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ي كاظم ابراهيمعامة36 واسطانثىايناس ناجر
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يعامة41 نينوىانثىبسمة محمد بسيم صبر

نينوىذكربشار  حميد محمود عبدالغفورعامة42

أربيلذكربشب  خليل توفيق واحدعامة43

السليمانيةانثىبليسه عبدالجبار فرمان عليعامة44

السليمانيةانثىبه هار محمود فتاح  احمدعامة45

نعامة46 ميسانذكربهاء الدين نور محمد حسي 

دهوكذكربيار طاهر سعيد ديواىلعامة47

كركوكذكربيستون عادل ويس احمدعامة48

نينوىذكرثابت محمد سعيد رضاعامة49

بابلذكرثامر ذيبان حسون عبودعامة50

البضةانثىثورة جواد كاظم حماديعامة51

ن محمد حسنعامة52 صالح الدينذكرجاسم حسي 

بغدادذكرجاسم موحان عبدال خماطعامة53

يعامة54 ن اللعيثر البضةذكرجبار علي حسي 

دهوكذكرجمال احمد محمد سيدوعامة55

البضةذكرجمال عبدالزهرة مزعل مهوسعامة56

ميسانذكرجمال فاخر عويد عليعامة57

كركوكذكرجمال محمدشكور سعيد عبدلعامة58

بغدادذكرجواد حمدان كاظم حمدهللاعامة59

بغدادذكرجواد عبدالكاظم محمد عباسعامة60

السليمانيةانثىجوان احسان فوزي رشيدعامة61

نعامة62 ي عبدالحسي  كربالءذكرحازم مجيد ناجر

ن هاشمعامة63 كربالءذكرحامد عباس ياسي 

يعامة64
البضةذكرحسن  خالطي  نصيف  راضن

السليمانيةذكرحسن اىل احمد اىلعامة65

واسطذكرحسن جالل محمد طاهرعامة66

نينوىذكرحسن خلف علو حميدعامة67

النجفذكرحسن رزاق داود عليعامة68

بغدادذكرحسن سالم عباس جبرعامة69

نعامة70 بابلذكرحسن شاكر عودة حسي 

النجفذكرحسن عبدهللا عبادي موىسعامة71

نعامة72 بابلذكرحسن فدعم عسل حسي 

يعامة73
بغدادذكرحسن كريم مطر شمحن

كربالءذكرحسن محمد كاظم علوانعامة74

نعامة75 ن احمد هادي حسي  كربالءذكرحسي 

نعامة76 ن جاسم نارص حسي  دياىلذكرحسي 

ن حسن نرمو درويشعامة77 نينوىذكرحسي 

ن سعيد كاظم عليعامة78 بغدادذكرحسي 

ن علي كريم فنجانعامة79 بغدادذكرحسي 

ن علي محمد عباسعامة80 كربالءذكرحسي 

ن ماجد فايز منشدعامة81 ذي قارذكرحسي 

ذي قارذكرحمد هللا مزهر جول حمدانعامة82

بغدادذكرحمد يارس  محسن غالبعامة83

ن  محمود   احمد  القدوعامة84 نينوىذكرحني 

بغدادذكرحيدر جواد كاظم العباديعامة85

بغدادذكرحيدر عبدالكاظم نعيمة سباهيعامة86

النجفذكرخالد  جواد  كاظم  عبودعامة87



كركوكذكرخالد حمد عالوي شهابعامة88

ن حسنعامة89 نينوىذكرخالد متعب ياسي 

كركوكانثىخديجة علي عباس جاسمعامة90

البضةذكرخلف  عبد الصمد  خلف  عليعامة91

نينوىذكرخليل محمدسعيد احمد عباسعامة92

ي محمدعامة93 دهوكانثىداليا فرهاد حاجر

السليمانيةذكردانا محمدجزاء علي محمدعامة94

ميسانانثىدالل حسن محمد عيىسعامة95

دهوكذكرديار طيب محمد عبد هللاعامة96

نعامة97 كركوكانثىديالن غفور صالح سمي 

