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االء حميد كريم سوادي العرازة
االء خضير مظلوم فرحان البديري
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احسان فالح حسن مهدي الهاللي
احمد ابراهيم حمادي فيصل الزهيري
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احمد جاسم عبد حاجم الخفاجي
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احمد جليل كريم حسون العلي
احمد جواد كاظم علي العزي
احمد حازم صالح محمد امين العاني
احمد حسن محمد احمد الكوازي
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احمد سامي عباس محمد الساعدي
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احمد شهاب احمد شهب التميمي
احمد صبيح مالخ مجدي الكورجي
احمد طارق سعدون عبد الرضا ال عبد الرضا
احمد طالب صالح حسن العكيلي
احمد عباس عودة ناصر الشمري
احمد عبد الحسن رجب محمد العباس
احمد عبد الحسن محمد لفتة الساعدي
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احمد علي دكمان شمران السعيدي
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احمد عماد محمد هاشم المعموري
احمد غازي ريشان كاظم الزبيدي
احمد فاضل يوسف مهدي التميمي
احمد فالح حسن عبيد الحمداني
احمد قاسم ثجيل حزام عبد الخضر
احمد قاسم جبر زغير السلطان
احمد قاسم محمد جبر الطوقان
احمد قاسم هجر ليلو الركابي
احمد قحطان ردام مرزوك العواد
احمد كاظم فليح حسين ال رتيب
احمد كمال عبد الحسين عبيد الحسيناوي
احمد مأمون احمد ياسين البكر
احمد محمد صالح مهدي الفحام
احمد محمد كاظم عكلة الجبوري
احمد مؤيد رشيد نوري الشافعي
احمد نجم عبد هللا سليمان الحمام
احمد نجيب عبد الغفور احمد ال قاسم
احمد هادي علي كمر القريشي
احمد هاشم حسين عبد هللا االسدي
احمد هاشم راضي علي الدحيمي
احمد وسام جبر ضيغم المالكي
احمد ياسين عباس احمد العزاوي
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اسامة جنديل عزيز ثامر الشاوي
اسامة عباس رحيم ذجر الفريجي
اسامة ناظم كاظم شقي السوداني
اسراء جابر سلمان سنيد
اسراء حميد سهر حمود الربيعي
اسراء عبد السميع عبد الكريم الخفاجي

 93اسراء محمد امين قاسم محمد البيضوي
 95اسراء وجدي اسماعيل طلعت بك
 96اسعد رحيم سلطان زغير الربيعاوي
 97اسالم رعد مجيد شحاذ العاني
 98اسماء احمد حميد سلوم العبيدي
 99اسماء فاخر حرفش انهير الماجدي
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 116اكرام عبد الكريم احمد محمود الحسين
 117اكرم خلف مطلب علي الجميلي
 118اكرم عبد الكريم غازي صكر البهادلي
 119اكرم محسن رسن هذال العزاوي
 111امجد فرحان طارش مغير الكعبي
 111امل حميد محمد عبد الفراجي
 112امنة عماد كريم جاسم الخزرجي
 114امير حاتم مراد داود الحميدي
 113امير حسام حسن جبار الجبر
 115امير سعد جواد نور الجحيشي
 116امير صباح جعفر عباس الخليل
 117امير طالب حسين كريم العبودي
 118امير عباس صابر عباس خليل
 119امير عبد الكريم مطر جاسم عيسى
 121امير عماد عبد الصاحب كاظم الشمري
 121امير محمد عبود عودة الطياوي
 122انتصار اكرم مصطفى علي البياتي
 124انتصار رزاق حرب فاضل
 123انتصار سعدون بعنون صيهود الحسناوي
 125انس مالك بشير سالم التميمي
 126انمار احمد حامد جار هللا السعدون
 127انمار فالح مسعود حسون الشمري
 128انمار هيثم نعمة دهلة الساعجي
 129انهار ابراهيم جابر فيروز
 141انوار رحيم محمد علي الجوراني
 141انور حامد مطلب عبد الجميلي
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 144انور قحطان عبد الحميد رشيد السامرائي
 143اوس توفيق فليح حسن الراوي
 145اوس ريسان ثامر مصطاف الكرخي
 146اوس محمد جاسم محمد الشمري
 147اوس محمود جابر محمد الكناني
 148اياد باسم منعم خشان الشهد
 149اياد يوسف علي مصلح الجبوري
 131ايالف كريم حسين غضيب التميمي
 131ايمان سامي صالح جعفر الحداد
