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5151030ابا الفضل عماد غانم عبيد الفتالوي1

0000احمد توفيق رزاق حسن اللطف2

12151037احمد جودي محمد كاظم3

0000احمد حسين عبد االمير كحط المحنه4

0000احمد حمزه جبر راضي5

0000احمد رحمن عبد محسن6

7131030احمد رشيد محسن عبيد الغزالي7

0000احمد عادل محمد سلطان الخالدي8

0000احمد عبد الحسين فيروز9

8141032احمد عبد زيد صكبان حسين العيساوي10

9141033احمد علي حاجي شعالن الخزاعي11

0000احمد فؤاد رزوقي12

10121032احمد قاسم نعمة حسون فحامه13

68620احمد مشتاق جواد كاظم14

1210830اسامة حميد نعمة عذيب15

0000اسراء ارحيم صاحب ياسر16

11151036اسراء زهير مايع عبود العبودي17

10141034اشرف قاسم شريف فندي الجشعمي18

6141030اكرم حسن عبد الحسين عبد زيد الشمري19

55616امجد هادي عبد الحسن طويرش20

0000امير حسن شعالن فهد العابدي21

0000امير حسين نعمة عطية الفتالوي22

0000امير حيدر سامي عمران23

614828امير سامي نعمة عبد الحمزه24

8141032امير سعد جفات حسين الشبالوي25

10131033امير سلمان عبد زيد درويش الظفيري26

0000امير صالح عبد ربه جعفر27

0000امير محمد علي صالح28

0000امير محمد فوزي احمد عطا هللا29

10121032ايمن صباح حسن عبد الرضا ابو شامه30

0000ايهاب رزاق موسى عامر البرزكاوي31

0000باقر لفتة براك بشان الحدراوي32

0000جابر حزام شدهان عليج ال جشعم33

0000جاسم عماد جاسم34

0000جاسم منذر جاسم حمود الكوفي35

0000جبار وجعان فرج36

8121030جعفر محمد كاظم علي الموسوي37

88723جالل جساب حمود مجهول38

512522جواد كاظم صاحب جابر39

6111027حبيب سالم حبيب ظاهر الخفاجي40

914932حسام داخل حنون فواز الظاهري41

10101030حسن علي شاكر حاتم42

0000حسن فالح وداي متعب43

611724حسن هالل هادي هجوج االسدي44

12141036حسنين جبر عبيد شنان العارضي45

7141031حسنين جواد عباس عبد العامري46



12121034حسنين كامل شاكر سلمان الغالبي47

8141032حسين حامد رزوقي جاسم النجم48

10151035حسين رياض شهيد حمزة49

0000حسين عدنان ابراهيم علي العنكوشي50

12131035حسين علي حسين جواد الكردي51

55515حسين كريم جابر حمود الهاللي52

0000حسين لطيف جبار طه حماده53

0000حسين محمد رزاق زبالة54

0000حمدهللا رشيد جياد مهدي55

139931حميده عبد الحسين حسن ناصر الحمامي56

1291031حنين عماد عبد زيد عاكول57

6141030حيدر جاسم محمد حسين58

7151032حيدر جبار كاظم علوان59

10101030حيدر حامد فوزي عبد الحسين المراشده60

6151031حيدر حسن فرحان شطب الغرابي61

0000حيدر عايد جابرحمزه الشيباني62

0000حيدر عبد االمير رهمه الشكري63

5121027حيدر عبد مسلم سلمان جاسم64

0000حيدر عصام علي جواد الجزائر65

7131030حيدر مجيد صكبان مجيد66

0000حيدر محمد مراد شعالن67

0000حيدر ميثم عبد الزهرة عبود68

0000حيدر نعمان عباس محمد علي69

5121027دنيا عبود حسين جاسم الزرفي70

71
رسول حمزه عبد الحسن وناس الحميداوي

0000

1011930رشا جعفر عبد الرضا موسى72

10101030زهراء حيدر حسون سلمان صبي73

15151040زهراء سمير داخل عمران74

614727زهراء عادل محمد سلطان الخالدي75

0000زهراء عبد الحسين كشيش علي76

11121033زيد سالم عبد الرضا حمزه الغزالي77

55818زيد عقيل هاشم داود البو ذبحك78

14141038زيد كامل شاكر سلمان الغالبي79

1212832زيد كريم خشان حسين80

0000زيد هادي صاحب محمد البصيصي81

82

زين العابدين عبد الحسين كريم ماجد 

8151033الربيعي

0000زين العابدين غانم محمد83