أربيلذكررابون توفيق معروف خضنعامة98

كركوكذكرراكان سعيد  علي رضوانعامة99

يعامة100 البضةذكررامي جبار  محمد  رسر

بغدادذكررائد جاهد فهمي صالحعامة101

ذي قارذكررزاق محيبس عجيمي  تويليعامة102

بابلذكررشيد عداي  كرو حمزهعامة103

 شتوي غاىليعامة104
ن بغدادذكررعد حسي 

دياىلذكررعد حميد كاظم عوادعامة105

المثثنانثىرفاه  خضن جياد بعب عامة106

دياىلذكررياض عباس عبدهللا خلفعامة107

كربالءذكررياض محمدعلي عودة دهشعامة108

كركوكذكرريبوار طه مصطفن احمدعامة109

نعامة110 السليمانيةذكرريبوار كريم محمود حسي 

أربيلذكرريبوار هادي عبد الرحمن برايمعامة111

البضةانثىزهرة  حمزة  علي  حسنعامة112

بغدادذكرزياد طارق عبدهللا حمدعامة113

ن مراد حماديعامة114 بغدادانثىزيتون حسي 

ذي قارانثىزينب وحيد سلمان عليعامة115

بابلذكرسالم  طحمب  علي فرهودعامة116

بغدادذكرستار جبار عبدهللا حسنعامة117

السليمانيةذكررسكوت لطيف شمس الدين محمدعامة118

أربيلانثىرسوة  ونس عمر رشيدعامة119

النجفانثىسعاد جبار محمد عليعامة120

القادسيةذكرسعد  شاكر عزيز كاظمعامة121

ن هاشم حسنعامة122 واسطذكرسعد حسي 

بغدادذكرسعد مايع صالح  عباسعامة123

األنبارذكرسعدون  جوير فرحان الدليميعامة124

نعامة125 ي حسي 
ن
واسطانثىسعدية عبدهللا عوف

ي  كسارعامة126
المثثنذكرسعران  عبيد شانن

بابلذكرسالم هادي كاظم عبودعامة127

واسطذكرسلمان حسن بدير زايرعامة128

أربيلانثىسلم عمر عثمان وسمانعامة129

أربيلذكرسليم  همزه صالح خضنعامة130

األنبارانثىسميعة محمد خليفة الغالبعامة131

النجفانثىسناء محمد حميد جوادعامة132

ميسانانثىسهام شنون عبدهللا عذافةعامة133

نينوىانثىسهام عباس علي حمادةعامة134



القادسيةانثىسهام موىس حمود جبرعامة135

صالح الدينانثىشمائل سحاب مطر جاسمعامة136

كو محمدصالح احمد كريمعامة137 دياىلذكرشب 

وان جمال  خضن  خالدعامة138 نينوىذكرشب 

زا قادر حمالنعامة139 وان مب  السليمانيةذكرشب 

ن حسنعامة140 بغدادانثىشيماء علي حسي 

ذي قارذكرصادق  حميد حسن عويدعامة141

بابلذكرصادق مدلول حمد جاسمعامة142

بغدادذكرصباح  جلوب فالح حاميعامة143

يعامة144 بغدادذكرصباح حسن محمد طلونر

البضةذكرصفاء  عدنان مجيد محيعامة145

البضةانثىصفاء  مسلم  بندر  سلمانعامة146

نينوىذكرصفوان بشب  يونس محمدعامة147

نينوىذكرطعمه عبدهللا حمادي  حنظلعامة148

بغدادذكرطالل  خضب   عباس  كعيدعامة149

ن خضن اغارسولعامة150 السليمانيةذكرطه حمدامي 

بغدادذكرطه هاتف محي محمدعامة151

بغدادذكرظافر ناظم سلمان محمودعامة152

األنبارذكرعادل خميس عبداللطيف فاضلعامة153

بغدادانثىعالية  انصيف جاسم عزيزعامة154

ن جاسم عليعامة155 البضةذكرعامر حسي 

بغدادانثىعائشة غزال مهدي مضعنعامة156

