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أالسـمــاء

االء فاضل جلوب جريان العزاوي
ابتسام جاسم كريم حيدر التميمي
ابتهال عبد القادر حسين عيسى سباهي
ابراهيم خلدون عبد اللطيف احمد الدليشي
ابراهيم راجي عبد الرسول فرهود السعيدي
ابراهيم ساجت محمد سرحان ال شنيوي
ابراهيم عباس حسين حاوي الخزرجي
ابراهيم عبد االمير حميد ابراهيم العكيلي
ابراهيم عبد الحسين ماهود المحمداوي
ابراهيم عبد المنعم ابراهيم عباس العزاوي
ابراهيم نوري حمد حسن الشجالوي
ابراهيم يحيى مهدي علوان الفضلي
اثار اسماعيل شياع ساهي االسدي
اثمار ابراهيم مرحب بنيت االسدي
اثير عودة خضير اسماعيل العلي
اثير قصي مشعان نجرس الكعود
احسان عادل جبين باشي الغنامي
احسان علي شهيد مسلم الغزالي
احمد ابراهيم حمادي فيصل الزهيري
احمد ابراهيم حمو ابراهيم الناصر
احمد باسم صالح حسن ال حساني
احمد جابر علي عبود الطائي
احمد جاسم عبد حاجم الخفاجي
احمد جبار محسن كاظم الزاملي
احمد جليل كريم حسون العلي
احمد جليل كريم حسين الساعدي
احمد حسن مهدي وثيج الزيادي
احمد حسن هادي عبود الحسون
احمد حسين صباح مطر المشايخي
احمد حمزة ناصر عباس ال كريم
احمد حميد عباس حمادي الحيدري
احمد حيدر رزاق ناجي االسدي
احمد خليل حسن رهك الزركاني
احمد راضي عبيد هجول الجبوري
احمد رحمن حسين علي النائلي
احمد رحيم خضير نادر الربيعي
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أالسـمــاء

احمد رزاق غني احمد االسماعيلي
احمد رزاق نايف نزال السعداوي
احمد رشيد صادق رشيد العاني
احمد روضان غالي ابيش القيسي
احمد رياض عبد الزهرة عنجور الميالي
احمد زيدان حاكم سليمان الناصر
احمد سالم اسود سالم الحبابي
احمد سعدون كاظم اليج المفضل
احمد سالم فرج عبد علي العارضي
احمد سلمان كريم مشندخ العارضي
احمد شهاب احمد شهاب التميمي
احمد شهاب احمد موسى التميمي
احمد صفوان طه احمد القيسي
احمد طارق سعدون عبد الرضا ال عبد اهلل
احمد عباس كريم سالم الزهيري
احمد عبد االمير رجب عبود العزاوي
احمد عبد الحسن محمد لفتة الساعدي
احمد عبد الحكيم كاظم علي الغروي
احمد عبد الرضا حسين جواد التميمي
احمد عبد سلمان محمد البدراني
احمد عدنان برهان محمود الجحيشي
احمد عقيل علي عبد الكريم العنزي
احمد عالء محسن يحيى الدركزلي
احمد علوان حسين عباس السماوي
احمد علي دكمان شمران السعيدي
احمد علي مهدي عبد الغني المحكوك
احمد غازي ريشان كاظم الزبيدي
احمد فالح حسن عبيد الحمداني
احمد قاسم محمد جبر الطوفان
احمد قاسم محمد حلو المرشدي
احمد قاسم هجر ليلو الركابي
احمد كامل خلف محيسن المحالوي
احمد كرو غضبان حايل المعموري
احمد كريم مكطاف حسين جوذري
احمد كمال عبد الحسين الحسيناوي
احمد مأمون احمد ياسين البكر
احمد مجيد عبد لفتة الحجامي
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احمد محمد بجاي حسن العباسي
احمد محمد صالح مهدي الفحام
احمد مصطفى عبد القادر البياتي
احمد ناجي حميد مرهج النعيمي
احمد نجم عبد علي الساعدي
احمد نجيب عبد الغفور احمد ال قاسم
احمد هادي علي كمر القريشي
احمد هاشم راضي علي العنزي
احمد وسام جبر ضيغم المالكي
اديب حسين علي محمد زنكنه
ارشد مهدي عبد المجيد علي المرسومي
اسامة حمزة عبد الرضا كاظم المعموري
اسامة شريف جويد علوان الشري
اسامة عباس رحيم ذجر الفريجي
اسامة ناظم كاظم شقي السوداني
اسراء حسون الماري حسب فريجات
اسراء حميد حسن زغير الغراوي
اسراء عبد الواحد موسى عيسى الدوسري
اسراء وجدي اسماعيل طلعت بك
اسعد رحيم سلطان ازغير الربيعاوي
اسعد عبد عطية بزون العتابي
اسماء حمزة عبود فياض البطاوي
اسماعيل حامد حميد جاسم العزي
اسماعيل حميد مجيد محمد العنزي
اشرف صباح دريب ابراهيم الغريري
اطياف قاسم عطية محمد الساعدي
اقبال عبد العباس يوسف الخالدي
اكرم خلف مطلب علي الجميلي
اكرم عبد الكاظم فليح حسن االعاجيبي
امجد عبد الرزاق حسين فلك الفرحاني
امجد مهدي صالح دخيل الصالح
امجد ناظم صاحب نصيف الفتالوي
امل حميد محمد عبد الفراجي
امير ابراهيم حميد سعيد اليساري
امير حسام حسن جبار الجبر