1012931زينب خالد كاظم عبد هللا الغريري84

913931زينب سعيد هادي احمد85

0000زينب محي موسى محمد علي86

99927زينة وسام حميد عباس الموسوي87

14141038ساره فارس امير عبد هللا الجنابي88

10101030سبطين عبد هللا موسى سلمان النعماني89

1112730ستار جبار كريم مطلك اللهيبي90

0000سجاد باسم مجيد جواد91

1114934سجى خضير عباس مجدي الخالدي92



99927سجى صبحي سعد عباس المعمار93

0000سرمد عباس سعيد عبد الوهاب94

0000سعد كرب نواف كاظم الغزالي95

10141034سكينة عماد عبود خليل العادلي96

0000سلمان محمد نجم عبد المطلب وهب97

0000سمير صافي رزاق فهد98

99

سيف توفيق اسماعيل محمد صالح 

551020الجزائري

0000سيف حيدر محمد علي100

0000سيف سعد محسن علوان بقر الشام101

0000سيف عباس هادي سلمان الزويني102

8101028سيف عقيد خضير سعيد السلطاني103

9131032سيف علي مكي عبد الزهره شربه104

910726سيف علي وحيد حسن الموزاني105

95519سيف عماد كاظم جواد الحمداني106

6121028سيف يوسف ناصر حسين107

88824شهاب احمد ذياب كاظم الشمري108

612826صادق زهير علي كريدي البو حداري109

6121028صدام عبد الهادي وليد عباس110

11141035صفاء قاسم موسى عباس الحميداوي111

1013831صكر محمد عبد علي نعمه العسافي112

8131031صالح حسن عبد علي عزيز الماللي113

114

ضرغام ابراهيم شاكر محمد علي 

0000النعماني

0000طالب عبد الحسين طالب الاليذ115

8131031طايف هادي ستار علوان116

98724طيف شبر حسين جعفر النفاخ117

1112629عادل يعرب قحطان المعمار118

0000عامر اسود جاسم جراح الغزالي119

0000عامر جابر عليوي ابراهيم120

5121027عامر كريم سعيد محمد حسن العميه121

8131031عايد خضير عيدان جيثوم الزيادي122

10141034عباس جالب وحيد علي الحسناوي123

88824عباس جودي حمزه ماشي العابدي124

812727عباس زهير رشيد سعد حدود125

0000عباس سعد علي سلمان حنينه126

11141035عباس فاضل عليوي ناصر عنوز127

12131035عباس فاضل محمد جعفر التميمي128

10131033عباس فليح صاحب كاظم129

0000عباس هواد تملي هاني الحاتمي130

10141034عبد االله شريف كريم حنتوش السعيدي131

0000عبد العباس محمد عاشور نوح كشكول132

0000عبد هللا عقيل غالب جحيل الخريفاوي133

0000عبد المهدي عايد عبد منصور الفنهري134

10151035عبد الهادي جواد كامل عباس هلول135

6101026عز الدين محمد علي الخفاف136

9131032عالء احمد عبد الزهرة منصور العبودي137

813829عالء جامل مشكور عكن138



0000عالء جميل جابر عبد الحسين139

0000عالء حسن هاشم عبد الرضا140

10101030عالء عاد علي حسن141

0000علي اياد عبد العباس الخريفي142

1214935علي باسم جواد جابر التميمي143

0000علي برير عبد الزهرة ال نجم144

10141034علي جابر غثيث حاجم شبل145

10151035علي جعفوري عبد علي لهمود الزرفي146

12111033علي حران حسين عواد سويدي147

12141036علي حسن سلمان148

114722علي حسين علي ابراهيم149

8141032علي خالد داخل شعالن االبراهيمي150

8131031علي ديوان كاظم ديوان151

9121031علي صالح كامل صالح السويجت152

0000علي عباس جابر سوادي153

66517علي عبد االمير سلمان عوده الحدراوي154

8131031علي عبد االمير فيصل محمد الجنابي155

156
علي عبد الرضا عبد االمير عطية العبودي

66618

12121034علي عبد الستار عليوي عباس الجبوري157

9131032علي عصام فريد نعمه السالمي158

0000علي عماد دحام159

0000علي عماد غانم االبراهيمي160

9141033علي فرحان مشعل عبد161

811726علي فريد حسن بشارة العامري162

