدین علي عمران رحیم132
512771084924,5زینب جاسم سعید حران المواش133
00زینب جعفر صادق حسین134
614710995527,5زینب رحیم عباس جبر العجیمي135
91483795025زینب رسول مزعل كاطع الفتالوي136



812911995829زینب ریاض نعمھ محمد137
3372292613زینب عبد الجلیل عبد كاظم138

139
زینب عبد الحسین نعمھ عباس فتالوي

1015881296231
13149111497035زینب علي خضیر عباس شكر140
00زینب علي محمد رضا عمران141

142
زینب كاظم عطشان  حسین الحجامي

3983283316,5
51274894522,5زینب محمد نبیل حمید الجبارة143

144
زینھ مؤید مجید رزوقي محمد الزبیدي

8147101496231
7987694623ساره بكر عبود نجم خضر145
872993517,5سالم احمد زعیج معارج الونیس146
71489895527,5سامر راھي شافي شنوف الفتالوي147
4128111385628سبأ عباس جیاد عبد الرویطي148
887121295628سجا فالح حسن حمید النعماني149
00سجاد حلیم یاسین عبد150
4137101395628سجاد سالم ھادي جاسم ابو غربان151
31277984623سجاد سھیل كریم جاسم شعبان152
1115731385728,5سجى رزاق جبار ابراھیم153
81278394723,5سجى علي محسن مھدي الجبوري154
813712985728,5سحاب عبد الحسین محمد سدخان155
9156141286432سحر فالح صاحب رزیج الكعبي156
4147101085326,5سلمان علي جاسم محمد الجیالوي157
00سیف احمد عبد الزھرة منعم158
413714885427سیف عادل ناجي جواد دبش159
1015814886331,5شذى كریم سلمان موسى العیساوي160

161
شھد عقیل عبد مسلم  علیوي الحدراوي

101268695125,5
9147101586331,5شھد عالء حسین كركور عنوز162
14158111196834شھد ھادي  حمید جابر الخفاجي163

164
شھالء احمد فاضل خرباط الذبحاوي

31572794321,5
146393216صادق عبد النبي شحاث ضعیف165
512714785326,5صبا حمودي حسن ناصر الیاسري166
1112861195728,5ضحى مجید نعمھ ھاشم البو ذبحك167

168
ضرغام لطیف كریم جعفر الموسوي

1014610695527,5

169
ضیاء فؤاد مدلول نصیف  البیضاني

41272311,5
71087494522,5طاھر نعمھ حسین شنان170
4977994522,5ظافر حسن نوري كاظم كمونھ171
1515871186432عاتكھ حسین علي ابراھیم172
6677183517,5عباس جلیل جھاد حافظ الحجامي173
994,5عباس حسن عطیھ عباس174

175
عباس حسن محسن عبد الساده الفتالوي

1377784221
86772814عباس ظاھر عایز مریس الفتالوي176
00عباس عبد االمیر جبار عبد العباس177
45771094221عباس عبد المھدي محسن شریف178
00عباس علي حسین علوان179

180
عباس فاضل عبد عبد االمیر الفیداوي

111478795628

181
عباس فوزي عبد الیمھ محمد الجبوري

315751295125,5
46731183919,5عباس قاسم محمد حمزه182
14158111597236عباس كاظم یحیى ابراھیم183
97442412عباس محمد محیسن عبادي الشبلي184

185
عبد االمیر جاسم محسن عبد الصاحب 

876693618االبراھیمي



186
عبد القھار ھادي شھید حسین الحدراوي

1010871485728,5

187
عبد هللا حسن ھادي عبد العباس االبراھیمي

139871085527,5
15121081096432عبیر محمد عبود جالب فلیح جالب188

189
عزیز ماجد عز الدین جواد االعرجي

13147131497035
71074894522,5عقیل رعد حمزة عجة الخزاعي190
912851395628عقیل عمران كامل شمران العلیاوي191
00عالء عدنان شعالن الطائي192
69791295226عالء لفتھ شجي عوید193
00عالء مع هللا جیاد حمود194
51064784020علي احمد جمعھ حسن البو ناصر195
561082914,5علي احمد كامل حسن الكریطي196
00علي ایاد كاظم حمود197
3107121185125,5علي ایاد محمد رضا عباس المالكي198
12128111186231علي جودي كاظم لھوف الكالبي199
10889985226علي حمزة زغیر جیاد الشافعي200
108693316,5علي حمودي مجھول جاسم201
912881385829علي حیدر جندي محمد الجنابي202
00علي خلف شغاتي ماجد203
58692814علي زھیر زیدان جبر الرماحي204
1315771196231علي سعد عبد الواحد حسان البازي205
457101094522,5علي سعد یاسین طاھر العادلي206
4117101095125,5علي شمران مجارح جیاد الشبلي207
00علي صادق جعفر متعب208

209
علي صباح محمود محمد االبراھیمي

14158131096934,5
61186984824علي صفاء نور جابر الحدراوي210
00علي عباس جبار عطیة211
000علي عباس عزوز ذرب212

