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االسم الرباعي واللقب
احمد علي مهدي صالح الجبوري
محمد مثنى عبد الغفور الهيتي
علي فارس عبد الحميد عباس العنزي
هشام طه محمد طه الزيباري
محمد خميس حمود سعيد الخليفاوي
قدامة كمال محمد جاسم المثنو
رجاء جاسم هاتف عبيد الخفاجي
اسامة علي سعيد صالح القباطي
سنان سلمان حمدي محمود الحكيم
رائد كاطع لفته راشد العبودي
مصطفى خليل ابراهيم كاظم حمداني
مهند خالد جاسم حمادي الخليفاوي
احمد طه حميد عبود الكراغولي
محمد ياسين طاهر عبد علي السلطاني
حسين جواد كاظم هارون البندر
رضا رياض حسين حسن الفتالوي
سهاد سامي حمادي خواف المحمدي
حوراء صالح مهدي ابراهيم الخفاجي
علي كاظم غالي وناس العادلي
حسام لواء محمود حسين العباسي
ريم رعد زنزل محمد شايع
احمد محمد عبد القادر احمدالبياتي
محمد ثامر حسين علي القيسي
صهيب نجاة حسن محمد البرزنجي
محمد قاسم محمد شبيب العزي
حميدة صاحب حسن حسين الخالطي
حيدر هاشم احمد مهدي الالوي
احمد عطيه عليوي شلش البرحياد
مصطفى حسن نجم عبد هللا الجبوري
سميه حارث عبد الرزاق حسين السامرائي
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االسم الرباعي واللقب
ت
علي موفق شاكر سلمان المشايخي
1
 2عمر صالح الدين رفيق وفيق العسكري
حسين نجيب محمد مفتن الربيعاوي
3
 4ازهر عبد الحسين عبد هللا محمود الحمداني
دموع صادق خضير بدوي الجنابي
5
اركان هاشم محمد صفر البياتي
6
كرار نعمه حسين طاهر العنكوشي
7
 8صبري كريم صبري عبد الساده المحمداوي
علي يحيى نعوم خضير البدير
9
مروان احسان شكر سعيد الجميلي
10
عدي شاكر هادي محمد الدفاعي
11
لمياء صبيح عاشور مالي الالمي
12
علي حميد علي خلف الدليمي
13
 14وفاء عبد االمير ظاهر حبيب الشطي
 15عالء ظاهر يوسف فرحان الفهداوي
 16ايه قصي عبد السالم ابراهيم العقيلي
 17محمد كاظم عبطان شخبر الجبوري
 18مروان حبيب محثوك عليوي الساعدي
سفيان عبود حبش براك الكروي
19
عمار محمد عبود تامر التامر
20
تمارة عفيف مجيد سليمان عنائي
21
محمد ساري كاظم سوادي السكيني
22
عمر منجد صالح مهدي الحسيني
23
انس ياسين حسن حمد الدليمي
24
 25زيد خالد ابراهيم عبد الحسين عبد الحسين
حسين تركي عطية بنون الغزاني
26
محمد حسن عزيز نور الحلو
27
 28علي عبد الحميد فارس محمد االسدي
محمد عبيد عبد عون حسن مرزة
29
 30عبد الرحمن ابراهيم محمد سلمان الظفيري
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االسم الرباعي واللقب
مروة رعد عبد القادر عبد عباس العزي
نهى حسين محمد جاسم الجنابي
منال سلمان تمن دعيج الجنابي
ياسمين جمال كامل عثمان النعيمي
حيدر منجد صالح مهدي الحسيني
علي شاكر حسين ثامر شرجاوي
عبد السميع مصطفى علي محمد القرة لوسي
مصطفى جمعة هميم زوير عمراني
زيد طارق سالم سليم الويسي
عمر احمد ناصر فدعم الراشدي
مريم محمد جبار بنان الوائلي
هادي حسن هادي محمد حسين الربيعي
محمد عزيز حسن حمزة العمري
ابراهيم فائق مشعل قدوري العبيدي
اسراء فاضل حسن احمد البدري
حسين فايق عزيز حسين الوزان
محمد شالل حبيب رسول الربيعي
ليث باسم محمد سعدي السعدي
ثائر حسين عباس علوان الجبوري
حسين عامر منعم عسكر السلطاني
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االسم الرباعي واللقب
قتيبة ممتاز داود سلمان الزبيدي
نورالدين احمد طراد الصالحي
ضياءالدين متعب خلف جابر الريشاوي
اسامة علي عبدهللا صالح المشهداني
ياسر صبحي سمين فتح هللا الربيعي
غيث رعد عبدالمجيد سعيد العاني
صباح بدن شداد احمد الشمري
مهند صبحي سمين فتح هللا الربيعي
عبد الرحمن عارف سامح عارف افندي
محمد فؤاد ستار قادر مولى
ابراهيم عبدالحسين كيطان مشعان العاني
حسن شامل مالك حمد الركابي
طارق مهدي منصور سالم الجوراني
حيدر فريد سلمان يوسف الموسوي
ايمان غفار عبادي خضير الحسن
خلدون علي كاظم حسون الزيرجاوي
ابراهيم حامد جاسم جعفر الحميري
محمد تلمسان قاسم عبداالمير الزبيدي
اسكندر محمد عباس درويش الشمري
عمر ناظم احمد حسن الدراويش
امثل طه يونس حمادي الحمادي
بهاء احمد عبد الواحد عبدالكريم الطيار
نور جواد كاظم بازاغا الكرعاوي
زينة احمد جاسم عماش النداوي
وجدان حاتم عبدهللا درويش الكرخي
اسراء اسماعيل حسين محمود الربيعي
محمد نعمة محسن لفتة الفتالوي
يحيى عطية عبدالرحيم حسن الناصري
حيدر حازم حسين علي ال حمادي
محمد عبدالرضا مطشر رحيمه النصراوي
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االسم الرباعي واللقب
سوسن صافي صالح مصلح العاني
دعاء فاضل عباس جاسم الفرطاني
صالح حلو محمد حسين العطواني
قاسم كاظم سلمان كاظم الجبوري
علي حلو محمد حسين العطواني
يوسف موسى سبتي تيالن البركات
عبد هللا عبد الرحمن عبد هللا محمد امين
منى خالد جاسم محمد الشيخلي
حسين وليد حسين عباس الزبيدي
منتظر عبد الزهرة حسن حسين الالمي
حسام فائز عبد الحميد رشيد العبايجي
وسام محمود لفته منصور الشمري
طيف محمد عبد الرزاق االزرقي االزرقي
علي اسماعيل ابراهيم خليل الراوي
علي عبيد عبدهللا الجبوري الجبوري
مؤيد شاكر علوان كمر الحيدري
محمود راشد عبود محمد العيساوي
اثير عبيد طلك فاضل العبيدي
قاسم ياس عبود محمد العيساوي
محمد ربيع عبد المنعم عبد هللا المسعودي
سوران جالل محمد سليمان الداودي
ابراهيم كريم عطا هللا احمد العبيدي
حنان شاكر محمود محمد السامرائي
ياسمين عبد الغني عبد الكريم ذنون اليوزبكي
منى نوري اسماعيل حمادي العاني
حازم فالح حسن علوان الدليمي
عبد هللا سالم حسين علوان العلوان
مهند مؤيد جون الياس جرجي
ياسر فاضل عطيه جياد الكروش
نازك عادل علي محمد الفيلي
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