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أبراهٌم جاسم 

40فرحان

أبراهٌم محً 

25محٌسن جاسم

أحمد حاتم 

19منصور

احمد حمد عباس
24

احمد حمزة 

26كوان

احمد صالح 

25عبٌد

احمد عباس 

26كاظم

احمد عبد  

33االمٌر كاظم

احمد منتظر 

25عباس

27اسامة مازن زٌد

أستبرق غانم 

32نعمان كمر

أسراء فاٌز 

37جاسم

أسماء حبٌب 

24مظهر عبد

االء حسن طعمة
30

39امٌر حمٌد نعمة

أمٌر عزٌز 

23هداوي

امٌر محمد خلف
27

انمار جاسم 

23محمد

أٌاد كاظم 

27خسران

23بسام مجٌد غانم

بالل عادل ٌاسر
30

27حسن نعٌم جاسم

حسٌن سالم 

37عبادي

حسٌن علً 

20حسن

حسٌن علً 

29خضٌر عوٌد

حسٌن عمران 

35موسى شمران

حمٌد جابر 

35محمد حسون

حنٌن حاكم 

28علً رطان

حوراء تاٌه عبد 

34هللا



حوراء رعد 

36سوادي

حوراء فاضل 

35عبٌس

حوراء كاظم 

36مظلوم

حوراء محسن 

31عبد علً

حٌدر حسٌن 

34ثامر عامر

حٌدر حمزة 

32تومان

ختام عبد عبد 

30هللا

دانٌة مجٌد 

32هادي أبراهٌم

دعاء جمال 

35شنبارة

دعاء فاضل 

22عباس علوان

رافد كاظم بصٌو
31

راقً سعٌد 

31حسٌن

رامً عاٌد 

25رحٌم

رباب علً  

37عبد مسلم

رحاب رحاب 

عبد الرحمن 

32راضً

رحٌم حسن عبد 

31علوان

رحٌم كرٌم 

27مفضلً

رزاق ٌاسر 

31عاٌز خلف

رضا محمد 

35هاشم فالح

رنا عبٌس جبار 

31سلطان

رواء عبد 

الكاظم عبد علً
38

رواد جبار عبد 

39الحسن

رونق غانم 

27نعمان

روٌدة علً 

29عباس هادي

رٌاض راشد 

24زامل

رٌام عزوز 

33فرهود علً

31رٌم كامل داخل



زمن رحٌم 

34حمدان

زهراء تموز 

40عجاوة جاسم

زهراء حمودي 

31مهدي

زهراء حٌدر 

26عبد الواحد

زهراء شهٌد 

36غرٌب

زهراء عٌدان 

37عبد

زهراء كرٌم 

34محمد

زهراء مجٌد 

37حسٌن

زهرة صبار 

33شومان  عبٌد

زٌد جمٌل عبد 

36زٌد

زٌد عباس 

33فاضل

زٌن العابدٌن 

10عباس تمار

زٌنب حٌران 

30فارس جبار

زٌنب خضٌر 

40عباس

زٌنب علوان 

29ناصر

زٌنب كاظم 

28حنون

35زٌنب كرٌم جبر

زٌنب هاشم 

38جابر علً

سارة قاسم عبد 

34الحسن

سارة محسن 

29عجٌل

سارة ناظم 

39نجٌب

ستار جبار ابو 

32شناة

سجاد رشدي 

40صبٌح

0سجى حاتم عبد

سرى خضٌر 

27جوده غافل

سمٌر عادل 

24خلف

سمٌر عبد 

31السادة فرج

     سهاد فاهم 

39سبهان جعٌول

سٌروان عدنان 

32علً



32سٌف محمد جبر

شهد جاسب 

37عوٌد

صفاء حسن 

30شمران

صفاء عبد 

22بدرزهرة 

صالح سلمان 

29غازي

ضٌاء سمٌر 

32عطشان

ضٌاء عباس 

33سلمان

طالل عبد 

24الكاظم مغٌر

عباس فاضل 

34جبر

عباس فاضل 

27رحمن حسن

عباس محمد 

31عبد األمٌر

عبد هللا محمد 

28عبد علً

عبدالرحمن 

جاري عبد 

26العباس

عبٌر علً شنته 

38عباس

عبٌر ٌوسف 

35عبد ثجٌل

عذراء ابراهٌم 

22محمد

35عقٌل مجٌد كرٌم

عال باسم عبد 

39الكاظم حسٌن

عالء ابراهٌم 

26محمد

عالء حسن 

33عثمان عبٌد

علً أكوٌت 

28نعمة

علً جاسم 

محمد عبد 

28الحسٌن

علً جمعة 

38صالح حسن

علً جواد

32حسون

علً حسون 

35ذعار

علً سعد ٌوسف
33

علً عبد 

26العباس هادي

علً كاظم عبد 

22السادة



29علً لفته شنابة

علً ناصر 

25حبٌب

علٌاء عباس 

26عبٌد

عمار مسلم 

30كاظم

غفران حسٌن 

27عبد العباس

غفران عباس 

34عبد مهدي

غفران علً 

37كرٌم

فاطمة حبٌب 

39عباس

32فرح باقر مجٌد

فرح علً محمد 

26حسٌن

فردوس كاظم 

39جالب حسٌن

فؤاد خالد 

28صاحب

قٌس عبد 

35الحسٌن ورد

كرار جبٌر 

38عوٌز

كرار سالم رشك
30

كرار غزاي 

28تومان

كرار موسى 

35حسن

كرار نعمة 

27صاحب

كرار هاشم 

31جاسم

كرٌم راضً 

35فاضل

كمال احمد كاظم
25

36الرا كاظم مالك

لٌث عناد 

36مخٌلف

مازن وادي 

39مرٌض

مالك رحٌم 

27فٌصل سالم

ماهر محمد 

32حسن جواد

مثنى حمزة 

25صالح

مجٌد عبد علً 

36برٌس جبار

محمد جبار 

29ساٌب



محمد حافظ 

24حسون

محمد حسن 

جالب

37محمد حمد جواد

محمد خضٌر 

27عباس سماوي

محمد رزاق 

40نعمة

محمد شنان 

33بحر بالل

محمد طعٌمة 

25هلٌل عالي

محمد عبد 

الستار حطاب

محمد علً 

26خمٌس هداوي

محمد غازي 

29عبد والً

محمد محٌوي  

36عواد

محمد ٌسري 

30وهٌب

محمود رٌاض 

31جاسم

مخلد صاحب 

29علً سلمان

مرتضى حسٌن 

34حسن

مرتضى سعدي 

رزاق

مرتضى علً 

30رزاق

مرتضى 

27محٌوي عواد

مروة خالوي 

37محمد

39مرٌم كلف جاسم

مصطفى عبٌد 

26فلفل عباس

مصطفى علً 

28حسٌن علوان

35مالك سعد لفتة

منى قحطان 

29جمٌل

منٌر صالح 

34محسن كاظم

30مهند طراد عبد

مهند هداد 

28مناتً سهر

مٌعاد  مٌعاد 

30حمٌد كتاب

ناظم داخل عوٌد
29



نبأ خالد جواد 

28كاظم

40نبأ نعمة كركان

27نهى عزٌز حمٌد

نور حسن حسٌن
22

نور حسٌن شنٌن
34

نوره صالح 

39هادي

هبة حسٌن جلٌل
34

هدى جاسم 

27حمزة

هدٌر كامل عبد 

30الكاظم

هدٌل هدٌل  

جاسم جعفر 

25كاظم

هشام رزاق 

29مزهر