امير طالب حسين كريم العبودي
امير عباس صابر عباس خليل
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امير عماد عبد الصاحب كاظم الشمري
امير ماجد محمد جواد كاظم الباجه جي
امير محمد دهام عكلة الجبوري
امير محمد صادق حسون الخزاعي
امير محمد عبود عودة
اميرة فاضل علوان حمزة المجبلي
امين رحيم حميد عودة العتابي
انمار احمد حامد جار اهلل السعدون
انمار جسام محمد صخيل الحميداوي
انمار عبد الحسن كاظم دونح الزريجاوي
انمار هيثم نعمة دهلة الساعدي
انور حامد مطلب عبد الجميلي
انور مؤيد وادي صيهود الفرعون
انور ناظم كاظم جبر البوزمه
اوس اياد محمود شريف الجزائري
اوس محمد جاسم محمد الشمري
اياد صالح داخل دخيل العوادي
اياد فاهم حسن علي العياشي
اياد كاظم عبود سبع الدايني
اياد يوسف علي مصلح الجبوري
ايالف كريم حسين غضيب التميمي
ايمان عبد االمير منهل سلطان الالمي
ايمان كاظم نعيمة رفيش الجوراني
ايمن طالب سوادي عبد الرضا العارضي
ايهاب حسين احمد حمد العباسي
ايهاب حيدر عاشور حيدر الربيعي
ايهاب سامي حسن محمد الجبوري
بارق رعد عالوي حسين الدليمي
باسل اسعد حمود يسر الحاجم
باسل محمد علي جاسم الخزرجي
باسم ديثان سعد دارم ال جابر
باسم عجمي مجبل عرار كراد زوبع
باسم عزيز هاشم عزيز الحسيني
باسم قاسم خليفة ذياب الخليفاوي
بان سيف الدين حمود المشهداني
بتول صالح رشيد نجم الحمداني
براء جاسم رمضان محمود الجيش
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براق رعد سعد عبد الستار االمامي
براق قاسم حسين سعيد العكيلي
برزان عبد اهلل عبد عبد اهلل السبعاوي
بسام مظهر موسى يونس الشباني
بشار حماد حمد هالل الدليمي
بشائر سلطان عبد اهلل حمزة الغزالي
بكر محمد عبد الكريم احمد الربيعي
بالل محمد حسين خلف الجبوري
بالل يحيى عبد الجبار علي المشيخي
بهاء جسام محمد عبد الدليمي
بهاء حيدر رباط جبر
بيداء صالح الدين جاسم عباس العبدلي
بيداء محمد خميس محمد الخيالني
بيداء هويدي دوخي عاشور الحسيناوي
بيمان احمد حميد محمود الزاهدي
تحسين كفاح ثابت رداد العكيلي
تغريد حمادي عاشور مدلول بركات
تمام ابراهيم داود كاظم الجنابي
تمام طالب شياع صبح العامري
تمام محمد رشيد جاسم كاظم التميمي
توفيق هادي حديد جواد الجحيشي
ثامر محمد رخيص حسين العيساوي
ثائر اسماعيل ابراهيم عباس التميمي
ثرى محمد عبد خليل الدليمي
جابر عبد السالم مصطفى عباس واوي
جاسم محمد جاسم حمادي المشهداني
جاسم محمد دلف عمر العسافي
جبار عارف نعمة محسن الموسوي
جبار كريم عبد زيد مسلم المسلماوي
جعفر هاشم حسين عبد اهلل البدري
جالل رشيد نعمة كاطع الحميداوي
جهاد كريم جبار محمد االمارة
جواد كاظم عبد الرزاق مهدي الصفار
حارث اياد ذياب طاهر اليوسف
حازم حميد ابراهيم طلمس المكرمي
حازم ستار نجم عبود الكيمي
حازم عبد العباس عبود سلمان العامري
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حازم عبود هاشم كويش العكيلي
حامد جبار نصيف جاسم البو جاسم
حذيفة جاسم داود عبيد البيكات
حسام جسام محمد جاسم المجمعي
حسام حسن طاهر ياسين النجفي
حسام خضر مدب حسين الصالحي
حسام شهيد مردان حسين الفتالوي
حسام عبد ناصر عبود الالمي
حسام كاظم علي حسين السلطاني
حسام مزهر حسين غانم البهادلي
حسام منصور محمد سلطان المجمعي
حسام يوسف احمد علي العزاوي
حسن جواد محسن خضير الرماحي
حسن حمد هادي حسين البازي
حسن صالح ناصر حسين الخفاجي
حسن عبد الحمزة حسن كاظم القاسم
حسن عبد الخالق رحيم عبود البياتي
حسن عبد اهلل رشيد عبد العامري
حسن عزيز عبد زيد علوان الكالبي
حسن علي حسون محمود الصراف
حسن علي سليم رسول العاللي
حسن عمر حسن عاشور المسعودي
حسن فالح عيدان عبد التميمي
حسن فليح حسن حسين الغالبي
حسنين سالم حمود ناجي المحمداوي
حسنين عبد الزهرة صبيح بريس العامري
حسنين عبود مهدي علوان الجالبي
حسين ابراهيم ردام حمد الطفيلي
حسين احمد ناصر عودة الخيكاني
حسين خضير عبيس حسون النافعي
حسين راجح سوادي نبهار الخزاعي
حسين رحيم محمد سعيد العتبي
حسين سعد غفوري ردام الخزرجي
حسين صبيح عبد الرزاق جواد الخفاجي