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ايمان عباس زيدان احمد التميمي
ايمان نجم الدين عثمان عمر الحمداني
ايمن طالب سوادي عبد الرضا العارضي
ايناس صالح مهدي شهاب الصميدعي
ايناس عباس فاضل محمد الدليمي
ايناس محمد مهدي محمد البصري
ايهاب باسم قاسم عكلو المحمداوي
ايهاب سامي حسن محمد الجبوري
ايهاب كريم لعيبي مناتي العذاري
ايوب يوسف سالم محمد العبيدي
بارق كريم ابنيان فرحان العويدي
باسل محمد علي جاسم الخزرجي
باسم تركان قادر صالح البياتي
باسم عزيز هاشم عزيز الحسيني
باسم قاسم خليفة ذياب الخليفاوي
باسم هاشم شهيد ناصر الدحيدحاوي
باقر جابر ابراهيم ديوان الموسوي
براء جاسم رمضان محمود الجيش
براء مثنى ابراهيم حمادي الحيالي
براق رعد سعد عبد الستار االمامي
براق قاسم حسين سعيد العكيلي
برزان خلف محمد جادر الجبوري
برزان عبد هللا عبد عبد هللا السجاوي
بسام منعم عبد الرزاق عبد الرسول تويج
بشار حمودي محسن جاسم الكريطي
بشار نصر الدين محمد شيت الحطاب
بالل علي حسين صالح الجبوري
بالل غازي مطر نحو العزاوي
بالل قحطان سعدون محمد الغريري
بلقيس عبد القادر جميل عبد القادر
بهاء حيدر رباط جبر العبودي
بيداء حسن كريم فقير مشهدي
بيداء حسين حمزة علوان الجبوري
بيداء صالح الدين جاسم عباس عبدلي
بيداء هويدي دوخي عاشور الحسيناوي
تحرير شعالن عبيس عزيز الوطيفي
تحسين كفاح ثابت رداد العكيلي
تمام ابراهيم داود كاظم الجنابي
تمام محمد رشيد جاسم التميمي
توفيق هادي حديد جراد الجحيشي
ثامر علي ابراهيم ثامر الخزرجي
جاسم محمد سلطان يحيى التويجري
جبار كريم عبد زيد مسلماوي
جالل حاتم احمد ساطي الجوراني
جمال نعيم عبيس ويسي العوادي
جنان طاهر عبد علي التميمي
جنان عجيل محسن باشا اغا الجبوري
جهاد كريم جبار محمد االمارة
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جهاد مدحت اسعد احمد سماوي
جواد عبد الكاظم رزيج ابو الهيل الجوراني
جيهان عبد الكريم كنون راضي الموسوي
حازم حميد عاجل خفيف
حامد رحيم جفات راشد الشافعي
حايرين جميل ياسر عليوي الجمالي
حبيب رباح محيي حبيب حصيني
حبيب سليم حبيب عريبي العليلي
حسام الدين عباس بدر مهدي الشريفي
حسام حسن طاهر ياسين النجفي
حسام خضر مدب حسين الصالحي
حسام شهيد مردان حسين الفتالوي
حسام عارف عبد االمير هادي علي اغا
حسام عبد االمير عبد نور جبر الجنابي
حسام كاظم اسماعيل عبد هللا العزاوي
حسام كريم محمد صالح الجنابي
حسام منصور محمد سلطان المجمعي
حسام يوسف عبد محمد الزيادي
حسن خليل ابراهيم عبد الحميري
حسن صالح ناصر حسين الخفاجي
حسن علي حسون محمود الصراف
حسن عمر حسن عاشور المسعودي
حسن غضبان عبد محمد التميمي
حسن فارس حمود خليف اليساري
حسن فالح عيدان عبد التميمي
حسن ماجد حسن بحر العبياوي
حسنين سالم حمود ناجي الموسوي
حسنين عبد االمير محمد غازي الخزاعي
حسنين عبود مهدي علوان الجالبي
حسين احمد عباس مظلوم الزهيري
حسين اسماعيل سكران ابراهيم الكيمي
حسين جواد كاظم مطلق الربيعي
حسين خضير عبيس حسون
حسين راجح سوادي نبهار الخزاعي
حسين رحيم محمد سعيد العتبي
حسين سعد غفوري ردام الخزرجي
حسين صالح احمد حسن المفرجي
حسين طالب دحام عزيز العزاوي
حسين عبد العالي عبد الحسن راضي الغزالي
حسين علي رحيم بدر الجودة
حسين علي محمد عمران العبودي
حسين علي هادي جنديل الجنابي
حسين فخري الدين مجيد حميد الهر
حسين فالح حسن محمد القزويني
حسين محمد رسول رشيد حمادي االسدي
حسين مطشر ياسر كتوب المياحي
حسين هادي كيطان شريدة الدلفي
حسين وحيد غني هنين الزيادي
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حكيم صباح محسن مشهيد القنداوي
حال حميد نجم زود
حال طارق محمد حميد العبيدي
حمدان جواد كاظم حمدان الشمري
حمزة هالل الياس ولي الزهيري
حنان سعد جميل ناجي كنشاوي
حنان سعدي نجم مياح السعدي
حنان محمود غفوري علي ببكات
حوراء ابراهيم منخي موسى الياسري
حوراء سالم حسين كصب الربيعي
حيدر ابراهيم حبي دهش السالمي