213
علي عبد الحسین كاظم شاني المیالي

467101194723,5
1012841285427علي فاھم مبرد غالي العیاشي214

215
علي فراس عدنان عبد زید الحسناوي

109781185326,5
00علي قاسم محمد ابو حلیل216
00علي محمد رزاق طاھر217
47292211علي محمد عزیز یونس218
4671493115,5علي محمد كاظم سمیسم الشبلي219
785293115,5علي محمد نزار حمد زیني220
67791395125,5علي معد محسن ادریس المحنھ221
00علي میثم حسن عبد هللا الربیعي222
10147121286331,5علي ناصر كاظم عبید العیساوي223

224
علي وارد معین عبد العالي الیاسري

5137784020
561283115,5عماد حسین اكعیم كاظم العكراوي225
49761384723,5غزوان لطیف  عبد بدر الزھیري226
1515813796733,5غفران جاید غانم محمد العابدي227
31485584321,5غفران حاتم عبید جواد الجبوري228
4883783819غفران ناظم محمد نعمھ المیالي229
1011881295829غفران نجم عبد هللا احمد البلوش230
811393115,5غیث سعد عباس حبیب الجنابي231
37105فاطمة فؤاد علي رشید الفیداوي232
1088111496030فاطمھ جعفر صالح خضیر المالكي233

234
فاطمھ حامد جبار عبد الحسن الكریطي

12148151397135,5

235
فاطمھ حسن خنجر محیسن العیداوي

813812895829
1458111095728,5فاطمھ ظاھر محسن نعمھ الحسیني236



15138131497236فاطمھ عامر محسن عباس الجمیلي237
395583015فاطمھ فؤاد ھادي جابر  الغرابات238
1391394422فرح احمد عبد زید خنفر الكعبي239
9775784321,5قاسم حسان ابراھیم حمادي خلوف240
78831194623قاسم عالء حسن الطیف البدیري241
97871195125,5قاسم محمد عبود جالب فلیح جالب242

243
قمر رافع محمد علي اسماعیل دعیبل

13129121096532,5
1085984020كاظم كریم ھادي شمران العكایشي244
128771295527,5كرار حیدر بخیت مارد الكریطي245
710741495125,5كرار عبد الجبار محسن  طاھر246
1178111295829كرار عبد طراد علیوي الموسوي247
157121195427كرار علي حسین علي الحدراوي248
5876984321,5كرار كاظم شناوة عبود249

250
كرار یوسف رسول سلطان البو عرب

13108131496733,5
00كوثر احمد ھادي عبیس الحساني251

252
كوثر محمد احمد یوسف حسین الشمري

575593115,5
977111095326,5لطیف حسن جاسم عجیل الشبالوي253
00لیث احمد عبد الحسن عبد الحسین254

255
لیث خالد عبد الزھرة محمد الحاتمي

1312741295728,5
45771094221مثنى قیس جاسم محمد الفالحي256

257
مجتبى حامد لطیف عبد الیمھ الكرعاوي

3975994221
00محمد احمد جاسم محمد258

259
محمد احمد جدوع عبد حمادي الشافعي

8489784422

260
محمد باقر عبد العزیز عبد االلھ جثیر

108891395728,5

261
محمد باقر فرید  نصیف جاسم الجمالھ

128881395829
12886985125,5محمد جواد كامل عباس ھلول262
76711784623محمد حسام فرید حمودي االعرجي263
57741094221محمد حسن بخیت حمیدي الفتالوي264
9831194020محمد حسن ھادي جاسم الطفیلي265
00محمد حسین احمد عباس الجنابي266
558189محمد حسین مھدي عبد الدحیدحاوي267
707147محمد حمزه فلیح عبد268

269
محمد راضي موسى راضي الصافي

8811894422

270
محمد رضا محمد كریم راضي الخفاجي

67751494824
1012711685427محمد ریاض عیدان271

272
محمد صادق حیدر حسن جاسم العوادي

41275293919,5

273
محمد صادق حیدر حسن مھدي المحنھ

108871295427

274
محمد صادق رسول مسلم نعمة السعدي

773,5
1011891195829محمد صادق عباس جاسم المرشدي275
122841094522,5محمد صالح مھدي عبداالمیر276
1013951195728,5محمد صلھام باني سلطان الشبالوي277

278
محمد عامر حسن علي نقي ال وھب

9119101396130,5
87861395125,5محمد عامر ضھد مزید االبراھیمي279
1015861195929,5محمد عدنان خشان جاسم العیساوي280

281
محمد علي حسن یحیى عبد علي الشباني

14158101196733,5



615781295728,5محمد علي عدنان عوفي جاھل282

283
محمد علي مناف حمید احمد الحبوبي

00
10158131296733,5محمد علي نوماس عبد حسن جریو284
386893417محمد فرید خالد داخل االبراھیمي285
1215771496432محمد كاظم محمد رحوم العارضي286

287
محمد مالك عبد الزھرة عبود السالمي

1313811886130,5
136983618محمد مجبل حمزه ضعیف288
388783417محمد محسن حسن صالح شبر289