حسين طالب دحام عزيز العزاوي
حسين عبد الرضا حمود العلي الجنابي
حسين عبد العالي عبد الحسن راضي الغزالي
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حسين علي حسين نجم الزبيدي
حسين علي رحيم بدر الجودة
حسين علي رحيمة محمد الطفيلي
حسين علي سلمان مذكور الصباحي
حسين علي منصور احمد الموسوي
حسين عليوي عبيد راشد السعيدي
حسين غني حسين شلخ العتابي
حسين كاظم عبد مسلم حمزة الكردي
حسين كامل خضير سويد السالم
حسين كامل داود عيسى الخفاجي
حسين لهوين عبد علي الطبراوي
حسين محمد رسول رشيد االسدي
حسين مهدي عودة فرج السعيدي
حمزة جاسم مسير بروش العابدي
حمزة فؤاد خليل ابراهيم المهداوي
حمزة نزار عبد الحليم محيسن
حنان احمد عبود جاسم السعيدي
حنان سعد جميل ناجي كنشاوي
حنين علي محمود نعمة الدليمي
حوراء علي حميد هاشم العبودي
حوراء ناصر علي طاهر العبيدي
حيدر ابراهيم حبي السالمي
حيدر بحر جاسم طليفح النصراوي
حيدر بدر نعمة عمران العجيلي
حيدر جاسم حميدي اليوسف
حيدر جبار عبود زغير المفرجي
حيدر جبل لفتة جالب ال فتلة
حيدر جميل محسن عبد المهدي العذاري
حيدر جودة صادق حسن الفحام
حيدر حامد مزهر سلمان العلياوي
حيدر حسين خليبص عواد الخزاعي
حيدر حسين مطرود هزاع االبراهيمي
حيدر حميد مجيد حميد الشكرجي
حيدر خيون منشد عريبي المنشداوي
حيدر صكبان عبد سلطان التميمي
حيدر صالل شالل سعيد عبد العماري
حيدر طليحان فهد هداد العاكوبي
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حيدر طه هادي مرهون الدفاعي
حيدر عبد الجبار علي جعفر السويعدي
حيدر عبد الرضا نعيم سعيد الوحيلي
حيدر عبد الناصر رضا محمد باقر الصادق
حيدر عبد الهادي ملبس مهدي الزيدي
حيدر عويد كاظم استار الدهش
حيدر غازي زغير رحمة الساعدي
حيدر فليح طالب فليح العيسى
حيدر قاسم علي جبر الحالوي
حيدر محمد جاسم موسى
حيدر محمد صاحب محمد جواد الخفاجي
حيدر محمود حسين علي الحمادي
حيدر محمود خليل ابراهيم العبيدي
حيدر نزار كاظم ظاهر الحساني
حيدر نعمة بجاي محمد الياسين
حيدر هادي جوحي حمادي الساعدي
حيدر هادي علي كمر القريشي
حيدر هاني حسين عباس السعدي
خالد جدعان علي كيطان العقبي
خالد غصاب نوري عزارة ال معجون
خالد محارب خلف محمد الجبوري
ختام خضير محمد حمزة الشجيري
خليل علي ضمد علي التميمي
خليل كريم منصور حسون الطالبي
خمائل شاكر كاظم جاسم عريعر
دانية صالح صبحي عبد القادر الحسيني
داود رباح علي عبد
دريا سعيد عبد الرحمن عزت بابات
دعاء ابراهيم لطيف ابراهيم العزاوي
دعاء عزيز مزعل شغناب الركابي
دينا علي شهاب احمد الغواس
ذو الفقار ناظم حسن شالش الجبوري
رافع حمد حسن عطية الجبوري
رامي نوري كاظم فليح المعموري
رائد جاسم عودة فليح البو دلي
رائد عواد عباس طوفان الفتالوي
رائد فالح فاهم حربي العويدي
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رائد فيصل عيسى علوان العامري
رائد هادي مرهج بشارة الذهيباوي
ربيع احمد شهاب احمد كراوي
رسول دريول جاسم جياد الميالي
رسول كريم حسين عبود الجنابي
رشا رشيد علي لفتة السعدي
رشا صبري حاكم حسين الحمادي
رشا عبد اهلل عبد الحسن كلخان بخيتاوي
رضا فالح حسن عبد الربيعي
رعد غانم علي صفار الياسري
رغد سعدون جليل بريسم المسعودي
رغدة جمعة صالح احمد المحسن
رقية سعدون عجيل خضر ابو طبيخ
رنا ستار جبار حسين الجميلي
رواء توفيق فاضل علي الخزرجي
رواء خضير كاظم حسين علي العبيدي
رواء عامر سماوي جواد الخفاجي
رونزى فارس راضي لعيبي
رؤى جبار حسن اليذ ابو العرد
رؤى وسام هاشم مغامس العبادي
رياض حميد خضير جابر المياحي
زاهر فاضل حسون سرحان السرحان
زمان عبد علي عبد السادة عبد الحساني
زمان ناظم منديل علوان البو عرب
زمن حامد حسون عباس الخفاجي
زمن عادل جمعة ناصر الثعالبي
زهراء علي حسين محمد الجمالي
زهراء علي عبد العباس عبد الحسين العبيدي
زهراء نعمة صالح حيدر الساعدي
زهير ردام حمد صجم الطفيلي
زهير ناظم طعمة عباس المياحي
زوزان اسماعيل يوسف خليل
زياد طارق عبد اهلل عبد المحمدي
زياد قاسم عليوي سيد الكرخي
زيان بشار محمد عبد اهلل كوران