حيدر بحر جاسم طليفح النصراوي
حيدر جاسم حميدي عبد هللا اليوسف
حيدر حسن شرهان جابر العامري
حيدر خلف برزان حسين العبادي
حيدر خيري هندي محمد العلي
حيدر خيون جاسم عبد السلطاني
حيدر رحمة محيسن فزع الساعدي
حيدر رشيد عبد العال سرهيد الخالدي
حيدر سعد حميد شنشول السلطاني
حيدر سعد شاكر حمادي شنين
حيدر طاهر سلهو شنان
حيدر طليحان فهد هداد
حيدر ظاهر كريم موازي الحجامي
حيدر عادل جسام محمد المجمعي
حيدر عايد عسل عبود الخريفاوي
حيدر عبد الجبار علي جعفر السويعدي
حيدر عبد الرضا انعيم سعيد االوحيلي
حيدر علوان موسى بنو البو جابر
حيدر علي حسين علي العكبي
حيدر علي حسين كاظم
حيدر غازي زغير رحمة الساعدي
حيدر قاسم علي جبر الحالوي
حيدر محسن هاشم محمد عناوي
حيدر محمد صاحب محمد جواد الخفاجي
حيدر محمود خليل ابراهيم
حيدر ناطق هنو عليوي
حيدر نعمة بجاي محمد الياسين
حيدر نعيم شنين حسن ال بدير
حيدر هادي علي كمر القريشي
خالد ابراهيم محمود فرحان الزنكنه
خالد باسم بشير عبد هللا الحبيب
خالد جدعان علي كيطان
خالد علي فريح علي العكيلي
خالد كريم ربيع طالل الدليمي
خالد محارب خلف محمد الجبوري
خالص عارف عبد الحميد فرحان ال حمو
خضر عبد هللا حسون اسماعيل العبودي
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خلدون ابراهيم عودة عمران الصالحي
خلود جمال صاحب خلف الدراجي
خمائل شاكر كاظم جاسم عريعر
خنساء علي سليمان علي السليفاني
دعاء باسم صدام طالل العزاوي
دعاء محمد عبد الرضا حنويت الزهيري
دنيا عزيز هادي حسين التميمي
ذو الفقار عالء رحيم سماوي ابو كلل
رامي نوري كاظم فليح المعموري
رامي يحيى حسن محمد علي اليساري
راهي منصور كريم عبد زيد العارضي
رائد حاتم فجر عايز الخالدي
رائد عبد الحسين عباس داود الحدراوي
رائد عطا هللا عزبة ثلج العبيدي
رائد عواد عباس طوفان الفتالوي
رائد فيصل غازي فتحي الوطيفي
ربى عبد الستار احمد سلمان الدليمي
ربيع احمد شهاب احمد البدراني
رزاق يوسف شراد عودة الهداب
رسل عبد الهادي مجيد هادي النجار
رسل ناصر ماطور عبود العتابي
رسول دريول جاسم جياد الميالي
رشا رشيد حسن خضير العكيدي
رشا رشيد علي عبود االزرقي
رشا ضمد ماذي بدن الموزاني
رشا فائق ظاهر معروف الرحال
رشا فؤاد عطا تركي العاني
رقية سعدون عجيل خضر ابو طبيخ
رونق عودة عباس علي العبيدي
رؤى احمد عبد محمد كاتب
رؤى طالل مطر محمد السامرائي
رويدة عبد الهادي حسن رسم الحفيري
رويدة ماجد مجيد رسن السعدي
رياض كاظم خضير عبد الكريطي
ريان فخري احمد عبد القادر الجرجري
زاهر فاضل حسون سرحان المسعودي
زبيدة احمد نصار حسن الحمداني
زمان عبد علي عبد السادة عبد الحساني
زمان ناظم منديل علوان
زهراء علي حسين محمد الجمالي
زهير ردام حمد صجم الطفيلي
زوبع عبد الكريم فتحي حسين الحسيني
زياد طارق عبد هللا عبد المحمدي
زياد قاسم عليوي سيد الكرخي
زيد علي عبادي جبار الوائلي
زيد موفق عبد الرضا ادريس النفاخ
زيد مؤيد احمد سلوم الطائي
زيد واثق عبد الوهاب محمد صالح الدركزلي
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زينب ابراهيم خضير حسن الكناني
زينب حسين جدوع محمد المعموري
زينب حميد محيسن غضيب الفرطوسي
زينة ارحيم عبيس مطر العابدي
زينة علي اسماعيل رؤوف الموسوي
ساجد كامل شنون ادهم الغانمي
سارة حسن علي حسين الجميلي
سارة علي جودة علي العكيلي
سارة كاظم نايف عدوان الدليمي
سازان صالح رشيد رستم
ساعد زين العابدين سعد وهب الحسين
سالم عيدان سالم عرفي السراي
سالي عبد الكريم هاشم كاطع الخفاجي
ساهرة شاكر حمودي حسن العبيدي
سجى جليل سيد صنيع العقابي
سراج منير رسول حسن الربيعي
سرمد ثابت حسين خضر العاني
سرى عامر عبد الحسن حمزة االسدي
سعد حسن حسين علي االبراهيمي
سعد حمادي احمد سعيد الحمداني
سعد خلف سمين محمود البياتي
سعدون قحطان سعدون محمد الغريري
سعود عزيز فاهم كمال الفرهود
سفيان شيبان نداوي شرقي الطائي
سفيان عدنان جاسم محمد النوري
سالم جاسم عبد حمادي الحسيناوي
