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االسم اتلكامل

ابراهٌم مظهر ابراهٌم

ابراهٌم نجم عبدهللا احمد الجبوري

احمد ابراهٌم رجب دمحم 

احمد حبٌب زٌدان نزال 

احمد ذٌبان اسود عسكر الشمري

احمد فاضل حسن ابراهٌم 

احمد مساهر سعٌد دودح العجٌلً

احمد مصلح مطر غشٌم 

احمد نبٌل عبدالحمٌد علً الدوري

اسماعٌل ابراهٌم ذنون ابراهٌم المعماري

اسماعٌل حمد شهاب احمد 

اشواق طالب دمحم مصطفى التكرٌتً

اكرم خلٌل محمود خلٌل اللهٌبً

الحارث مثنى اسماعٌل عبدالكرٌم التكرٌتً

اوس ولٌد حامد شهاب الحدٌثً

اٌسر مندٌل سعود خلف الجبوري

ثائر جدوع شهاب احمد الجمٌلً

جاسم دمحم فرحان احمد الجبوري

جاسم دمحم ماضً خلف الشمري

حارث شاكر ابراهٌم رجب الناصري

حامد فوزي حامد علً العاصً

حسن نوري حسن صكر برو

حمد عاٌد حمد شهاب الجدلة

حمزة بهاء علً شدة الناصري

حمزة سعدي رجب جمٌل الصمٌدعً

حمزة مظهر محمود مزعل العجٌلً

حمود فزع عبٌد خلف العزاوي

حمودي فواز شهاب احمد النمراوي

حمٌد عطٌة فنوس عتوان الشمري

حمٌد مراد حسن ٌاسٌن الجوعانً

حٌدر علً عبٌد حمد الجنابً

خالد ولٌد ثابت خلف الطربولً

خلٌل حسن عبدهللا حسن الجبوري

خولة عباس حمادي عباس الدلٌمً 

راغب حمد شهاب احمد النمراوي

رافد سامً حمٌد موسى الدوري

رافع جابر محً حبٌب الحدٌثً

رائد احمد ذنون ابراهٌم المعماري

رباح ٌوسف هالل ناصر الدلٌمً

ربٌع حمد جدوع خلف الجبوري

رشٌد ذٌبان اسود عسكر الشمري

رعد مهنا حمٌدي شهاب الحدٌثً

رغد دحام دمحم حردان العبٌدي

رغدة عواد شعبان داود الناصري

رنا خطاب عمر حسٌن الدوري

رٌاض احمد هالل مرٌطان العزاوي

رٌم عزام ممدوح علوان التكرٌتً

زٌاد اسماعٌل حماد خلٌفة الدلٌمً
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سعد حسن علً دهش العبٌدي

سالم مهاوش عاٌد رعد الشمري

سمٌر مزهر ابراهٌم رجب الناصري

سٌماء عصام ممدوح علوان التكرٌتً

شكرٌة عبد وزه فرحان الدلٌمً

صالح نوري نافل جزاع الكراعً

طه سامً طه دمحم الحدٌثً

عامر عدنان خلٌل عبدهللا العجٌلً

عبدالصمد ابراهٌم ذنون ابراهٌم المعماري

عبدالكرٌم حسن كرٌم عمر العبٌدي

عبدالكرٌم خالد عوٌد محٌمٌد العكٌدي

عبدالكرٌم دمحم شهاب حمٌد الجمٌلً

عبدالواحد خلف نجم عبدهللا الجبوري

عبٌر عدي اسماعٌل عبدالبالً العجٌلً

عثمان احمد حسن ابراهٌم المعماري

عدنان خلف عبد سلمان الدوري

عدي جمعة مزعل محمود العجٌلً

عزالدٌن جالل دمحم شمران الدلٌمً

عالء حازم حسن ابراهٌم المعماري

علً مزاحم عسكر حمٌدان الشمري

عماد هاشم خلٌل ابراهٌم الجبوري

عمار ثامر ندا عبدهللا العجٌلً

عمر عادل حمٌد محمود الدوري

غٌث مكً حمد علً الشاوي

فالح ناظم عسكر حمٌدان الشمري

فواز جاسم علً راجً الشمري

لاسم حافظ مطر هدٌهد الشمري

لٌس خالد مرعً حسن المعماري

كرم باسم صالح دمحم التكرٌتً

كرٌم نٌسان صلبً مشوح الدلٌمً

لطٌف حماد جاسم سلطان اللهٌبً

دمحم باسل عبدالهادي احمد العزاوي

دمحم خلٌل حمد دمحم المٌسً

دمحم سعد مهٌدي رجب الناصري

دمحم شفٌك كمال ابورٌا ابورٌا

دمحم علً خلف شرار العبٌدي

دمحم علً عبدهللا حسن الجبوري

دمحم غالب صالح حمزة الدوري

دمحم نوري جبار رجب الناصري

محمود عادل رجب طه الطائً

محمود مزاحم عسكر حمٌدان الشمري

مروة زٌدان صبحً ٌوسف الجبوري

مشتاق حمد شهاب احمد الدلٌمً

مصطفى احمد عبدهللا حسن الجبوري

مصطفى زٌدان خلف شرار العبٌدي

معالً حسون علً حسٌن الدوري

مهند دمحم احمٌد حسٌن الدلٌمً

مؤٌد خلف حمٌد خلف المٌسً

مٌعاد تركً ندا ٌوسف العجٌلً
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ناصر تركً ندا ٌوسف العجٌلً

نواف رسول اسماعٌل ابراهٌم المعماري

هبة خالد سلٌم عوض العبٌدي

هٌثم محسن مولود سلمان النعٌمً

وسام فوزي حمٌد جمعة العبٌدي

وضاح ابراهٌم ذنون ابراهٌم المعماري

وعد اسماعٌل عبدهللا خلف الجبوري

ٌوسف سعد حمٌد علً العجٌلً

ٌونس احمد ذنون ابراهٌم المعماري