زيد اسامة داود سلمان الناصري
زيد جاسم محمد حسين الخزرجي
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زيد عبد الكريم محمود عبود شكر
زيد علي عبادي جبار الوائلي
زيد فاضل بريسم خضير البدراني
زيد محمد حسين ادريس العوادي
زيد موفق عبد الرضا دريس النفاخ
زينب طه قدوري عبدان المجمص
زينب عماد ناجي رمضان تومه
زينب فاضل عباس خليل الشديد
زينب فضل مخيلف جراح الغانمي
زينة جودت كاظم عزيز الزيدي
زينة سلمان كاظم ذرب السعداوي
زينة عبد السادة جاسم خليف الزركاني
ساجد كامل شنون ادهم الغانمي
سارة عزارة هاشم محمد الشريفي
ساري عبد اهلل عباس وكع سويدي
سازان صالح رشيد رستم
سالي محمد جمعة سليم
سامر شهاب حمد داود المفرجي
سامر عبد الجبار جعفر كاظم الكاظمي
سامر فرج طه عبيد القيسي
ستار جبار عبد عباس المسعودي
ستار جبار ناصر ضيدان المجمان
سجاد عبد الباقر جنام احمد الموسوي
سراب كاظم وناس علي الشمري
سراج منير رسول حسن الربيعي
سراج منير مجيد عبد الحسين الخاصكي
سرمد سعيد محمد علي الصفار
سرمد محمود ابراهيم علي الحيالي
سرى عامر عبد الحسن حمزة االسدي
سعد ظاهر حمزة سلمان العامري
سعد ناصر عبد الحسن مغامس السراجي
سعود محمد عبد الرحمن عزيز الجليلي
سفيان شيبان نداوي شرقي الطائي
سالم طلعت هاتف محي الدفاعي
سالم كاطع بدر سلمان الزيرجاوي
سالم كامل عكل حسين الزبيدي
سمر كاظم محمد كاظم التميمي

جدول بأسماء المتقدمين للدورة (  ) 44للعام الدراسي 2022 / 2021
الذين سيؤدون امتحان الكفاءة القانوني
ت

.370
.371
.372
.373
.374
.375
.376
.377
.378
.379
.380
.381
.382
.383
.384
.385
.386
.387
.388
.389
.390
.391
.392
.393
.394
.395
.396
.397
.398
.399
.400
.401
.402
.403
.404
.405
.406

أالسـمــاء

سمير مكي مرتضى احمد الزهيري
سناء ساكن خشمان يعقوب المشهداني
سنان اديب عزيز عبد الحكيم عقراوي
سهى حسين ديوان هادي المحناوي
سيف جبر احمد اسماعيل المصطفى
سيف سعد مهيدي صالح الدليمي
سيف سعيد عبد زيد دريب البديري
سيف عواد احمد خلف العزاوي
سيف فوزي جاسم محمد الزبيدي
سيف محمد صالح سعيد الكعبي
سيف موسى خضير عبود الربيعي
سيف ناظم عزيز غضبان الجابري
شاخه وان هاشم درويش حمو الهركى
شامل ابراهيم ماجد حرج الغريري
شهد محمد عبد الرزاق خلف المكصوصي
شهد وليد خالد صالح الجبوري
شهد وليد رشاد احمد ال خضر
شيرين حسين اكبر علي االركوازي
شيرين مهدي كاظم رسن الساعدي
شيماء صالل عبيد رجه التميمي
شيماء محمد كعيم سماوي التميمي
صابرين عباس فاضل باقر الربيعي
صابرين عودة عبد صبر المالجي
صادق علي محمد حبيب العيثاوي
صادق عناد سالم مالجي ال سالم
صادق قاسم رسول جعفر الغريري
صادق ماجد جاسم نور الحسني
صادق ناصر حسين سالم النايلي
صالح حسن علي كطيو
صالح حسن مجلي مساعد السراي
صالح زوزان علي صالح الجبوري
صالح قاسم حسون ابراهيم االعرجي
صالح موسى خلف جاسم الجبوري
صباح نوري فريح محيسن الهيازعي
صدام عبد الحسين رميش جالي النويصري
صفا باسل اسماعيل مجيد
صفا عدنان كريم هادي الفتالوي
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صفاء سعيد عبود جودة المنصوري
صفاء عبد الحسن جبر ناصر السيالوي
صفاء عبد الكريم حسن علي الفضلي
صفاء علي حسين شناوة السعيدي
صفاء فاضل كاظم دخيل الزيدي
صفاء فؤاد كاطع حمزة المياحي
صفاء محمد عجد خلف البطبوطي
صالح حسن خضير عباس كرغولي
صهيب صباح ابردان خلف الفهداوي
صهيب عبد الكريم مجيد سمار السوداني
ضحى حسن محسن اطخيخ العميري
ضرار حسن هادي عثمان العبيدي
ضرغام اياد جواد كاظم ابو هوسة
ضرغام داخل جبر ياسين الشيباني
ضرغام عبد الزهرة عبود كرم اهلل الساعدي
ضرغام فاضل سراج درب الجبوري
ضالل رضا سعد عبد اهلل الزاملي
ضياء شعالن عريبي حميد المحمدي
ضياء علي حسين حميدي مالجي
ضياء محيسن حمزة مهاوش الصباحي
ضياء ناصر حسين كرمش الطائي
طالب حبيب طالب صالح الذبحاوي
طه عبد نجم عبيد العزاوي
ظفر عبد السالم عبود احمد الكرغولي
عادل حمود جبر حلو الصافي
عامر صبيح ججي توما مروكي
عباس حامد عطية حمزة حجام
عباس خضير عباس فريفش دريعي
