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انوار عبد الهادي حمود جاسم
حيدر عباس عطية ابو الدوف
ضحى شاكر محمد حسين
ضحى طارق شوكت عبد المجيد
حسين عبد الهادي مهدي محسن
زهراء عبدالحسين جواد عبدالرضا
محمد قيس مبدر ناهي
محمد طالب موسى عيسى
وسام طالب حمزه عجه
حارث عبد االله عبد الواحد كاظم
حمزة حاكم عبد الرضا مخيف
احمد جميل وحيد بردان
رائد هادي حسن ونس
عبد مناف هاشم محمد شغناب
اثار حكيم وحيد صكر
لؤي المع بدهي ابو حميد
محمد فيصل جاسم محمد
احمد حاجم ناصركنبر
غزوان شاكر كريم جبار
حسين علي ميري مشكور
ارشد وسام حسن فرحان
منتظر نجاح حسن جبار
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سيف خميس جمعه محمد
جابر حمزه زغير لحيدي
عبير علي عباس جاسم
منار رياض عبد العباس عبود
امجد هادي حمد عبيد
بسام صاحب عبد االمير طاهر
زينب كاظم عباس كاظم
سمارة قيس يوسف محمود
امجد فليح حسن عنجور
حسن علي برهان حسين
احمد خلف خضير مهدي
ابراهيم كاظم جبر عذاب
احمد غالب مهدي سوادي
احمد عبد الكاظم عزيز فرج
علي اسماعيل عبد الواحد حسن
ماجد حامد تيموز نواد
اكرم محمد كريم ناصر
احمد زغير محسن عبد الحسين
حسن فالح حسن عاجل
امين وليم طوير كاظم
جعفر محمد صالح هادي الفحام
كرار حبيب جاسم محمد
سالم محسن عريف عزيز
عالء حيدر نعمه حسون
رحاب جبار مليوخ عبود
والء عبد هللا نعمه ياسين
حسن يامر نغيش حسن
شهالء مالك فليح حسن
احمد حمزة عزيز عيدان
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خالد عبد الرحيم عبيد جالب
كمال ناصر عبد الحسين ديوان
احمد هاشم صالح جبر
اسامه راهي شاكر عبد الحسين
محمد قاسم عمران موسى
حيدر غانم داود شعالن
مهند محمد كاظم كشاش
حسين عبد الكريم فاخر تومان
محمد سالم سعدون شغناب
علي غانم شعالن جاسم
حسين صباح حميد نعمه
غفران رزاق ياسر داود
رعد حميد تويك بردان
امين غالب محمد لفته
كرار علي فهد منخي
احمد نعمه صالح حسين
حيدر كاظم عبد علي عباس
وائل نجاح محمد داخل
سمير سعد عواد راشد
حسين نعمة سرحان شنان
علي كاظم ناصر حسين
مرتضى فالح تكليف أل صكبان
حيدر عليوي طعمه مله
احمد سموأل كريم ليلو
مرتضى حميد ادعيدع حطاب
انور ناصر حسين محمد
شكر سعدون شاكر غضب
صفاء ياسر جبار جباله الوحيد
امير كريم عباس عبد

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

امجد عبد محمد عودة
امير عبد الرضا مزهر عباس
صفاء حسين حسن عالوي
ايهاب عبد الرزاق رسول هاني
مخلد عبد الخضر خصاف عبود
علي حسين عواد سجون
محمد جاسم عباس سوادي
جاسم محمد عوده هاشم
رشاد كاظم عراك عبد
حسام عبد الحسن مجهول زوير
زيدون صباح حسين هندول
مصطفى جاسم عبد زيد
قاسم حسين خضير عباس
رافد حميد عبد لفته
علي خضير موزان جابر
احمد محمد حاتم سالم
محمد جاسم نعمان مزهر
حسن جابر ناهي عيسى
محمد رياض كاظم عواد
مسلم كاظم محمد ياسين
حسين جبارعبداالمير عبد الحسين
احمد كاظم عريان عبيد
عمار خلدون زيدان ناجي
علي جواد كاظم حمد
احمد عقيل مراد محمد
علي صالح مهدي حلواص
شهاب حمد محمد عبد
رواد رعد فاضل فرهود
عمار عبد االمير فارس ماين
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عالء رزاق يوسف حسن
غيث محسن حبيب جبر
كرار حميد دايخ جلة
عقيل هاشم عبد حمزه
علي عبد الحسين غانم عبد عيسى
منتظر فالح محمد ناشور
ضرغام عمار حسين عبيس
حيدر هادي جبار سلمان
علي فالح محسن علوان
احمد فاضل عبد الساده عباس
احمد عبود حاصود حضر
امير كردي خطل حمود
علي حامد محسن عطية
حسين علي ياسر علي
علي غازي جبار ظاهر
حسام هاتف حمود جوده
عالء حسين منديل جبار
علي حميد عبد زيد طعمة
مصطفى فاضل هادي كاظم
مزيد رعد حميد عباس
انور جواد نعمة كاظم
مسار حميد حاجي هادود
علي كريم فنطيل جبار
علي زاير نافع الفهد
ايهم رعد حسوني محمد
صفاء سمير عطشان ريكان
رشا حسين احمد حسين
هيثم عدنان جواد كاظم
علي عبداألمير رومي كشري
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علي حسين رحيم عبود
علي محمد داخل خنيفس
عمار رزاق منعم هاشم
عادل زيدان جابر حمد حسين
سها عبد الجبار حسين عبد
محمد مالك عبيد حسون
امال فوزي كاظم عبد
فالح حسن صالح طارش
مهند حميد حبيب ظاهر
وائل عقيل صادق علي
اسعد عبد المجيد عبد الحميد
رغد شعالن حسين عجيل
علي كريم طارش كاظم
حيدر يحيى رسول حمادي
مثنى هادي عبد عذاب
ماهر عبد الكريم جبار راضي
محسن احمد كاظم موسى
سارة قاسم جواد عوده
بالسم كاظم صويح حسين
محمد رحيم فضل حسين
احمد جاسم موسى عطية
قيس رحيم عبد عون سفاح
محمد خليل ابراهيم علوان
علي حربي علي سلمان
احمد محمد ابراهيم موسى
عالء حسين عبد طوفان
حسنين علي كاظم حمد
زيد صباح حسين عباس
مصطفى عبد الستار جبار خشيش
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لمى عبد الحمزة عبد علوان
موسى نجم فليح جبر
دعاء حبيب ظاهر شعالن
كرار سلومي سرحان هادي
محمود صالح مصيخ دالي
نصير كاظم حنش هوله
جعفر حمود عيدان رشيد
مصطفى حسن عبد وناس
يعقوب كريم عبد الواحد حمادي
نهاد علي كاظم محمد عويد
عباس ناظم عبد الحميد عباس
طيف ضياء حسن سلمان
سعد كناوي مضخور فلفل اعاده
احمد محمد عبد هللا طخاخ
ياسر محمد غازي محمد
حيدر ماجد سلمان حبيب
سعود غنام منديل محمد
محمد عبد الرضا كريم عباده
محمد جاسم شندل جاسم
اكرم جبار فنيخ باقر
بهاء حميد حسن عاجل
بسام راسم كوكز حنون
حيدر عبد الوهاب عاتي علي
مهند حاكم معضد حسن
ضياء فاضل عزيز كاظم(ع)
محمد صباح يحيى صباح
محمد ابراهيم نور محي
مروان حمددد هللا سدددددعدددون عبددد
الحمزه(ع)

 196علي حسون غافل مهوس
 197علي قادر عالوي سهيل
 198محمد جاسم هالل حرش

