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 االسم الرباعي واللقب ت
 ابراهٌم عبدهللا دمحم ضٌدان  2
 احمد عبدهللا سلٌم متعب  0

 احمد دمحم احمد هاشم  3

 احمد مفٌد احمد سعود  4

 احمد ٌوسف حمٌد عبد  5
 أرٌج عنتر احمد خلٌل  6

 اسماعٌل احمد سلٌمان رمضان  7
 انعام عبد دمحم حمٌدي  8

 اٌمان عبد ابراهٌم حسٌن  9
 تهانً مناحً دمحم عوٌد   22

 حارث احمد عباس لطٌف  22

 حسن احمد دمحم علً  20

 حسٌن كرٌم حسٌن زامل  23

 حٌدر علً ساجت سهٌل  24

 رانٌا حقً اسماعٌل عمران  25
 رجب صالح احمد دمحم  26
 سجاد جمعه جبر سبتً  27
 سرى خٌرهللا ابراهٌم عثمان  28

 سلطان بدر سلطان عبدهللا  29

 شرٌف ضامن عٌاده كلٌب  02
 شعالن خمٌس حمد دمحم   02
 شفاء حسٌن عبد خلف  00

 صالح بشٌر علً خلف   03

 صفاء مشتاق عباس عبد  04
 صكر صبار محمود حوري  05
 صالح حسن كرٌم قادر  06
 ضٌاء صبٌح غالً جاسم  07
 عامر عبد خضٌر محٌسن  08

 عبد سعد حماده خلف  09

 عبدالسالم دمحم حمد حسن  32

 عبدهللا جالل ناجً مهٌدي  32
 مجٌد خضٌرعلً خضٌر   30
 علً عماد نجم علوان  33

 عمر شكر خلف سعود  34

 غفران اسماعٌل طه علً  35

 فارس عبد دمحم ٌوسف  36

 فٌصل صالح خلف سلٌمان  37
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 كرار عادم ٌازع مخور  38

 كرٌمة اكرم حمود حسٌن  39
 محسن خلٌل جاسم دمحم  42

 دمحم حسٌن عبدهللا احمد  42
 دمحم خٌرهللا حسن خلف  40

 دمحم رعد خلٌل ابراهٌم  43

 دمحم سعدون عبد جٌاد  44
 محمود احمد نامس عطٌة  45
 مروان حامد عبد الوهاب خضٌر  46
 مرٌم عبدهللا نامس شكطً  47
 مزاحم اسماعٌل دمحم مرسً  48
 مصطفى ابراهٌم علً حمد   49
 مصطفى حسن مصطفى دلز  52

 مصطفى مجٌد حمٌد رشٌد  52
 منتهى علً طه حسٌن  50
 مها دمحم خلف عبدهللا  53
 جٌجانموسى محسن تلٌل   54

 ناصر كامل سلٌمان عفات  55
 نور عبد دمحم علً  56

 نور عبدالهادي احمد عصمان  57

 وائل علً ابراهٌم غثوان  58
 دمحم علً احمد دمحم  59

 علً طالب حسانً شمران  62