عباس رزاق هادي طخاخ خيكان
عباس شالل عطية راضي البديري
عباس طالب عمران ابراهيم الطائي
عباس عبود علي جوير الجابري
عباس فضيل كزار بشار الحجيمي
عباس كاظم خطاب عبد اهلل الربيعي
عباس كاظم عبيد حمزة العرنوس
عباس محسن جبر حسين النايلي
عباس محمد عيدان علوان الجميالوي
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عبد االمير شافع غانم فهد الحمداوي
عبد االمير كاظم محيسن عبد الرضا العويدي
عبد الجليل ابراهيم غضبان عبد الرحمن العنزي
عبد الرحمن ابراهيم علي عبيد العزاوي
عبد الرحمن عبد اهلل حنتوش جياد الشمري
عبد الكاظم تركي عطية ال جالي
عبد الكاظم عودة جلود المالكي
عبد الكريم عبد الهادي جابر جواد حسين
عبد اهلل جاهل حنون مشعان الجاسمي
عبد اهلل شخير فرهود مشير
عبد اهلل عبد الكريم عواد عليوي المرشدي
عبد اهلل محمد سعيد نجم عبد الجبوري
عبد الهادي خريبط داخل عصاد الصالحي
عبير رمزي علي غالب محمد
عبير سليم جاسم محمود الدايني
عبير كاظم حمزة محمد الدليمي
عثمان فاروق قادر مصطفى المصطفى
عدنان فاضل راشد حسين التميمي
عدي حاتم صعيب مسير الزريجاوي
عدي ضامن خشالة عبود البو حلوة
عذراء ناظم ناصر حسين الشمري
عسكر عواد عمار مرزوك العابدي
عقيل كاظم عبيد شنان العارضي
عالء احمد يوسف محمد الجبوري
عالء جاسم روكان التميمي
عالء عبد الحميد كاظم حماد الشكري
عالء عذاب فاضل علي الزوامل
عالء علي خان جبار مرعي المالكي
عالء فاضل قاسم سلمان اركنانى
عالء كامل فيصل بريشان البو خليل
عالء كريم عبد اهلل بري جال بريج
عالء هلول خلبوص دخان الخالدي
علي ابراهيم كاظم عبد علي الخفاجي
علي احمد اشهيب احمد ال مفرج
علي احمد جاسم داخل المالكي
علي احمد جليل محمد المعيلو
علي احمد عباس محمد الخايف
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علي اصغر زين العابدين حسن العلو
علي بريس محسن طاهر البودي
علي تاغي خثي عبد العامري
علي توفيق درع خلف البيجاوي
علي جاسم حمزة سلومي الشريفي
علي جاسم محمد جبر حلفي
علي جليل هاشم علوان المالكي
علي جواد جبر سلمان الجوازري
علي حاكم جاسم حلو الزريجاوي
علي حسن حطيحط سبهان االسدي
علي حسن علي حمد الظفيري
علي حسين حميد رشيد االسدي
علي حسين عبد الرضا مدين المدين
علي حسين عزبة ثلج العبيدي
علي حسين علي حسين اليساري
علي حسين علي صيهود االبراهيمي
علي حسين علي عبد الحسين البياتي
علي حسين علي ناصر الزبيدي
علي حسين محمد جاسم المشهداني
علي حسين يوسف مهدي عدوه
علي حمزة عبد عيسى االعاجيبي
علي خيري شعيل عبيس الغزالي
علي ذخر حسين علي المسعودي
علي رحمن نعيم سلمان الشباني
علي رحيم صالح عويد الحيدري
علي رشيد حميد عباس الدفاعي
علي رشيد عبد سلمان الموسوي
علي زاهد رحيم عبود المهنا
علي سامي سعيد عبد اهلل السلطان
علي سعدون خلف حسن الحريشاوي
علي سلمان عمران سلمان الدليمي
علي سليم جابر خليف علي خان
علي صالح حلو حسن المياحي
علي صالح عبد العظيم صالح الياسري
علي صباح بدر شهيب الدريعي
علي طارق جمعة حبيب الصبيحاوي
علي طالب حميد هاتف ليباوي
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علي طالب فرج خفي الجابري
علي ظاهر صخي حسون الخالدي
علي عباس عبد اهلل حسين العوفي
علي عبد الحسين جواد حسين ال طعمة
علي عبد الكاظم حسن علي االكناني
علي عبد اهلل عبيد حمزة العرنوس
علي عبد الهادي ناصر عيسى المكصوصي
علي عبيد علي بندر التميمي
علي عقيل عبد مسلم مهدي اسد
علي عواد محسن عزوز السهالني
علي عيد درك حديد ال حديد
علي عيدان شنان محمد الدهيمي
علي فارس حمد مكي الحسيني
علي فاضل حمود طاهر الجيليباوي
علي فتاح غني مرزوك الصراف
علي قاسم عباس جسام
علي محسن داود سلمان الجبوري
علي محسن عرار حسين الفارس
علي محمد حسين علي حسين الحلي
علي محمد عبد السادة سعدون الربيعي
علي محمد مهدي ناصر االبراهيمي
علي مزعل عبيد حسن الشجيري
علي ناظم سلمان مروح الجبوري
علي نعمة ناصرناطور العكيلي
علي نوري وردي شبيب الجليباوي
علي هادي حاجم فليح الدراجي
علي ياسين مكي حبيب الحجاج
علياء سالم ابراهيم حسين البياتي
علياء عبد الحمزة جاسم حسن العناوي
