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 االسم الرباعً ت

 اثٌر عباس عبٌش دهام  .1
 احمد حسٌن علً حمد  .2
 اسماء جمعه خلف محمود  .3
 انغام دمحم ظاهر حبٌب  .4
 انمار جالل كامل جباره  .5
 اوس عبد صالح مصلح  .6
 اٌة عبدهللا ابراهٌم عبدالحمٌد  .7
 براء محمود جوٌر احمد  .8
 جاسم عبد حسن جاسم  .9

 جمعه موفك ترك دمحم  .11
 محمود تركً عبدهللاجنان   .11
 حارث ابراهٌم جاسم دمحم  .12
 حذٌفة سعدي عبد خلف  .13
 حسن احمد ثامر دمحم  .14
 حسن خلف ابراهٌم اسماعٌل  .15
 حسن مهدي صالح محمود  .16
 حسٌن عالء حسٌن دمحم  .17
 حسٌن علً دمحم حسون  .18
 حمد اردٌنً سالم حسن  .19
 خلف حمٌد اسلٌمان خلف  .21
 خلٌل حمادة خلٌل علً  .21
 ناٌف نجمخٌرو شرٌف   .22
 رشا خمٌس رمضان احمد  .23
 رٌم وادي عبد صالح  .24
 زٌدان خلف حسٌن خلف  .25
 سعد دمحم اسماعٌل عبدهللا  .26
 سعٌد علً ٌونس سرحان  .27
 سفٌان ظاهر صالح عبدهللا  .28
 سناء علً اسود عبٌد  .29
 شهاب احمد حسٌن زوٌد  .31
 شهاب فالح مندٌل خدٌوي  .31
 شهاب دمحم علً محمود  .32
 سعٌدشٌماء ٌاسر حسن   .33
 ضحى محمود عجٌل حناوي  .34
 طارق خلٌفة طه وسمً  .35
 ظاهر حسن ٌاسٌن حسٌن  .36
 عبد الرحمن عواد حمٌد سلطان  .37
 الرحمن دمحم رمضان ابراهٌم عبد  .38
 عبدالستار جبار جوٌر احمد  .39
 عبدهللا دمحم جاسم دمحم  .41
 عدنان حسٌن حمٌدي علً  .41

 عذراء طه حمود منوخ  .42
 عزٌز حسٌن فارس دمحم  .43

 دمحم احمد عطٌة عالء  .44
 علً شهاب احمد علً  .45
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 علً دمحم حمد معٌوف  .46
 عمر صالح حسٌن احمد  .47
 عمر عساف خلف جاسم  .48
 فاضل جاسم دمحم فاضل  .49
 فاضل حمٌد جوٌر رجب  .51
 فهد كامل فٌصل حسٌن  .51
 فوزٌة حسن علً دمحم  .52
 كاظم عٌسى احمد عٌسى  .53
 لمى احمد حدٌس جاسم  .54
 لٌلى خلف صالح حمدان  .55
 احمد عبد عبدهللامحروس   .56
 دمحم بشٌر احمد دمحم  .57
 دمحم خلف دمحم هٌجل  .58
 دمحم زٌدان خلف دمحم  .59

 دمحم عبدهللا خلف حسٌن  .61
 دمحم كامل جدوع علً  .61
 دمحم كامل عبد دروٌش  .62
 محمود حسٌن فارس دمحم  .63

 محمود ٌونس عابد دمحم  .64
 مزهر نعمه حسن مخلف  .65
 مصطفى احمد دمحم ضٌف  .66
 احمد مصطفى عادل شعالن  .67
 نجالء عجٌل شالش حمد  .68
 ندى احمد عطٌة علً  .69
 نظٌره عبدالقادر حسٌن امٌن  .71
 نور اسماعٌل فرحان دمحم  .71
 هٌثم علً حسٌن طه  .72


