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 امين علي جبر سلطان 1

 هاشم علي حسن عبيد  2

 علي سالم كاظم علي 3

 سجاد جواد كاظم داود 4

 احمد حسين محمد جابر 5

 نور رسول زكي جميل 6

 مصطفى علي عبد هللا حسن 7

 ثائر مزاحم كاظم بالل 8

 صالح فالح عباس حسين 9

 مهيمن فليح عبد جابر 10

 احمد عبد السادة مزهر 11

 محمد جدوع هاني طارش 12

 نورا نعيم حمزة حمادي 13



 حيدر سعد عبد حسين 14

 علي قاسم حسون عبد هللا 15

 نجاح حسن جاسم مهدي 16

 علي حميد غالي عبيد 17

 علي باسم عبد االمير امين 18

 رشا عيدان كاظم جابر 19

 محمد راسم حسين موسى 20

 رواء ناظم حسن حسون 21

 اخالص ناصر هاتف عبد 22

 محمد ثامر مطر جابر 23

 علي مالح عبد الحسين 24

 سحر عصمت  عباس  25

 كريم سالم طارش مهدي  26

 هبه رؤوف عبد علي 27

 عالء منهل عبد الخضر مهدي 28

 حسن سعد شالل مسير  29



 امين فالح جودي كاظم 30

 سجاد حليم فوزي ناصر 31

 بشار بخيت عبد مطشر 32

 حيدر حميد لفتة جبر  33

 احمد حمزة عبد الحسين عبود 34

 علي ستار جبار  بريو 35

 دعاء علي داخل ليلو 36

 رافد اسماعيل عبد الحسين 37

 احمد صاحب جبر مرزك 38

 عقيل عباس عاجل كاظم  39

 احمد حسن سدخان امين 40

 علي جبار عبد الحسن بردان 41

 عادل خليل ابراهيم طيفور  42

 راسم ناظم هويش حسين 43

44 
حسين علي عبد الحسين 
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 امير حاكم كاظم عبيد 45

 رعد عبد الواحد لهيمص هذول 46

 علي محمد حاكم حسون 47

 كرار محمد عودة عريبي 48

 موسى عالء محمد هاشم 49

 مبين علي عبد الحسين 50

 عرفات خليل جميل محمد  51

 مجتبى محمد طاهر محمود 52

 كرار صبيح نعيم عذاري 53

 اكرم كاظم حسوني احمد 54

 عباس نعمة هاشم فرج 55

 عمار عباس عبيد عبود 56

 حيدر تيمون عبد الواحد مغيز 57

 طارق جبار حسين عبيس 58

 امير عامر خلف مطلوب 59

 رسل فائز ميران حنتوش 60



 احمد جاسم محمد خضير 61

 محمد حمزة حسن عبد الرضا 62

 سرمد ناظم عليوي جمعة 63

 هدى ياسر عطية حسون 64

 عباس رحمن خضير مشري 65

 هاني ابراهيم عطشان خلف 66

 فالح حسن طرو عبيد 67

 حيدر مزهر نيون مبش 68
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 سيف رشيد نغيش سراك  70

 حيدر صالح مراد عبود  71

 خالد حميد تايه عبود 72

 حيدر عيسى سلمان ليهوب 73

 احسان عالء كاظم بلكوت 74

 حامد حسين جاسم عبيد 75

 نور هادي جاسم عبود 76



 محمد احمد عبد مسلم  77

 ليث فالح كاظم عطيوي 78

 ادريس ثابت سرحان  79

 ماهر عبد الكاظم محمود  80

 احمد كريم جاسم كاظم محمد 81

 احمد ماجد كريم محمد  82

 رياض حسين علي عبود 83

 عمار ياسر عطية حسون  84

 فرقد فاهم ساجت كرين  85

 اسعد رضا عيدان رشيد  86

 مصطفى حسن وهيب  87

 احمد عظيم هادي واجد 88

 سجاد مكي عواد صالح 89

 جبار محمد خضير عباس 90

 سعود فرحان خليف محيسن  91

 كاظم معتوق شناوة جابر 92



 صادق كاظم فاضل عبيد  93

 علي محمد صالح ابراهيم 94
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