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 االسم الرباعً ت

a.  االء دمحم عٌسى جمعه 
 ابتهال احمد سرحان عبد  .0
 ابراهٌم جمعه عبدالواحد اسماعٌل  .3
 ابراهٌم جمعه ٌاسٌن محٌمٌد  .4
 ابراهٌم ٌونس دروٌش حدٌد  .5
 اثمار حجً حسٌن عزٌز  .6
 اثٌر عبد الرزاق مطر حمد  .7
 احالم خلٌل ابراهٌم صالح  .8
 احمد جاسم علوان دمحم  .9

 حسن شعبان حمٌداحمد   .22
 احمد رافع دمحم ماجد  .22
 احمد رمضان مناور عابد  .20
 احمد سلمان دمحم حفش  .23
 احمد شعبان علً معٌوف  .24
 احمد عبد العزٌز مسلط حمود  .25
 احمد فاضل عباس دخٌل  .26
 احمد دمحم صالح حمٌد  .27
 احمد ٌاسٌن حمود جاسم  .28
 اسٌل دمحم طٌب احمد  .29
 اطٌاف كامل خلف جاسم  .02
 عبدالمحسن خلف عبدهللااكرم   .02
 امال دمحم مطلك خلف  .00
 امل تحسٌن جاسم دمحم  .03
 امٌر رافع ابراهٌم حمد  .04
 انتصار سامً اسماعٌل خلف  .05
 انسام ابراهٌم محمود خلٌفة  .06
 االوس دمحم حمد خضر  .07
 اٌاد نوري محمود ٌاسٌن  .08
 اٌمن جمال ابراهٌم دمحم  .09
 اٌمن صباح خلف عواد  .32
 اٌمن صباح خلف عواد  .32
 اٌمن مطر احمد خلف  .30
 اٌوب ثامر جاسم دمحم  .33
 بسام محمود حسٌن علً  .34
 تحسٌن دمحم عبدالواحد اسماعٌل  .35
 ثائر سعدهللا حسن عبدهللا  .36
 جاسم خدٌوي دمحم شاهٌن  .37
 الحارث صالح دمحم خضر  .38
 حسام عبدالواحد جمعه حسٌن  .39
 حسن دمحم حسن سعٌد  .42
 خالد سطم حمد عبد  .42
 عبدهللاخالد سعدي اسماعٌل   .40
 خالد عٌدان خلف حمٌد  .43
 خلف ابراهٌم خلف حمٌد  .44
 خلف حمد ضٌف مسعود  .45
 خلف عجٌل علً جبر  .46
 خلف علً خلف دمحم  .47
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 خلٌل ابراهٌم خلف حمٌد  .48
 خلٌل عبد ابراهٌم حسٌن  .49
 ذٌاب ثوٌنً احمد تركً  .52
 ذٌاب عبد النور دمحم صالح  .52
 رحمه خضر حمٌد كحٌط  .50
 رشٌد احمد محمود خضر   .53
 رغد وائل علً دمحم  .54
 رنا عواد حسن جاسم  .55
 رنده صباح رشٌد احمد  .56
 رٌام خلف ٌعقوب عكلة  .57
 زٌاد احمد حمٌدي دمحم  .58
 سبهان عشم عطٌة احمد  .59
 سحر علً هلوب احمد  .62
 سعد عبدهللا عطاهلل ماجد  .62
 سعد علً مهٌدي صالح  .60
 سعدون دمحم سلطان مروخ  .63
 سمٌرة سلطان مطلك احمد  .64
 سلطان دروٌشسهام حسٌن   .65
 سٌف علً ابراهٌم حسٌن  .66
 شاكر محمود حماده علً  .67
 هديدشهاب احمد ابراهٌم   .68
 صالح عبدهللا روضان دخٌل  .69
 صالح دمحم ظاهر حسن  .72
 صباح حسن اسماعٌل حسن  .72
 صالح محمود صالح حماد  .70
 صهٌب غانم مرعً حسن  .73
 طارق حسن صالح خلٌفه  .74
 عامر تركً مبرد عبود  .75
 احمد سلطان عبدهللاعبد الحكٌم   .76
 عبد العزٌز حسٌن خلٌفة حطاب  .77
 عبد القادر عبد الرزاق دمحم حرجان  .78
 عبد هللا احمد عبد دمحم  .79
 عبد هللا خمٌس محمود حسن  .82
 عبد المهٌمن كنعان نعمان عرب  .82
 عبد رمضان بهنان ٌاسٌن  .80
 عبدالرحمن عبدهللا خلف احمد  .83
 عبدالرزاق حسن عطٌة حمادة  .84
 صحن عبدهللا احمدعبدالرزاق   .85
 عبدالرزاق دمحم عطٌة احمد  .86
 عبدالغنً رمضان احمد عبد  .87
 عبدالكرٌم اخلٌف عباش دمحم  .88
 عبدالكرٌم اعناد سلطان سعٌد  .89
 عبدالكرٌم مطلك حمٌد احمد  .92
 عبدهللا خلف جاسم عبدهللا  .92
 عبدهللا سلطان عٌسى احمد  .90
 عبدهللا فائز خلف علً  .93
 جدعانعبدالنور صالح خلٌفة   .94
 عزاوي عبدهللا عجٌل صالح  .95
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 علً احمد عطٌة دهش  .96
 علً حسٌن علً نجم  .97
 علً عبد صالح جار  .98
 علً فرج احمد محسن  .99

