
الجنسالجنسٌةالرباعً االسمت

ذكرالعراقٌةعباس هاشم محسن هاشم1

انثىالعراقٌةفهد عبد ابراهٌم سلسبٌل2

انثىالعراقٌةسبع الرضا عبد محسن زهراء3

انثىالعراقٌةحسٌن عبد حسن اخالص4

ذكرالعراقٌةسلمان الباري عبد نعمة احمد5

انثىالعراقٌةبلٌوي وساك سعودي خلود6

انثىالعراقٌةعزٌز دمحمعلً حٌدر كوثر7

انثىالعراقٌةالصاحب عبد علوان بهاء اٌة8

انثىالعراقٌةعوٌد علً محسن اٌات9

انثىالعراقٌةدحام شمران صباح حسنة10

ذكرالعراقٌةمظلوم نصٌف طالب حٌدر11

انثىالعراقٌةربٌع معٌان جواد سجى12

ذكرالعراقٌةمحسن مزعل قٌس حسٌن13

ذكرالعراقٌةحسن جاسم علً حٌدر14

انثىالعراقٌةلفتة جمعة حسٌن زهراء15

انثىالعراقٌةحمٌد كاظم دمحم المازة16

ذكرالعراقٌةعباس غضبان علً دمحم17

انثىالعراقٌةشجٌر جمٌل عادل حوراء18

انثىالعراقٌةالكرٌم عبد دمحم عامر سجى19
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انثىالعراقٌةناصر حسٌن علً ابتهال20