سالم داود سلمان محمد الخفاجي
سالم منادي ثامر رهيف الصريفي
سمر كاظم محمد كاظم التميمي
سمير مكي مرتضى احمد الزهيري
سناء عبد طارش ياسين الزبيدي
سنان نوزت حسن خضر الحمادي
سها سالم سرحان دبي رطينة
سهيل ابراهيم سهيل نجم العبادي
سؤدد سالم عباس كاظم الشمري
سوزان رفيق توفيق احمد السور ميري
سوزان عناية ناصر حسين الرديني
سيف الدين ستار جمعة فريح الالمي
سيف بطاح هليكي مزهر الظالمي
سيف جبر احمد اسماعيل المصطفى
سيف سعيد عبد السادة رحيم العكايشي
سيف عادل ابراهيم ناصر االفرجي
سيف عبد االمير هالل عبد الشمري
سيف علي حسين علوان ال حمزة
سيف عواد احمد خلف العزاوي
سيف منير عباس هادي الخالدي
شاخه وان هاشم درويش حمو
شامل ابراهيم ماجد حرج الغريري

482
484
483
485
486
487
488
489
491
491
492
494
493
495
496
497
498
499
311
311
312
314
313
315
316
317
318
319
311
311
312
314
313
315
316
317
318
319
321
321
322
324
323
325
326
327
328
329

شاهر شعالن فيصل صالح التميمي
شذى محمد حسين بطي بني ويس
شعيب رباح ابردان خلف الفهداوي
شمى شهاب احمد حسين السعدي
شهد احمد شهاب احمد الحسيني
شهد عبد القادر عباس يوسف العبيدي
شهد عالء داود سلمان الجبوري
شهد محمد عبد الرزاق خلف المكصوصي
شهد وليد خالد صالح الجبوري
شيماء خالد عبد حسين الحديثي
شيماء سمير علي عباس حداد
شيماء شاكر عباس سلمان الدلفي
شيماء علي هادي محمد معلة
شيماء فاضل دوالن حمادي العاني
شيماء فالح حسن عبد الربيعي
شيماء فرحان حسوني ساجت الغزالي
شيماء محمد كعيم سماوي التميمي
شيماء مدحت عبد العزيز مصطفى الفياض
شيماء مهدي علي زويد الكناني
صابرين حسين نعيثل محسن الحصونة
صابرين حمود فجاج سابط الكناني
صابرين عباس فاضل باقر الربيعي
صادق جواد كاظم حسون
صادق حسن عبد كاظم العكيلي
صادق عناد سالم مالجي ال سالم
صادق ماجد جاسم نور الحسني
صادق مهدي رجب راضي الحداد
صالح موسى خلف جاسم الجبوري
صبا عادل صادق عبود
صدام غالب خماط زغير العبودي
صفاء رزاق عزيز علوان البصام
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 نوار محمد ناصر حسين
صالح عباس فرحان عبود الزيرجاوي
صهيب صباح ابردان الفهداوي
صهيب عبد الخالق قادر زينل الصالحي
ضرغام حاتم حمادي مهنا
ضرغام فاضل سراج درب الجبوري
ضرغام مهدي صالح مهدي الجيالوي
ضالل رضا سعد عبد هللا الزاملي
ضياء محمد علوان جودة الكالبي
ضياء محيسن حمزة مهاوش
ضياء ناصر حسين كرمش الطائي
ضياء هادي ناصر حسين الطائي
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ضياء هاشم حسين حسن التميمي
طه عبد نجم عبيد العزاوي
طه ياس عبد الخضر حسان السعدي
طه ياسين عبد الحسين كاشي السالمي
طيف علي عبيد عنبر التميمي
طيف هيثم عريبي مجيد الصفار
ظفر عبد السالم عبود احمد القره غولي
عادل حمود جبر حلو الصافي
عادل خضر صالح عبد هللا ابراهيم المجمعي
عادل صاحب جوير عبد الرضا الزبيدي
عاصف غانم عبد هللا عبد اللهيبي
عامر صبيح ججي توما مروكي
عباس خضير عباس فريفش الدريعي
عباس دفار ناجي ناصر الجبوري
عباس رزاق هادي طخاخ خيكان
عباس شالل عطية راضي البديري
عباس عادل عبد بيج العتبي
عباس كاظم خطاب عبد هللا الربيعي
عباس كاظم عبيد حمزة العرنوس
عبد الحسين ثامر حمود بخيت
عبد الرحمن ابراهيم علي عبيد العزاوي
عبد الرحمن يونس خلف الجبوري
عبد الرزاق خليل عبد مصطاف الكرخي
عبد الرزاق عبد هللا حمد محمد الخزرجي
عبد الستار داود سلمان متعب الجميلي
عبد السالم نمير يحيى عبد الرزاق العزي
عبد الكريم سلمان قدوري احمد الشرفي
عبد اللطيف رحمن بدر خشان الظالمي
عبد هللا جاهل حنون مشعان الجاسمي
عبد هللا محمد سعيد نجم عبد الجبوري
عبد المهدي صاحب عبد المطلب مداد ال حول
عبد الهادي محمد خضير حسن االماري
عبد الوهاب عبد الرزاق مريسن مطير
البهادلي
عبد الوهاب عبد العزيز عجاج يوسف اللهيبي
عبير رمزي علي غالب محمد
عبير كاظم حمزة محمد الدليمي
عثمان فاروق قادر مصطفى