علياء عبود سالم حسن السراي
علياء فرحان جبر سالم الجيزاني
عماد مطر محان فرهود الساعدي
عمار رزاق حسين محمل الزيدي
عمار عباس نعمة عبود النصراوي
عمار عبد الرحمن فاضل الجبوري
عمار عواد محمد عزاوي الجبوري
عمار قحطان حمزة عبود الكريطي
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عمار كاظم جواد راشد السلطاني
عمر جاسم شلتاغ مهدي
عمر حسين عليوي حمزة االساري
عمر رزاق نايف كريم الغريري
عمر رعد حميد محمد الحمداني
عمر شاكر محمود سلطان الفهداوي
عمر صالح محمد علي الحسيني
عمر عدنان علوان ناصر السعدي
عمر عماد احمد محمد قورباني
عمر كريم خضير حمزة الدليمي
عمر محمود عبد القادر محمود الموصلي
عمر يحيى عبد سمج الجميلي
عمران عبد الرحمن عيدان جوهر العيدان
عون يونس عباس عبيد البو حمد
غزوان جبار صاحب ناجي الفتالوي
غزوان حسن علي عزوز المحمود
غزوان كاظم سلمان نهار التميمي
غسان حامد صالح عبطان الجميلي
غسان حمزة سوادي ريحان الكناني
غسان علوان خضير جاسم الزيرجاوي
غفران صافي عبد اليمة ال خلف
غيث سعد عبد محسن الشمري
غيث سالم حسن حمزة الهاشمي
غيث عبد اهلل حسين محمد الخفاجي
غيث عدنان هادي مجيد الطالقاني
غيث نعمة عبد غافل البو طوية
فارس هاشم حسين رمضان الجبوري
فاروق علي حسون عيال الشمري
فاضل جمعة ذياب محمد الجبوري
فاطمة كاظم حسين طاهر الساعدي
فاطمة كريم هاشم ثامر
فائز جابر فريح محيسن الذهيباوي
فرات ذنون خليل ناصر الحمداني
فراس رضا عبد زغير الجبوري
فرح طارق عبد الرزاق عباس الداودي
فرح عبد الكريم ميدان كاظم الوائلي
فالح حسن علوان مذبوب الشيباني
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فالح حسن محمد سوادي الكركوشي
فالح نعمان دغيمش حسين التكريتي
فهد عاصي مذيور ردام الشبالوي
فهد ماجد حميد مجيد العبيدي
فؤاد سلمان خضير جبر الشباني
فؤاد محمد عباس فرحان البياتي
فواز نوري جدعان جار اهلل الجار اهلل
فيان عمر حسن فرج زنكنه
قاسم عباس كرم علي الموزاني
قصي مهدي صالح الرماحي
قيس عدنان صبار فرهود ال عبادي
قيس كاظم كاطع سلمان الكعبي
قيصر حكمة عباس هدهود الخالدي
كاظم حسن عيدان خضير العجياوي
كاظم محسن مدلول صكب الشمري
كحالء قطران عبد االمير رضا الخفاجي
كرار بهلول عبد موسى او جزرة
كرار جابر شاكر مهدي الخنجري
كرار حسين عبيس جراد المسعودي
كرار علي عبيد حمود الشمري
كرار كاظم جبر عبره حجامي
كرار كناوي حمزة سالم الزيادي
الكرم حافظ جبار حسين الحميد
كمال عبد القادر فرج جروان الكبيسي
لطيف يحيى مهدي علوان الفضلي
لقاء صبري حاتم حسين العمادي
لمى صادق نزر موسى العذيري
لؤي كامل عبادي فرمان الحميري
لؤي ناظم فتيخان كردي الدليمي
ليث رعد حسن عبد اهلل الربيعي
ليث صالح خير اهلل سوادي الصابر
ليث قصي علي جاسم البياتي
ماجد حميد خليفة حاجم البدران
ماجد حميد عبد العباس عبود الرحيمي
مالك علي حمزة جاسم الغريري
مالك فاضل حسن عبد الجصاني
ماهر عبد الرحيم عبد اهلل محمد العباسي
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ماهر غضبان جالب كريم
ماهر محمد مطر حميد الشمري
مبدأ صبري محسن عودة المرعيد
مثنى خضر حبيب حسين
مثنى كاظم ياسين طه ال حيدر
مجيد عواد زيدان فرحان الفهداوي
محسن كاظم شاكر عبد الرضا الجبوري
محسن منشد جاسم محسن المرياني
محمد احمد خضر عباس الزبيدي
محمد اسماعيل عبيد كاظم الخفاجي
محمد برجس غرو مهدي النعيمي
محمد ثابت خليل احمد العزاوي
محمد جاسم مجيد محمد العزاوي
محمد جاسم محمد كاظم السعيدي
محمد جباري مونس فريح الفريح
محمد جمعة وادي خشان السليم
محمد حارث محمد امين اشكح العزاوي
محمد حامد حميد كاظم حسني
محمد حسن سلمان عودة ادريساوي
محمد حسن مطر عبود الخفاجي
محمد حسين محمد جاسم المشهداني
محمد حمود موزان ناصر السليماوي
محمد حميد طالب عباس الحسيني
محمد خليل ابراهيم مراد الجادري
محمد ذياب خلف حسين الجبوري
محمد راضي عبد النبي حسين الراشدي
محمد راهي عبيد موازي الزبيدي
محمد رحيم خميس خصباك البديري
محمد زورة كاظم هجير الحميداوي
محمد سعد كامل محمد المحنة
محمد سليم فالح ناصر المياحي