انثىالعراقٌةغٌاض جودي رحٌم اٌات21

انثىالعراقٌةغدٌر هاشم حمٌد مرٌم22

انثىالعراقٌةمناحً وشاح هللا عطا مٌعاد23

انثىالعراقٌةعلً كرٌم جمٌل حوراء24

ذكرالعراقٌةحسٌن علٌوي حمٌد مصطفى25

ذكرالعراقٌةجبر الرضا عبد حسٌن عل26ً

انثىالعراقٌةدمحم خلف محسن سحر27

انثىالعراقٌةعبود بدر رٌاض بنٌن28

ذكرالعراقٌةعباس هللا عبد باسم دمحم الدٌن نور29

ذكرالعراقٌةفنخور بادي تركً عل30ً

انثىالعراقٌةسعٌد حسن علً رؤى31

انثىالعراقٌةحسوب حاكم خضٌر اٌات32

ذكرالعراقٌةكاظم حسٌن علً سٌف33

ذكرالعراقٌةمظلوم هللا عبد عزٌز عل34ً

ذكرالعراقٌةعفات طعمة الهادي عبد عل35ً

انثىالعراقٌةهللا عبد المؤٌد عبد نبٌه قمر36

انثىالعراقٌةعباس هللا عبد قاسم سجى37

انثىالعراقٌةنفل الجبار عبد سعد براء38

انثىالعراقٌةمحسن فاضل عباس دٌار39

ذكرالعراقٌةجواد رومً علً حسنٌن40

ذكرالعراقٌةدمحم علً حسٌن زٌد41

ذكرالعراقٌةسلمان عبد علً دمحم42



انثىالعراقٌةغضٌب هادي صالح زهراء43

ذكرالعراقٌةرمضان حمٌد االمٌر عبد مجتبى44

انثىالعراقٌةحمادي هانً عاجل سارة45

انثىالعراقٌةزمٌم جبٌر نعٌمة سجى46

ذكرالعراقٌةرضا حسن صالح دمحم47

ذكرالعراقٌةكاظم حبٌب علً حسنٌن48

ذكرالعراقٌةجابر  عٌفان حازم مصطفى49

انثىالعراقٌةجبٌر عكار علً زهراء50

ذكرالعراقٌةدرٌغ صابر حسٌن منتظر51

انثىالعراقٌةداخل حسن دمحم رحاب52

انثىالعراقٌةحسٌن تحسٌن نسٌم نبا53

انثىالعراقٌةعٌدان صاحب ابراهٌم نور54

ذكرالعراقٌةجواد علً حسٌن االكبر عل55ً

ذكرالعراقٌةعبد كطافة عالوي ولٌد56

ذكرالعراقٌةحسن حمزة نوفل المهٌمن عبد57

ذكرالعراقٌةهوبً شاكر سالم احمد58

انثىالعراقٌةحربً راضً حافظ نور59

انثىالعراقٌةحسن الوهاب عبد غسان تقى60

انثىالعراقٌةكزار لفتة ناصر اٌة61

انثىالعراقٌة فضل الصادق عبد سالم سارة62

انثىالعراقٌةعلوان رسن سلٌم اساور63

انثىالعراقٌةعبٌد فلفل شهٌد سارة64

ذكرالعراقٌةحسٌن علً عكار حٌدر65



ذكرالعراقٌةالمً وناس خٌري سلوان66

ذكرالعراقٌةحمزة كرٌم حمزة حسٌن67

ذكرالعراقٌةداود حسٌن عالء الفضل ابو68

ذكرالعراقٌةخفٌف علٌوي كامل الدٌن صف69ً

ذكرالعراقٌةمسٌر حزام حمٌد مرتضى70

ذكرالعراقٌةرحٌمه عباس سالم ادرٌس71

ذكرالعراقٌةحمدان محمود علً دمحم72

ذكرالعراقٌةشرٌان عبٌس حسٌن نصٌر73

ذكرالعراقٌةمحٌسن غانم عواد مرتضى74

ذكرالعراقٌةدمحم مطٌر كاظم رضا75

انثىالعراقٌةجالب مظهر عباس اٌات76

ذكرالعراقٌةرحمة عباس علً كاظم77

انثىالعراقٌةجابر فاخر هاشم نٌران78

ذكرالعراقٌةبارع حسٌن ناصر دمحم79

ذكرالعراقٌةحالوب كاظم غانم سجاد80

ذكرالعراقٌةجاسم مراد عامر حٌدر81

ذكرالعراقٌةكاطع علوان اٌاد احمد82

ذكرالعراقٌةفلٌح كاظم احمد مصطفى83

ذكرالعراقٌةناصر جندي فالح مسلم84

ذكرالعراقٌةاسعٌد كاظم دمحم ولٌد85

ذكرالعراقٌةهللا عبد طه مثنى عل86ً

ذكرالعراقٌةناتً علً حامد احمد87

ذكرالعراقٌةموسى حسٌن دمحم منتظر88



ذكرالعراقٌةكاظم كمر فاضل الدٌن سٌف89

انثىالعراقٌةشٌحان كلوز عطٌة نور90

ذكرالعراقٌةرشٌد عباس رائد كرار91

ذكرالعراقٌةمزبان عٌسى حسن عباس92

ذكرالعراقٌةكاطع هللا عطا قاسم هاشم93

ذكرالعراقٌةفهد وحٌد غالب ٌح94ً

ذكرالعراقٌةخلخال عالوي حسٌن كاظم95

ذكرالعراقٌةكاظم حامد احمد حسٌن96

ذكرالعراقٌةعباس نعٌم هٌثم دمحم97

ذكرالعراقٌةداود المً سالم احمد98

ذكرالعراقٌةغدٌر بالسم مهدي عل99ً

ذكرالعراقٌةزوٌد ٌوسف زٌاد سجاد100

ذكرالعراقٌةسلطان حسن احمد هاشم101

ذكرالعراقٌةشرٌان عبٌس عالوي حسٌن102

ذكرالعراقٌةعبود مزٌعل جعفر موسى103

ذكرالعراقٌةجاسم مصحب كرٌم احسان104

ذكرالعراقٌةٌودة مطٌر عزٌز سجاد105

ذكرالعراقٌةخضٌر كاطع ٌاسر عمار106

ذكرالعراقٌةمرموص علً عادل دمحم107

ذكرالعراقٌةٌاسر نعٌم عامر ٌاسر108

ذكرالعراقٌةابراهٌم غنً عماد احمد109

ذكرالعراقٌةشحم حمٌد جمعة احمد110

ذكرالعراقٌةحمزة محٌسن معروف حٌدر111



ذكرالعراقٌةجسام ٌوسف ٌعقوب رائد112

ذكرالعراقٌةدمحم وادي علً حسٌن113

ذكرالعراقٌةمتانً سعد الجلٌل عبد محسن114

ذكرالعراقٌةكرٌم صباح دمحم هان115ً

ذكرالعراقٌةحمدان جلٌل صادق حٌدر116