عداي سعد كامل مطلك المولى
عدنان ثجيل حطاب محمد الموزاني
عدنان فاضل باره الجماح
عدنان فاضل راشد حسين التميمي
عدنان مجيد حميد زمان الدلفي
عدنان محمد عبد علي السبعاوي
عزت مصطفى محمد صالح يونس الفارس
عساف فاضل هادي ناصر الناصر
عفراء عباس حسن علي التميمي
عالء احمد جهاد حسين المفرجي
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عالء احمد يوسف محمد الجبوري
عالء جابر شري عبد العالي البخاخ
عالء جاسم روكان ورد التميمي
عالء جاسم محمد جريح الفرطوسي
عالء حسين عباس سلومي الدليمي
عالء عامر سعدون حمد االسدي
عالء عبد الحميد كاظم حمادي الشكري
عالء فاضل قاسم سلمان اركناني
عالء كامل فيصل بريشان البو خليل
عالء محمد رشيد صالح الجبوري
عالء هلول خلبوص دخان الخالدي
علي بريس محسن طاهر البودي
علي بلهان شراد جبر الخفاجي
علي جاسم حمزة سلومي
علي حامد حتروش مرموص الشافعي
علي حسن عبد كاظم العكيلي
علي حسن علي حمد الظفيري
علي حسين حميد رشيد االسدي
علي حسين علي ناصر الزبيدي
علي حسين علي نايف الجنابي
علي حسين محمد جاسم المشهداني
علي حسين يوسف مهدي عروة
علي حمزة عبد عيسى حسين االعاجيبي
علي ذخر حسين علي المسعودي
علي زاهد رحيم عبود المهنا
علي سامي خضير عباس الزهيري
علي سعد جبار حنتوش الالمي
علي سعد كاظم جواد الصراف
علي سعدون خلف حسن الحريشاوي
علي سمير عبد االمير عباس االسدي
علي صادق جعفر عذاب القرغولي
علي طارق جواد شكر الجبوري
علي عادل لبيب عبد اللطيف الرحيم
علي عامر مالك جاسم البوحداري
علي عباس عبد هللا حسين العوفي
علي عبد الحسين جواد حسين الطعمة
علي عبد الكاظم حبيب حسين ابو كطيوة
علي عبد الكاظم حسن علي الكناني
علي عبد هللا شري معارج الحاجمي
علي عبد هللا عبيد حمزة العرنوس
علي عبد المجيد محمد حسين الطائي
علي عبد اليمة جعفر عذار الجويبراوي
علي عطا نعمة عواد العتابي
علي عواد محسن عزوز السهالني
علي عيد درك حديد ال حديد
علي عيدان شنان محمد الدهيمي
علي فيصل دحام سهيل السهيل
علي قاسم عباس جسام الدجيلي
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علي قاسم ولي خليل البياتي
علي كاظم جاسم مطر هاشمي
علي كاظم عبد الحسين كعيد الفتالوي
علي ماهود عبد سلمان الكرخي
علي مجيد سعيد علي الهاشمي
علي محسن سلمان داود الجبوري
علي محسن عرار حسين الفارس
علي محمد امين محمود العزاوي
علي محمد حسين علي حسين الحلي
علي محمد رميض دهاش الحمداني
علي محمد ضياء مهدي سعيد الربيعي
علي محمد عبد السادة سعدون الربيعي
علي محمد عبد محمد الخضيري
علي محمد مهدي ناصر االبراهيمي
علي مزعل عبيد حسن الشجيري
علي ناصر فيصل جثير الدراجي
علي نوري مطشر عواد الشلبة
علياء سالم ابراهيم حسين البياتي
عماد رياض رجب احمد الراوي
عماد طالب عليوي عريعر الشويلي
عمار عباس عايد دفار الجنابي
عمار عباس نعمة عبود النصراوي
عمار عبد الحسن محسن مغير المغير
عمار عبد الرحمن فاضل عباس الجبوري
عمار عواد محمد عزاوي الجبوري
عمار كاظم جواد راشد السلطاني
عمر سعد احمد بدر العاني
عمر شاكر محمود سلطان الفهداوي
عمر صالح محمد علي الحسيني
عمر طالب عبد هللا فهد العلواني
عمر عباس علي محمد السبعاوي
عمر عجيل سلطان عبد هللا الجميلي
عمر محمود عبد القادر محمود الموصلي
عمر يحيى عبد سمج الجميلي
عمران عبد الحميد عيدان جوهر العيدان
عمران غني كاظم فياض بجري
عوف عبد الرحمن يوسف جميل العباسي
غزوان جبار صاحب ناجي الفتالوي
غزوان كاظم سلمان نهار التميمي
غزوة عادل حسين ذهب عزاوي
غسان حامد صالح عبطان الجميلي
غسان حسون ثامر خنجر االكرع
غسان حسين مالك ديوان العلوان
غسان حمزة سوادي ريحان الكناني
غصون كريم عزاوي بيوض العماري
غفران علي حسين صالح الربيعي
غفران علي هالل حسن الدليمي
غيث عبد هللا حسين محمد
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غيث عدنان هادي مجيد الطالقاني
فاروق احمد محمد مسعود القيسي
فاضل جمعة ذياب محمد الجبوري