محمد سمير عبد الزهرة حسن دغيري
محمد شاكر اسماعيل خليل الخفاجي
محمد صالح حمد صادق العالف
محمد صالح مهدي فرحان البو اسود
محمد ضياء مهدي عباس محناوي
محمد طارق عبد حسين العيساوي
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محمد عادل ابراهيم جدعان الشاهري
محمد عباس عبد اهلل علي العاصي
محمد عبد االمير جواد كاظم الجنابي
محمد عبد االمير كريم عليوي ال موسى
محمد عبد الحسن تويه زبون الساعدي
محمد عبد الرضا حسين حميدي العيساوي
محمد عبد الرضا رحيمة شناوة الكويشي
محمد عبد الغفور حمدان مكلد الحمداني
محمد عبد الكريم احمد شبيب التميمي
محمد عبد اهلل حبش ذنون العكيدي
محمد عبد ساجت مصيخ اليساري
محمد عدنان راضي عباس المسعودي
محمد عالء محمد علوان الزيداوي
محمد عالوي سبهان حسن الساعدي
محمد عالوي عبد الحسن فضيلة الدراجي
محمد علي حسن علي
محمد علي حسين عزيز خضير السبع
محمد علي سلطان محمد العابدي
محمد علي عبد الحسين عبد الرضا العمري
محمد عماد عبد ذياب التميمي
محمد فاضل عباس سعود السوداني
محمد فاضل كاظم علي المعموري
محمد فالح حسن جعفر الساعدي
محمد فليح عبد اهلل فالح الزوبعي
محمد فوزي خليفة محمد الجريصي
محمد قاسم عبيد خضير الجنابي
محمد كاظم عسكر مغير الربائع
محمد كرو غضبان صايل المعموري
محمد كريم صاحب عيسى العامري
محمد ناصر مجهول اعوج الحميداوي
محمد نبيل اسماعيل ابراهيم البلداوي
محمد نجم عبيد الجاسم الجميلي
محمد نجم عبيد فضيح الكرعاوي
محمد نزار محمد رباط االبراهيمي
محمد هادي عبد الكاظم طعمة الناصري
محمد هاشم مخلف حميدي العنزي
محمد هترو حويزاوي جبر العكيلي
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محمد ياسر احمد جاسم النعيمي
محمود باسل ناجي عبد الرحمن السعدون
محمود عادل محمود جاسم الشيخلي
محمود محمد جاسم نور المحمداوي
محمود ناظم نجم عبد العزاوي
مخلد لؤي اسماعيل مصطفى االعظمي
مخلد نصيف جاسم محمد صالح الشيخ
مراد طارق مشرف كردي العيثاوي
مراد فاضل عباس العبيدي
مرال اتيال مكرم نامق البياتي
مرتضى حميد فرج محمد داودي
مرتضى صبيح عودة نايف نايف
مرتضى فيصل حمزة عسل الجاسم
مرتضى كريم عبد الكاظم ملوح ال عراك
مرتضى نعمة عداي علي الخفاجي
مروان موسى سلمان حمادي الجواري
مروان يحيى منصور حسن الداود
مروة حسن شكر علي زنكنة
مروة شاكر حسين اسماعيل
مروة ناظم سلمان شهاب النعيمي
مسلم طالب خالوي بشير العتابي
مسلم عقيل عبد اهلل محمد شيخ عبوش
مصطفى ابراهيم احمد هزاع المجرص
مصطفى ابراهيم عبد الباقي حمود السامرائي
مصطفى ابراهيم علي محيميد المعموري
مصطفى احمد مضحي جربوع الجنابي
مصطفى تركي اسود سلمان المحالوي
مصطفى توفيق حسون شاكر ابو السبح
مصطفى حسام عبد القادر عبد الوهاب العامل
مصطفى حسين كاظم جبر المسعودي
مصطفى خالد عبد المهيمن محمد الزبيدي
مصطفى طالب وناس علي الصخراوي
مصطفى عبد الجواد كاظم غازي الخزعلي
مصطفى عبد الحسين حسن العبودي
مصطفى عبد الرزاق جبار حميد السعدي
مصطفى عبد الكريم عبد الغفور عبد الشكور
النقشبندي
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مصطفى عدنان بدر جابر الكرعاوي
مصطفى علي محسن كاظم الدليمي
مصطفى عماد محمد محمود المحمدي
مصطفى فاضل احمد حمزة المساري
مصطفى فاضل حميد محمد العيثاوي
مصطفى فهد سلطان علي السعدون
مصطفى فهمي حميد صالح السامرائي
مصطفى مجيد هندي فيروز الكوفي
مصطفى محمد جعفر شهاب الفرساني
مصطفى نجاة محمود محمد العسكري
مصطفى نعمة محسن حميد المحياوي
مصطفى ياسين فرحان فليح المجمعي
مضر ابراهيم مهدي فرج الجميلي
معتز علي حسين محيدش الحميداوي
مقداد رزاق جواد ناصر الحيدري
مقداد صالح مهدي عبد الحسين قسام
مقدام يونس عبد ظاهر الزوبعي
مكي صالح عبد اهلل عرسان الفراجي
مالك حسان سمران علي الحياني
منار عباس محراث ريحان الشورتاني
مناف عبد الباسط خالد مزعل المزعل
منتصر صادق كاظم علوان الدليمي
منتصر عباس رشيد علي العزاوي
منتصر محمد عناد عبد اهلل السويداوي
منتظر خضير عباس شنيع اللهيبي
منتظر سالم حمود ناجي
منتظر عامر فزع يوسف العيسى
