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ابتهال طاهر كوشان

ابراهيم احمد جمعة2

ابراهيم ثائر فاضل بوسن الداوود3
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ابراهيم رياض عبد الرزاق داوود المختار5

ابراهيم ياسر درمان سعيد الحافظ6

اجود حسن حمد خشان االجود7

احمد ظافر عباس عبود السماك8
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احمد وليد عبدالرزاق

اسامة احمد حسن10
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امجد زكي غالب

ايات امير خضير عباس الشهد12

ثريا عدنان كاظم عبد الصمد العرب13
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جابر سعد عبدالعباس

المرحلة االولى 



جمان عبد الكريم جاسم محمد الحلفي15

حبيب عبد المنعم عبد الرحمن مبارك ابو عكاب16

حسن جهاد فالح17
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حسين عبدالكريم سلمان
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حسين عدنان شرشاب عبد الحليم القرناوي32
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سجاد احمد خلف43
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سجاد عادل محمد
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صادق عبد الباري ياسين خضير المياحي49

ضحى عالء حاجم محسن الفالحي50

ضرغام عالء كاظم مكطوف المالكي51
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عباس خير هللا بدر53

عباس هشام جبار سلمان الثويني54
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علي احمد رسن عبد الرضا المالكي62
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علي احمد سبتي سلمان الديراوي



علي باسم محمد عودة العبد السيد64

علي توفيق خضير زعبول الديراوي65

علي توفيق سلمان محمد66
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علي ضياء هاشم صالح ابوهالل
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علي عثمان مزعل75
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علي فالح حسن77
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علي كاظم دحام جعفر المالكي79



علي كريم محمد جبار80

علي مطير شهيل عناد الجشعمي81

عيسى احمد عيسى82
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غيث رزوقي عباس

فاطمة احمد جبار سعد العيداني84
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فاطمة رائد كامل
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كرار احمد علي87
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محمد عبد العالي محمد لفتة الفضلي97
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منتظر علي خضير112
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مهدي داغر زيون عباس الدهش115
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يوسف عقيل جابر