فاضل محمد غريب سلمان السلمان
فاطمة عبد الخالق رحيم عبود البياتي
فاطمة قاسم منشد فنوش الزيرجاوي
فاطمة كاظم حسين طاهر الساعدي
فالح عواد داود كاظم الدوري
فائز جابر فريح محيسن الذهيباوي
فرات عودة خضير اسماعيل العلي
فراس حربي فارس جواد السعدي
فراس رضا عبد زغير الجبوري
فراس زامل غضيب ساجت الدراجي
فراس عبد هللا فرهود محمد
فرح خضير عباس فياض الجبوري
فرح عبد الكريم ميدان كاظم الوائلي
فالح حسن علوان مذبوب الشباني
فالح حسن فخري جاسم السامرائي
فالح حسن محمد سوادي الزبيدي
فالح نعمان دغيمش حسين التكريتي
فهد عاصي مذيور ردام الشبالوي
فهد ماجد حميد مجيد العبيدي
فؤاد علي ابراهيم حمادي الدليمي
فيصل عبد الكريم خلف شاه علي المذكوري
قاسم حمودي مصطفى دواي الجميلي
قاسم عباس كرم علي الموزاني
قاسم مسهور كاظم ابو حوله السيالوي
قائد قتيبة جالل ذنون االسعدي
قصي احسان محمد امين محمد
قصي جميل محمود عيفان المفرجي
قصي عاصي ظهد رواد المريهج
قصي عبد الرحيم عبدهللا ياسين المحاسني
قصي عيسى حاجم حسين العزاوي
قصي فيصل غازي ناصر النزاري
قيس عدنان صبار فرهود ال عباوي
قيصر غازي عبد السادة حسين الغريباوي
قيصر مهدي صالح محيميد الغريري
قيصر هاشم منصور صحين الربيعي
كارزان سالم حسن علي الداوودي
كاروان عثمان نجم عبد الرحمن الطالبني
كاظم حسن عيدان خضير العجياوي
كاظم علي عبد الحسين حسن زنكنة
كاظم محسن مدلول صكب الشمري
الكرار ثابت محمد حسن البلداوي
كرار جابر شاكر مهدي الخنجري
كرار حسن غضب بهيدل الجمالي
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االســم
كرار ذياب عبد علي ركبان الميالي
كرار محمد عزيز حمودي تركي
كرار هادي سهر غيالن الجبوري
كريم سعد كاظم عبد الزهرة الشبالوي
كمال عبد القادر فرج جروان الكبيسي
لمى صادق نزر موسى الغريري
لمياء حمد كاظم عوض العبيدي
لؤي اياد جالل عبد الوهاب الونداوي
لؤي عبد هللا ابراهيم نصيف الشجالوي
لؤي محمد صادق احمد الزهيري
لويس جمعة حسين علي الجبوري
ليث حسن بطي محمود المحمود
ليث حسين علي ناصر الذبحاوي
ليث محمد سعيد مشعل مطر المعضادي
لينة علي حسين زيارة الحرية
ماجد حميد خليفة حاجم البدراني
ماجد حميد عبد العباس عبود الرحيمي
مازن عمران عيسى سالم العجيلي
مالك علي حمزة جاسم غريري
مالك فاضل حسن عبد الجحاني
ماهر سلمان احمد عبد الفهداوي
ماهر غضبان جالب كريم البهادلي
مثنى عبد القادر فالح رحيم النجدي
مثنى كاظم ياسين طه ال حيدر
محمد ابراهيم عبد دهام عالك
محمد ابراهيم عواد جاسم العبيدي
محمد احمد علي محمد الجاف
محمد ارمياء شاكر رشيد الشيخلي
محمد اسماعيل خليل خليفة العزاوي
محمد اكرم شفيق احمد القلعلي
محمد المعتصم باهلل ابراهيم محمد سلمان ال عباس
محمد بدر علي حمود الغريري
محمد ثابت خليل احمد العزاوي
محمد جاسم مجيد محمد العزاوي
محمد جرو كاظم منير الجنابي
محمد جعفر محمود حسن السالمي
محمد جالل عبد الكريم محمود المشهداني
محمد جمعة وادي خشان السليم
محمد جميل جخم علوان المفرجي
محمد جميل غازي علوان السعدي
محمد جواد كاظم جبير الغرباوي
محمد حامد حميد كاظم حسني
محمد حسن مطر عبود الخفاجي
محمد حسين خليل ابراهيم المولى
محمد حسين محمد جاسم المشهداني
محمد حميد طالب عباس الحسيني
محمد خالد عبد حسين الحديثي
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محمد خليل ابراهيم مراد الجابري
محمد ذياب عطية حمد المحمدي
محمد راضي عبد النبي حسين الراشدي
محمد سالم عبد الكاظم العيساوي
محمد سامي حميد حسن البو عباد
محمد سعد كامل محمد المحنة
محمد سعيد عباس محمد العزاوي
محمد سليم فالح ناصر المياحي
محمد شاكر اسماعيل خليل الخفاجي
محمد شمخي جبر كريم الزهيري
محمد شيرة كريم نظر القره لوسي
محمد طالب جار هللا ابو رهين الدخيلي
محمد عادل ابراهيم جدعان الشاهري
محمد عباس علي عنيفص الشمري
محمد عبد الحسين محمد بارك الفيلي
محمد عبد الرضا حسين حميدي
محمد عبد الزهرة شاني وداعه الالمي