منتظر فيصل كاظم مطر المشعل
منتظر مطر كاظم عبود الجبوري
منصور جبر شياع راضي العارضي
منى علي رحمان فرمان الرديني
منى مهدي شكبان حسين ابو حميد
مها عبد الكريم خضر عزيز المفرجي
مهدي جبار موسى جودة الزاملي
مهدي حسن خلف حبيب الجبوري
مهند احمد مصطفى محمد العيساوي
مهند ثامر عبد الهادي عباس الدليمي
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مهند جاسب عباس شمخي الجبر
مهند حسن كاظم سلمان السمندري
مهند خضير عباس جاسم الدعمي
مهند رياض محمد عزيز الشكرجي
مهند صالح هادي جالب المرمضي
مهند صفاء محمد سعيد حسن الوائلي
مهند علي عبد جلوب الفتالوي
مهند كريم عمران هزاع العبودي
مهيب مهيمن حسن حسين جواد حميري
مؤيد راشد جاسم محمد العبيد
ميادة متعب عزيز البياتي
ميثاق ياسين عباس مطر الدليمي
ميثم محمد داغر جاسم الدراجي
نازنين عبد اهلل توفيق رستم زنكنة
ناطق صايم نهاب حناي الحجيمي
ناطق هاشم صدام صروط سيد اسماعيل
ناهد سامي حبيب عريبي العليلي
نبيل عبد االمير عبد عون ابراهيم الكناني
نجالء محمد مفتن هاشم
ندى رحمن كميل سلطان الخزاعي
نزار عبد عون راضي سلمان العرداوي
نسرين غازي علي عودة الدعمي
نسرين مايح كريم جسوم الحاتمي
نشوان محي عطية احمد البديري
نصر اهلل جبار صاحب حلواص الهاللي
نصر حميد شاكر محمود العقيلي
نصير غالب نجم عبد اهلل العكيدي
نصير ناظم جبار حمادي الشيباني
نعمة جهاد سلطان ماجد الخميس
نكتل سعود عزيز غزال
نهاد طه محمد حسن الفالحي
نور الرحمن سامي اسماعيل كريم كاكي
نور جمال عبد المجيد احمد الزبيدي
نور خضر علي غضبان الموسوي
نور عباس علي عبد الرزاق االسدي
نور عباس فاضل كاظم الجبوري
نور عبد الجبار احمد ابراهيم العبيدي
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نور عبد الرزاق محمود محمد التكريتي
نور فائق محمد عبد الموصلي
نور الزم هادي كاظم صيوان الركابي
نوران جنكيز جعفر علي
نورس حيدر عبد االله سلمان الخفاجي
نورس نصيف جاسم حسين
نوفل حكمت سعدون سرهيد الغريري
نوماس رحيم عمران مجباس الخزاعي
هادي حمزة عبد عبود العبودي
هاشم جواد نعمة عبد سلمان الحمداني
هالة ناظم مصطفى علي الساعد
هاني احمد عباس عبد اهلل الجبوري
هبة جاسم محمد عبد المجيد الزبيدي
هبة عبد الهادي عبد اهلل السعودي
هبة علي عبد الواحد فنجان العبادي
هبة ماجد هاشم محمد علي العبودي
هبة وليد عبد كاطع الربيعي
هدى عبد الكريم كاظم مطر العيساوي
هدى محمد امين جابر محمد امين العقراوي
هديل كرم سالم الزم الساعدي
هزبر كريم جاسم محمد البياتي
هشام جاسم محمد هادي النعيمي
هشام غسان فراس جاسم الشمري
همام عبد السالم خليل احمد احمد الحيالي
هناء عجيل محمد عباس الويسي
وائل جاسم كاظم هندي المنصوري
وائل حسين عبد الزهرة موسى النائلي
وائل عدنان عبد العباس ابراهيم السلمي
ود كاظم محمد حسين عبد اهلل العبد اهلل
وداد فاضل حسين طالب الجبوري
وسام حسين بجاي هيدان الموسوي
وسام عالء خماس راضي الشمري
وسام فضل حسين نجم الصكر
وسام محمد متعب عبد الجميلي
وسام محي علي عبود البرقعاوي
وضاح نوري داود مشعل العبيدي
وضحة نوري خليفة سمير الدليمي
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وفاء علي جالب الكعبي
والء جوهر ماهود وادي النجار
والء شداد عمار مرزوك العابدي
والء عالء حسين صالح التميمي
وليد حمزة شخير عباس الغانمي
وليد خالد جاسب عريبي البهادلي
وليد خالد حمود كاظم الالمي
وليد ذياب احمد عايد المفرجي
وليد ماجد مهدي نوماس السعدوني
وميض حميد رشيد محمود العزاوي
وهب عبد الحمزة عبد الحسن راضي الغزالي
ياسر احمد جاسم محمد الوزواري
ياسر حسن محمد عبد اهلل الجبروي
ياسر حماد عبد عباس المرعاوي
ياسر سالم عبد علي محمد الخفاجي
ياسر عباس احمد مزهر الدليمي
ياسر عماد علي عيسى المحناوي
ياسر عمران عيسى سادة الالمي
ياسر الئق عبد حسن العبادي
ياسر محسن عبيد مجيد العبد
ياسر محمد وحيد حافظ االغا
ياسر محمود عبد االمير محمد الربيعي
ياسر هادي علي دوهان الشكري
يزن طعمة فاخر مظلوم االبراهيمي
يسرى صبري ردام كزار الجشعمي
يونس محسن يالس جبر الهاللي