القادسيةذكرعباس شعيل عوده ثجيلعامة157

ميسانذكرعباس رصوط محسن مسلمعامة158

بغدادذكرعباس عليوي كاظم  اربيجعامة159

واسطذكرعباس يابر عويد سايحعامة160

القادسيةذكرعبداالله علي محمد طاهرعامة161

ذي قارذكرعبداالمب  حسن علي تعبانعامة162

البضةذكرعبداالمب  نجم عبد هللا مدلولعامة163

أربيلذكرعبدالباري مجيد عبد هللا  عبد الكريمعامة164

ن  عبد الرضا باقر محمدعامة165 بغدادذكرعبدالحسي 

ن عزيز احمد جليلعامة166 القادسيةذكرعبدالحسي 

دياىلذكرعبدالخالق  مدحت  مالك عبد اللطيفعامة167

دهوكذكرعبدالرحمن عمر محمد عمرعامة168

نينوىذكرعبدالرحيم جاسم محمد مطلكعامة169

يعامة170
البضةذكرعبدالسالم عبد المحسن  عرمش تف 

األنبارذكرعبدهللا عبدالحميد ذياب خربيطعامة171

ذي قارذكرعبدالهادي موحان عبد هللا اسماعيلعامة172

البضةذكرعبدعون  عالوي  طاهر  عليعامة173

النجفذكرعبود  وحيد عبود  عنيدعامة174

النجفذكرعدنان  عبد خضب  عباسعامة175

المثثنذكرعدنان  هادي  نور علي محمد االسديعامة176

يعامة177 بابلذكرعدنان فيحان موىس رسر

المثثنذكرعدي حاتم راجوج شعالنعامة178

نعامة179 البضةذكرعدي عواد كاظم حسي 

بغدادذكرعطوان سيد حسن ثامرعامة180

ذي قارانثىعال  عودة اليذ شناوةعامة181



بغدادذكرعالء  صباح هاشم شلشعامة182

يعامة183
بغدادذكرعالء سكر رسحان الدلفن

ميسانذكرعلي  سعدون غالم علي عبدالكريمعامة184

صالح الدينذكرعلي  عبد هللا حمود خليفهعامة185

بابلذكرعلي  غاوي حسن جاسمعامة186

بغدادذكرعلي جبار مؤنس جابرعامة187

بغدادذكرعلي جبب  الزم داخلعامة188

القادسيةذكرعلي مانع عطيه سلمانعامة189

ي عمرانعامة190 النجفذكرعلي يوسف عبدالنثر

بغدادانثىعلية فالح  عويد رشيدعامة191

ذي قارذكرعمار طعمة عبد العباس شناوةعامة192

بغدادذكرعمار كاظم عبيد جاسمعامة193

صالح الدينذكرعمار يوسف حمود لطوفعامة194

ن رسولعامة195 دهوكذكرعمر علي محمد امي 

نعامة196 السليمانيةذكرغالب محمدعلي شكر حسي 

بغدادذكرغاندي محمد عبدالكريم عبدالقادرعامة197

ذي قارذكرغايب فيصل عنيد حاميعامة198

نعامة199 دياىلانثىغيداء  سعيد عبد المجيد عبد الحسي 

نينوىذكرفارس  صديق  نوري  عبدالجبارعامة200

نعامة201 النجفذكرفاضل جابر عبد  شني 

كربالءانثىفاطمة عباس  كاظم حسنعامة202

البضةذكرفالح حسن جاسم مطلكعامة203

ي عكابعامة204
المثثنذكرفالح ساري عبداىسر

المثثنذكرفالح عبدالحسن  سكر سلطانعامة205

األنبارذكرفالح يونس حسن جدوععامة206

بغدادذكرفائق دعبول عبدهللا الشيخ عليعامة207

دياىلذكرفرات محمد عبد حسنعامة208

ي منوخعامة209
بابلذكرفالح  عبدالكريم راضن

نينوىذكرفالح حسن زيدان خلفعامة210

ي عبد الخالق عبد القادرعامة211 دهوكانثىفيان صبر

ن جبار عباسعامة212 األنبارذكرفيصل حسي 