محمد عبد الزهرة مفتن محي الشلش
محمد عبد الستار جبار مسير الخفاجي
محمد عبد الكريم احمد شبيب التميمي
محمد عدنان علوان حمادي
محمد علي جرو علي المسعودي
محمد علي حسن علي القره لوسي
محمد علي سلطان محمد العابدي
محمد عليوي داود سالم الحلبوسي
محمد عماد عبد ذياب التميمي
محمد غالب خليل علي الكاكي
محمد فرحان محسن شاهين الشمري
محمد فليح عبد هللا فالح الزوبعي
محمد فوزي ايوب عبد هللا السالمي
محمد فوزي خليفة محمد الجريحي
محمد فيصل خلف زويد العبيدي
محمد قاسم اسعد سلمان الدوبة
محمد قاسم علي حسين الكروي
محمد قاسم مناتي عرير المالكي
محمد قصي جاسم حمودي الخشماني
محمد كاظم عسكر مغير
محمد كريم صاحب عيسى العامري
محمد لطيف علوان غياض الطائي
محمد مجيد ابراهيم فرحان الدليمي
محمد محسن مصلح ضامن الغريري
محمد مهوس زغير حجيج
محمد نجم الدين شكور قادر الداودي
محمد نجم عبيد فضيح الكرعاوي
محمد نذير ذنون الياس المشهداني
محمد نزار محمد ارباط االبراهيمي
محمد نصر هللا فارس عبد العالي المنصور
محمد يحيى عوني عبد القادر صديق كاوكلي
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محمود باسل ناجي عبد الرحمن السعدون
محمود عارب سعدون حمد السورجي
محمود عبد هللا طه عبود الترابي
محمود ناظم نجم عبد العزاوي
مرتضى افوين ابراهيم حسن االعاجيبي
مرتضى جبار الزم هامل الكعبي
مرتضى رعد عادل حسن الهاشمي
مرتضى صبيح عودة نايف النايف
مرتضى محمد كاظم محمد الفتالوي
مرتضى منسي حلبوص عباس الشمري
مروة زكي احمد زيدان الجميلي
مروة عامر ابراهيم يعقوب الركابي
مريم اياد عبد االله خضير الربيعي
مريم جبر كاطع حسن النصراوي
مريم خلف عبد الرضا بريدي الكعباوي
مريم عون لفتة شرموط الهليجي
مريم قاسم جبار عبد الحسن العبودي
مريم يحيى شاكر رحيم الرميثي
مزاحم رشيد شعالن سهيل الحمزة
مسلم حسين عبد هللا حسن الخريفاوي
مسلم عبد الباقي عبد عباس الميالي
مشتاق محمد ساجت سلمان الدلفي
مصطفى احمد مضحي جربوع الجنابي
مصطفى اسماعيل رشيد فالح الباجالن
مصطفى تركي اسود سلمان المحالوي
مصطفى جبار عبد السادة مهدي
مصطفى حسام عبد القادر عبد الوهاب العامل
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مصطفى حسين علي ناصر الناصر
مصطفى حمزة مظلوم سلمان باش
مصطفى خالد عبد المهيمن محمد
مصطفى رعد فائق فارس الطائي
مصطفى سرحان العيبي بجاي العطواني
مصطفى سالم محمد علي الشيخلي
مصطفى طالب علي حسين الدليمي
مصطفى عارف عزيز جواد النداوي
مصطفى عبد الحسين حسن محمد العبودي
مصطفى عبد الرزاق صالح مهدي الرئيس
مصطفى عبد الكريم عبد الغفور النقشبندي
مصطفى علي جودة علي العكيلي
مصطفى علي حمد جدي المعموري
مصطفى علي محسن كاظم الدليمي
مصطفى فاضل احمد حمزة المساري
مصطفى فهمي حميد صالح السامرائي
مصطفى كاظم عبد الحسين راشد ال مشجل
مصطفى لطيف فنجان رخيص الفريجي
مصطفى محسن عبد الحسين حسن الطفيلي
مصطفى مهدي امين علي الشحماني
مصطفى نجاة محمود محمد العسكري
مصطفى ياسين فرحان فليح المجمعي
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مضر ابراهيم مهدي فرج الجميلي
معتز فاضل عباس خزعل الدوري
معد ربيع جدوع صالح العكاشي
معد صالح عجاج حمد الدليمي
معمر خوام عباس غليس الجعفري
مقدام جاسم محمد عجيل الدليمي
منال عطا حامد عبد الحسين الالمي
مناهل صبحي احمد خلف الجبوري
منتصر صادق كاظم علوان الدليمي
منتصر عباس رشيد علي العزاوي
منتصر عبد الحمزة جراد كزار الغريري
منتصر محمد عناد عبد هللا العيساوي
منتظر مطر كاظم عبود الجبوري
منذر عبد سويدان ذياب الفهداوي
منصور جبر شياع راضي العارضي
منى جالل خزعل جواد الجبوري
منى عبد الحسين عواد حسين الركابي
منى عزيز مظلوم ناصر الربيعي
منى مهدي شكبان حسين ابو حميد
منير عبد عويد شيحان العسافي
مها عبد الكريم خضر عزيز المفرجي
مهدي حسن خلف حبيب الجبوري
مهدي صالح كريم محسن الفتالوي
مهند احمد مصطفى محمد العيساوي