290
محمد مرتضى محمد رضا عباس المالكي

1015861496231

291
محمد مناضل شبیب عبد الكاظم العابدي

1215771296231

292
محمود ریاض محسن ناصر الغزالي

11158131396934,5
51377884824مختار حیدر علي طالب تویج293
8575884120,5مرتضى حسن ھادي عطیھ294

295
مرتضى رسول جبار عوده الزرقاوي

814811785628
1214771296130,5مرتضى زمان عظیم عبد الخالدي296
101175584623مرتضى عباس كشیش علي اللھیبي297
00مرتضى عبد االمیر فرمان عباس298

299
مرتضى عالوي جبار حسین السیالوي

1111691395929,5
00مرتضى فارس مطشر یاسین300

301
مرتضى كاظم شنین حسن حمزة العوادي

69781395226

302
مرتضى محمد عبد كریم االبراھیمي

11881294824

303
مرتضى نصیر محمد بریھي الزرفي

1010761185226
12891495226مروه بشیر عواصھ حنون الغزالي304
71184794623مروه كریم عبد الھادي الكیماوي305

306
مریم عبد االمیر ھادي یاسین القزویني

111486685326,5
76761484824مریم عدنان توفیق حسن الجنابي307

308
مریم محمد علي عبد الحسین حربي 

310881084723,5الفتالوي

309
مریم مشتاق جابر عبد الحسن الحارس

14158101196733,5
313751084623مریم ناظم عباس علي المیالي310

311
مزاحم علوان عبد هللا منصور الغزالي

11148101186231
713861185326,5مسلم جبار محسن نعمھ النفاخ312
1113881196030مسلم حمید طاھر خضیر313

314
مسلم عبد علي حسن عبد الكاظم المعامرة

1115891296432
00مسلم علوان حسین بدر الكناني315
1514751196130,5مسلم علي حسین عبود الجبوري316

317
مصطفى باسم عبد الكاظم صاحب  العبودي

00

318
مصطفى جمال محمد ھادي العبودي

125810895226

319
مصطفى رعد حاتم عبد حمد العكیدي

6589584120,5

320
مصطفى سعد زكي خشان الحدراوي

814831395527,5

321
مصطفى عباس حمادي عبد الجصاص

71474784723,5



322
مصطفى عبد الكاظم عباس حمادي المیالي

815741095326,5
8147101095829مصطفى عماد ناظم صالح السلمان323
121587895929,5مصطفى عماد ھادي عبد الحجیمي324
12977684924,5مصطفى عوده عبد هللا طاھر325
113983115,5مصطفى غانم ناصر عاجل العنزي326
92992914,5مصطفى مثنى كاظم ھادي العامري327
117810595025مصطفى محمد دغیم علي عكارات328
81373694623مصطفى محمد كریم عباس الطفیلي329
1411811996231مقتدى حیدر خضر محمد وتوت330
1314881286331,5مقتدى رحیم حویش كاطي الزرفي331
00مالك ماجد جابر332
1115861196030منتظر رسول جبار عوده الزرقاوي333

334
منتظر عدنان عبد الساده عبد الزرفي

14158141097035
1212871296030منتظر محمد علي جبار الشبالوي335

336
منصور غالب لفتھ محمد االبراھیمي

00
1214812996432منى فاضل عباس حسن میالي337
00مھدي علي ابراھیم سلمان338
108883417مھدي فرید جبار حسن الشبالوي339
6974784120,5مھند قحطان یاسین عبد العبادي340
610810795025مؤمل احمد ناصر حسین الخفاجي341

342
مؤمل عبد االمیر عبد الھادي كاظم  العابدي

1310793919,5
108101094723,5میثم عماد خالد عبد علي الشبالوي343
121277485025نبأ حسین ابراھیم جبر العباسي344
1111891296030نبأ رسول رحیم ھادي الخالدي345

346
نبأ رسول عبد الحسن عواد الظالمي

6987794623
131189895829نبأ فاضل احمد راضي الشریف347
00نجاح طالب كاظم عباس348
994,5نكتل عادل نعمھ خلیل349
12157131296834نور سعد جبار شنجار كاني الزرفي350

351
نور صدام داود سلمان الربیعھ          أ

937111395226

352
نور عباس عبد هللا عبد الكریم الطفیلي

97101184522,5
977493618ھاجر سعید عبد علوان353
15158141397437ھبھ ناصر مطرود جبر الحسناوي354
3875793919,5ھدى ماجد جبر راضي اللھباوي355
121510912106834ھدى ھادي ناصر حسین356
1314711595929,5ھشام كریم مجید محمد العذاري357

358
ھند صاحب ھادي عبد خلف الخفاجي

6876894422
810791185326,5وفاء توفیق حامد جبار البو شتیو359

360
والء سرحان مشكور شمران الخزاعي

10117101496130,5
1015771195929,5ولید عواد جبار سلطان الجبوري361
31374994522,5یوسف حسام ھشام برتو البعاج362
15791195125,5یوسف رفعت حسن  مھدي363
557121295025یوسف عبد الزھره محي یاسین364
884یوسف عالء حسین نعمة365
6877784321,5یوسف یحیى عمران ھادي الكرد366