نعامة213 واسطذكرقاسم محمد جالل حسي 

األنبارذكرقاسم محمد عبد حماديعامة214

صالح الدينذكرقتيبة ابراهيم تركي جاسمعامة215

ذي قارذكرقصي محسن محمد مطرعامة216

ذي قارذكركاطع نجمان جلود ضيدانعامة217

ن  ضيدانعامة218 البضةذكركاظم  فنجان  حسي 

ن علي جابرعامة219 واسطذكركاظم حسي 

بغدادذكركاظم عطية كاظم كعيدعامة220

أربيلذكركاوه محمد مولود حويزعامة221

األنبارذكركريم عفتان احمد غثيثعامة222

ميسانذكركريم عليوي جاهوش صوينخعامة223

بغدادذكركريم يوسف حسن عليعامة224

ن عليعامة225 صالح الدينانثىكفاء فرحان حسي 

بابلانثىلبثن رحيم كريم فيض هللاعامة226

نينوىذكرلطيف مصطفن احمد حسنعامة227

نينوىانثىلليال  محمد علي  يونسعامة228



بغدادذكرليث مصطفن حمود جزاععامة229

كربالءانثىليل فليح حسن علوانعامة230

ن هاديعامة231 بغدادانثىليل مهدي عبد الحسي 

النجفذكرماجد عذاب جابر ساجتعامة232

بغدادانثىماجدة  عبداللطيف محمد عليعامة233

نعامة234 ن نادر حسي  السليمانيةذكرمثثن امي 

نعامة235 صالح الدينذكرمثثن عبد الصمد محمد حسي 

نينوىانثىمحاسن حمدون حامد حسنعامة236

كركوكذكرمحمد   علي محمد تميمعامة237

بابلذكرمحمد  رضا داود نارصعامة238

األنبارذكرمحمد  ريكان حديد عليعامة239

األنبارذكرمحمد  نارص دىلي احمدعامة240

ن عبد الرحيمعامة241 بغدادذكرمحمد سالم عبد الحسي 

بغدادذكرمحمد شياع صبار حاتمعامة242

بغدادذكرمحمد صاحب خلف غاىليعامة243

ن عذافةعامة244 القادسيةذكرمحمد علي حسي 

بغدادذكرمحمد علي صالح باقرعامة245

البضةذكرمحمد كامل حنون ابوالهيلعامة246

ن هاديعامة247 صالح الدينذكرمحمد كريم عبدالحسي 

نينوىذكرمحمداقبال عمر محمود عبدهللاعامة248

ن كريمعامة249 ن فارس امي  أربيلذكرمحمدامي 

أربيلذكرمحمدشاكر محمد صالح سيتو ابراهيمعامة250

بغدادذكرمحمدعثمان اسماعيل مصطفن صالحعامة251

ميسانذكرمحمود اديب زوير  محمدعامة252

واسطذكرمحمود عبدالرضا طالل محمدعامة253

نينوىذكرمختار  محمود   يوسف سلمانعامة254

كركوكذكرمريوان نادر نضالدين توفيقعامة255

البضةذكرمزاحم مصطفن منصورعامة256

ميسانذكرمضن خزعل سلمان منشدعامة257

دياىلذكرمضن معن صالح خلفعامة258

البضةذكرمظفر اسماعيل شتيوي وطبانعامة259

صالح الدينذكرمقدام محمد عبيد عليعامة260

القادسيةذكرملحان عمران موىس سلمانعامة261

صالح الدينانثىمنار عبدالمطلب هاشم  سعدعامة262

كربالءانثىمنال  حميد هاشم  عباسعامة263

بابلانثىمنال وهاب محمد فاضل عليعامة264

نعامة265 بغدادانثىمناهل جليل علي حسي 

ميسانانثىمنتىه جبر صالح  عبدعامة266

ن  مدور عباسعامة267 بابلذكرمنصور حسي 

نينوىذكرمنصور مرعيد عطية حمدعامة268

ن سلطان يوسفعامة269 نينوىانثىمثن حسي 

دياىلانثىمثن صالح مهدي صالحعامة270

ذي قارانثىمثن قاسم باقر جابرعامة271