810725علي فالح عبد المهدي عباس163

66618علي قاسم كاظم حمود العبادي164

86620علي كاظم عبد الحسين جواد العلياوي165

0000علي كريم نعمة سريح ال علي166

0000علي مالك جدران عبد الحاتمي167

55515علي محمد عباس جاسم السالمي168

991028علي نزار حسين حسن169

170
عماد الدين اياد ياسر عبد االمير البو صبي

0

0عمار صادق يوسف الزاملي171

0عمار كاظم تركي حسين الجبوري172

0غانم خزعل مهدي عبد الساده الروازق173

0غزوان محمد راهي جبر الحدراوي174

0فاخر طالب فاخر عطية النفاخ175

0فاروق عجمي موازي العذاري176

0فاضل صالح مهدي ال سعيد177

0فاطمة حزام شدهان عليج الجشعم178

0فضل حامد ابراهيم محمد علي179

0قاسم محمد جواد نوح سيد180

0قيصر جبار كريف البديري181

0كرار حيدر عبد الزهرة علي182

0كرار حيدر علي حسين183

0كرار عبد االمير حسين النفاخ184



0كرار محمد لفته185

0لمى لؤي حسين مطرود الخيقاني186

0مازن مجيد عبد طاهر ال جميل187

0ماهر حسن عيسى الزيادي188

0مجتبى غني عبد ناهي الشرماني189

0مجتبى هادي عباس موسى190

0محمد احمد مهدي كردي الحداد191

0محمد باقر محمد يوسف عبد الرضا192

0محمد جابر حميد محيسن193

0محمد جاسم زيدان فليح بعيج194

0محمد جاسم شمران رحمن الشبالوي195

0محمد رحيم عبدهللا محمد القريشي196

0محمد رزاق عليوي عبد هللا الشيباني197

0محمد رزاق مدلول مطر الرماحي198

0محمد سالم محمدعلي199

0محمد سامي حميد جابر الساعدي200

0محمد صاحب محمد عبود حمره201

0محمد صادق ناجي عبد العباس صالح202

0محمد صالح مهدي عبدهللا203

0محمد عبد الكريم محمد مأمون العنزي204

0محمد عزيز كرو حسن205

0محمد مالك صالح206

0محمد منشد حاتم دوخي الزيادي207

0محمد مهدي صاحب جبار الكرعاوي208

0محمد نعمة عباس سلمان209

0محمود شاكر حنون احمد المسلماوي210

0محمود عايد جابر عبد الحسين العذاري211

0مرتضى جاسم محمد عبادي الميالي212

0مروان تكليف جاسم سلطان الجبوري213

0مروان جبار عبد رومي214

0مسلم حمادي ياسين جازع215

0مسلم عقيل نوري كاطع الكردي216

0مسلم عالوي حسين راضي217

0مشتاق عيدان ناهض مدحي الخزعلي218

0مصطفى حسن عبد الرضا عبيد الحجيمي219

0مصطفى حسين محمد حسين الرفاعي220

0مصطفى حميد عليوي صادق الشبلي221

0مصطفى رشيد سعيد قسام222

0مصطفى رضا سعيد دروش الكواز223

0مصطفى مسلم دلي عتيوي العارضي224

0مصطفى نور كاظم نور225

0مظفر وحيد مجيد حمود الحلو226

0مقداد عبد االمير عبد بهيدل الحريشاوي227

0منار حمزة جبر علي228

0منصور ماهر منصور احمد الغرابي229

0مهدي صالح عبد حسن االبراهيمي230

0مهدي محمد رضا محمد عبدالصاحب231

0مهدي ويس خان علي وهب232



0مهند جاسم عبود عطية233

0مهند فرهود عبد زيد تومان234

0موج ميري حاجي كنوش الجاسمي235

236
ميثاق ميري عبد الحسن وناس الحميداوي

0

0ميثم حمزه عبد موسى حسين العياشي237

0ميثم سالم مهدي زغير الحميداوي238

0ميثم صادق ناجي عبد العباس صالح239

0ميثم محمد اوحيد علي ابو شبع240

0ناجح عزيز محسن241

0ناصر فاهم محمد دغيم الشبلي242

0نشوان اياد كاظم جواد243

0نور ضياء مزهر محمد الكعبي244

0نوفل سعدون صاحب245

0نوفل سعدون ناجح246

0هدى رحيم صباح المكصوصي247

0هدى محمد علي عبد االمير248

0هزاع جاسم محمد ابو صيبع249

0هشام حمود جليب الفتالوي250

0وسام احمد زغير مكذل الزيادي251

0وسام حاكم جبار عطية الفتالوي252

253
ياسر عبد الرزاق عبد الكاظم كزار الشيباني
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