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مهند توفيق ابراهيم عبود الحمداني
مهند ثامر عبد الهادي عباس الدليمي
مهند جاسب عباس شمخي الجبر
مهند حسن كاظم سلمان السمندري
مهند علي عبد جلوب الفتالوي
مهند كريم عمران هزاع العبودي
موسى درع علي فياض العامري
مولود ابراهيم حمد علي العبيدي
ميامي فالح حميد حمادي البياتي
ميثم سجاد شاكر شنشول السلطاني
ميس عبد الرزاق عبد الصاحب محمد علي بيج
ميعاد منصور حسين شايخان العزاوي
ناجي عبد الحمزة ناجي منسي المجدي
نادية صباح حميد شعنون البهادلي
ناصر بشير فرحان مسهر المحمدي
ناطق صايم نهاب حناي الحجيمي
ناطق هاشم صدام حروط سيد اسماعيل
نافع كامل هادي علي العويدي
نبيل احمد يحيى حسن الحسن
نبيل عبد االمير عبد عون ابراهيم الكناني
نبيل عبود عنون عباس ال صبار
نبيل غالب فارس راشد السعدون
نجاح علي عبود عذافة عسكري
ندى رحمن كميل سلطان الخزاعي
ندى عبد الرضا مطشر طاهر الجبوري
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نسرين كريم عيدان عنفك القريشي
نصر حميد شاكر محمود العقيلي
نصير سالم فرحان حسن السوداني
نصير عبد السادة حمود شباكي البيضاني
نصير ناظم جبار حمادي الشيباني
نكتل سعود عزيز غزال كشمولة
نوار احمد حميد جابر الموسوي
نور الرحمن سامي اسماعيل كريم
نور باسم محمد جاسم العيساوي
نور جمال عبد المجيد احمد الزبيدي
نور عباس علي عبد الرزاق االسدي
نور عباس فاضل كاظم
نور قيصر جميل نصيف الخزرجي
نور الزم هادي كاظم الركابي
نور محسن خادم احمد السعداوي
نور منذر حمدان سودان الربيعي
نوران جنكيز جعفر علي البياتي
نورس جواد كاظم والي الداودي
هادي احمد سلوم حسين الجميلي
هاشم مدلول كزار عبد البركي
هالة حميد كطان جاسم الساعدي
هالة ناظم مصطفى علي الساعدي
هاني مسعود احمد داود اللهيبي
هبة خالد عبد هللا علي خضير الصالحي
هبة عبد الحكيم قاسم اسعد الناصري
هبة علي عبد الواحد فنجان العبادي
هدى جبار عبد الواحد محسن الجبوري
هدى عبد الكريم كاظم مطر العيساوي
هديل كرم سالم الزم الساعدي
هزبر كريم جاسم محمد البياتي
هشام غسان فراس جاسم الشمري
همام انور هاشم عبود الموسوي
همام خلف ابراهيم خلف الجبوري
همام قاسم وهيب عليوي الزيدي
هند احمد شهاب جاسم الجشعمي
هند خضير عباس جبر الواسطي
هند عبد الرزاق حسين فياض الدليمي
هند مظفر احمد حمزة الدوري
هه فال جالل محمد حمه مراد الكاللي
هيثم سليم عبد سلمان العتبي
وائل جاسم كاظم هندي منصوري
ورقاء احمد عبد شويش الدليمي
وسام حامد ابراهيم حمادي المسعودي
وسام عالء خماس راضي الشمري
وسام فضل حسين نجم الصكر
وسام كاظم عريبي فيحان الزبيدي
وسام لطيف جبار علي الشيحاني
وسام محمد متعب عبد الجميلي
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وسام مهدي علي جاسم العزاوي
وسام نجم عبد هللا محسن القره غولي
وسام يوسف سعود ظاهر الغليظاوي
وسن طارش حبيب زغير الفرطوسي
وسيم رياض عبد الستار رضا الساعدي
وفاء خيري عليوي هادي الدليمي
وفاء علي جالب نعيمة الكعبي
والء خالد حميد مهدي الجنابي
وليد حمزة شخير عباس الغانمي
وليد ذياب احمد عايد
وليد صالح مهدي عبد هللا الدلفي
وليد طلب حسن ضاري الجميلي
وميض حميد رشيد محمود العزاوي
وهاب غايب مطر ابراهيم اليساري
وهب عبد الحمزة عبد الحسن راضي الغزالي
ياسر حماد عبد عباس المرعاوي
ياسر سالم عبد علي محمد الخفاجي
ياسر سعيد طعمة حسن السوداني
ياسر شاكر صالح علي الحسكلي
ياسر عبد الحمزة عبد الحسن راضي الغزالي
ياسر عز الدين عايد مدحي ال بطوش
ياسر عماد علي عيسى المحناوي
ياسر عمران عيسى سادة الالمي
ياسر كريم خليفة ثميل
ياسر الئق عبد حسن العبادي
ياسر محمود عبد االمير محمد الربيعي
ياسر هادي علي دوهان الشكري
يحيى علي محي احمد الخطيب
يزن طعمة فاخر مظلوم االبراهيمي
يسرى حسن موسى حسين
يسرى عماد جعفر مهدي البو ذبحك
يمامة محمود خلف حسين الجبوري
يوسف جوالن خلف وادي المكصوصي
يونس جمعة محمد حسن الجبوري
يونس محسن يالس جبر الهاللي