بابلانثىمها فاضل كاظم خضب عامة272

ي اسماعيل جبارعامة273
صالح الدينذكرمهدي تف 

أربيلانثىميادة محمد اسماعيل صالحعامة274

البضةانثىميثاق ابراهيم فيصل مشتتعامة275



ان محمد عباس حسنعامة276 السليمانيةذكرمب 

ر حمادي سلطان يوسفعامة277 ن نينوىذكرمب 

يعامة278
القادسيةانثىميسون جاسم داود  عان 

ي رديس عبد شعبانعامة279 ذي قارذكرناجر

ذي قارذكرنارص تركي يارس لفتةعامة280

أربيلذكرنارص يوسف محيد الدين اودلعامة281

دياىلانثىناهدة زيد منهل مانععامة282

نينوىذكرنايف مكيف شنان دباسعامة283

كربالءذكرنبيل حمزه محسون اسماعيلعامة284

البضةانثىنجاح  محيسن شياع  محمدعامة285

بغدادانثىندى شاكر جودت ذيابعامة286

بغدادانثىنرسين فاضل رحم عليعامة287

بغدادذكرنعيم عبد  يارس صينخعامة288

أربيلذكرنهرو  محمود قادر سعيدعامة289

األنبارانثىنهلة جبار  خليفة محسنعامة290

األنبارانثىنهلة حمد عبد صالحعامة291

نينوىذكرنواف سعود زيد فرحانعامة292

يعامة293
بابلانثىنورس كامل عطية ماضن

بغدادذكرنوري  كامل محمد حسنعامة294

بغدادذكرهادي فرحان عبد هللا حمدعامة295

أربيلانثىهدار زبب  عبدهللا سليمعامة296

نينوىانثىهدى جارهللا داؤد حسنعامة297

القادسيةانثىهدى سجاد محمود شاكرعامة298

بغدادذكرهشام عبدالملك علي سهيلعامة299

دياىلذكرهمام علي مهدي احمدعامة300

هناء  تركي عبد حسنعامة301
بغدادانثى

ن فريق طاهرعامة302 دهوكذكرهندرين لزكي 

أربيلذكرهه ريم كمال خورشيد عثمانعامة303

دياىلانثىهوازن  حسن  مهدي  عبدعليعامة304

السليمانيةذكرهوشيار  عبدهللا فتاح عبدهللاعامة305

األنبارذكرهيبت حمد عباس عبدالجبارعامة306

بابلذكرهيثم  رمضان عبد علي هريطعامة307

ذي قارانثىهيفاء كاظم عباس عبدالجليلعامة308

بغدادذكروجيه عباس هادي فرجعامة309

بغدادانثىوحدة محمود فهد عبدعامة310

دهوكانثىوصفية محمد شيخو مرادعامة311

  سلوميعامة312
ن النجفانثىوالء رحيم حسي 

ذي قارذكروليد عبدالحسن عبود جفيتعامة313

نعامة314 كربالءذكريارس عبد صخيل محمد حسي 

األنبارذكريحث   غازي  عبد لطيفعامة315

بغدادذكريحث  احمد فرج حماديعامة316

السليمانيةانثىيرسى رجب كمر عليعامة317

واسطذكريوسف بعب  علوان عبدعليعامة318

السليمانيةذكريوسف محمد صادق عبدالقادرعامة319

ي عبدعامة320
بغدادذكريونس  قاسم شغان 

واسطذكرمازن عبدالمنعم جمعه رجبفيلي321

ي322
يف جوده سهرصابث  بغدادذكرنوفل رسر



نشبكي323 نينوىذكرقصي عباس محمد حسي 

نينوىذكرصائب خدر نايف فارسايزيدي324

نينوىذكراسوان سالم صادق ساوامسيحي325

بغدادذكربرهان الدين اسحق ابراهيم الياسمسيحي326

كركوكانثىريحان حنا ايوب شكرومسيحي327

دهوكذكرعمانوئيل خوشابه يوخنا بوداخمسيحي328

اربيلذكرهوشيار قرداغ  يلدا بطرسمسيحي329