 علً دمحم فاضل حمد  .222
 عماد حسن علً صالح  .222
 عماد خلف شرقً خلف  .220
 عمار عبدالواحد حسٌن خلف  .223
 عمار ٌاسر عبد علً  .224
 عمر حمٌد علً احمد  .225
 معروفعمر عبدهللا علً   .226
 غسان وحٌد عزرا احمد  .227
 فاضل ذٌاب محمود دمحم  .228
 فتحً حسٌن عبد ظاهر  .229
 فراس عٌدان خلٌفه طه  .222
 فٌصل جمال اسماعٌل نجم  .222
 فٌصل دخٌل علً دمحم  .220
 قاسم حسٌن علً حسٌن  .223
 كرم احمد علً طحطوح  .224
 كمال احمد دمحم عطاهلل  .225
 لمى خالد فالح ابراهٌم  .226
 لمى علً محمود سلٌمان  .227
 لؤي عبدهللا ابراهٌم دمحم  .228
 لٌث مشعل خضر حمد  .229
 ماهر حمود سبع ربع  .202
 محل عامر دمحم ثلج  .202
 دمحم برجس ابراهٌم رشٌد  .200
 دمحم جمعه عبد هللا حمٌد  .203
 دمحم حسن ناصر هوٌش  .204
 دمحم حسٌن عٌسى شالش  .205
 دمحم حسٌن دمحم غرٌب  .206
 دمحم حسٌن محمود خلف  .207
 دمحم خالد حمد سلٌمان  .208
 جمعة حمد دمحم سالم  .209
 دمحم عبد الرزاق دمحم حسٌن  .232
 دمحم عٌدان خلف حمٌد  .232
 دمحم قتٌبة دمحم مرعً  .230
 دمحم ٌاسٌن ذٌاب عالوي  .233
 مصطفى رمضان دمحم عبدهللا  .234
 مصطفى مالك ذٌاب عالوي  .235
 مصطفى دمحم خلٌف دمحم  .236
 مصعب علً عبدهللا خلف  .237
 مقداد رمضان احمد عبدهللا  .238
 مٌسر علً حسٌن احمد  .239
 نجاح حسن مخلف ظاهر  .242
 نجالء دمحم حسٌن عكلة  .242
 نزار ابراهٌم سلٌمان دمحم  .240
 نسٌم عدنان دمحم حوٌجه  .243
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 نشوان احمد حسٌن احمد  .244
 نشوان سلطان علً صالح  .245
 نور بسمان خلٌل خلف  .246
 هاجر نبٌل جودت كاظم  .247
 هانً علوان خلف تركً  .248
 هشام ذنون رمضان عكله  .249
 هٌثم صالح حسٌن دمحم  .252
 عبدالرحمن احمد دمحمهٌثم   .252
 وسن حسن عبٌد علً  .250
 ولٌد هادي احمد عبدالواحد  .253
 ٌاسر عبد الحلٌم صالح وهاب  .254
 ٌاسمٌن عبد الكرٌم غفوري حمٌد  .255
 ٌحٌى صالح جاسم عبد  .256
 ٌعقوب منفً جربوع سلٌمان  .257
 ٌوسف دمحم عبد القادر عز الدٌن  .258

 


