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قصي عزت حسين علوان العباسي331

قصي محمد ابراهيم علون الويسي332

قصي مهدي محمود احمد333

قيس مرعي محمد عيسى الجبوري334

قيصر دحام عبد محمود العجيلي335

قيصر شهاب احمد زيدان الحشماوي336

قيصر مكصد ابراهيم علي التميمي337

كارزان دلشاد نازانم338

كارزان نعمت احمد339

كاصد محجوب محيميد صالح الرفيعي340

كاظم علي حسين عباس السامرائي341

كاظم مشتاق غضبان التميمي342

كامل احمد ظاهر حبيب الجبوري343

كامل نزار كامل فرحان التكريتي344

كديمي طالل كديمي حسين الخفاجي345

الربيعي/ كرار حسين جابر محمدهادي 346

كرار حسين جعفر حسن الحرباوي347

كرار ظافر خضير عباس الخزرجي348

كرار ليث فاضل عباس  ازباله349

كرم حاتم عبد عزيز350

االسم الرباعيت

كفاح علي عبدالرزاق صالح الصالح351

كهالن منذر حسين علي الحميري352

كوثر زياد محمد علي البونيسان353

كيالن عبدالستار رشيد محمد المجمعي354

گيالن رشيدعلي امين داودي355

الزم علي حمد نوفان العجيلي356

لبنى عبد الحسين جاسم الساعدي357

لطيف خميس لطيف محمد العزاوي358

لقاء محمد حسين علي الخزرجي359

لمى كريم شندي عباس العباسي360

لمياء عباس حميد مبارك361

لميس قيس صالح محمد التكريتي362

لؤي رحيم محمد حسين التميمي363



ليث اسعد ماهر محمد الشمري364

ليث جواد كاظم حميدان الحيدري365

ليث حسن معروف ذاكر366

ليث حسين علي هاشم367

ليث رافع محمود رجب الحديثي368

ليث غازي عبد جواد القيسي369

ليث كامل خلف صالح الحبابي370

ليث محمد خلف علي371

ماريا خضير عباس احمد372

ماريا عبد الوهاب رياض احمد الدوري373

مارينة عبدهللا احمد عودة أل عبد374

ماريه لبيب خلف فيحان375

االسم الرباعيت

ماريه مقصود جاسم محمد الدوري376

ماريه موفق عبدالمجيد وادي السامرائي377

مازن خالد حمد خضير البواسود378

مازن لطيف مشكور الهو البازي379

مازن وضاح عباس احمد اعذيه380

ماهر رشيد حميد احمد السالوي381

ماهر رشيد لطيف عطيه العبيدي382

ماهر صباح حبيب حسين الخطابي383

ماهر محمود موسى نجم العبدهللا384

ماهر نجرس حسن علي الرملي385

ماهر نزار محمود هزاع الخزرجي386

ماوى ابراهيم محمد عبدهللا اختيرلي387

متعب مالك حسون عباس العنزي388

مثنى احمد محمود حسن المخلبي389

مثنى جاسم محمد مصلح االسودي390

مثيره نعمان حسون علي الكراعي391

مجتبى علي ذياب حميد الخزرجي392

مجيد حسين حواس عتيج393

مجيد خضير عباس مزحم الخزرجي394

محمد  نايف محمود عباس الحشماوي395

محمد ابراهيم الطيف خليل396

محمد ابراهيم حسين عكله الجبوري397

محمد ابراهيم محمد تايه الجبوري398

محمد احمد جواد كاظم الجنابي399

محمد احمد شمخي خليل    الخزرجي400

االسم الرباعيت

محمد احمد صالح حمود الخزرجي401

محمد احمد عبداللطيف بدر القيسي402

محمد احمد عطيه علي403

محمد احمد محمد جاسم المرسومي404

محمد احمد نايف حمد العبيدي405

محمد احمد وسمي عبد الرزاق الجبوري406

محمد اسماعيل خليل ابراهيم الجبوري407

محمد اكبر حسن  كاظم408

محمد االمين نعمه سلوم عبدهللا السامرائي409

محمد القاسم وليد رجب رمضان  بربرلو410

محمد امين علي عبيد الجبوري411

محمد اياد خالد هذال المكدمي412

محمد أحمد عطيه علي القيسي413

محمد باقر سعد علي الموسوي414

محمد تحرير ابراهيم عبوش415



محمد تركي محمد صالح الجبوري416

محمد ثابت خضير417

محمد ثامر شاكر حسن حافظ السامرائي418

محمد ثائر سعود عباس العزاوي419

محمد ثائر غانم عايد المعماري420

محمد جاسم ابراهيم ساير الراشدي421

محمد جاسم محمد حاتم الزبيدي422

محمد جاسم محمد عزاوي المرسومي423

محمد جاسم محمد كماش الخزرجي424

محمد جاسم محمد مهدي العباسي425

االسم الرباعيت

محمد جاسم مهدي جاسم426

محمد جميل قادر محمد البياتي427

محمد جهاد محمدغريب الزندي428

محمد حامد حسين علي الجنابي429

محمد حسام شاكر علي الدوري430

محمد حسن علوان خلف الجبوري431

محمد حسن محمد جويريد المجمعي432

محمد حسين شعالن ثامر الخزرجي433

محمد حسين عبد رزوقي الدوري434

محمد حسين منجور محمد الخزرجي435

محمد حمد دخيل حسن الجبوري436

محمد حميد خليفة حاجم البدراني437

محمد خالد احمد محمود438

محمد خضير صالح صايل الخزرجي439

محمد خلف خضير صالح البو هادي440

محمد خلف علي احمد الدليمي441

محمد خميس رشيد حميد العرف442

محمد رافد محمد داود العبيدي443

محمد رشاد عطية محمود444

محمد رشيد جاسم خورشيد445

محمد رشيد عبد الرزاق احمد الربيعي446

محمد رضا عيال حميد فرحان المكدمي447

محمد رضا مهدي عبدالرحمن عبدهلل448

محمد رعد سالم نوفان الطائي449

محمد رمزي مزهر فيصل الحديثي450

االسم الرباعيت

محمد رياض خليل ابراهيم الجميلي451

محمد رياض كاظم عبدالحميد الخزرجي452

محمد زياد خلف صالح453

محمد زين العابدين موسى رحال454

محمد ستار عبدالجبيار مصرع الركابي455

محمد سعد مصطفى حميد الجوعاني456

محمد سعيد جمعه457

محمد شاكر محمود عبد هللا458

محمد شهاب احمد خضير عباس459

محمد شهاب احمد زيدان السامرائي460

محمد صادق علي جاسم السامرائي461

محمد صالح صبحي حسين الجبوري462

محمد صالح فياض علي الجبوري463

محمد صباح خلف محمد464

محمد صباح رحيم حمزه البياتي465

محمد صباح عبدالعزيز علوان الفراجي466

محمد طارق عبد حسين العيساوي467



محمد طاهر شعبان اسماعيل468

محمد عبد العزيز مريمش  عطية السعودي469

محمد عبد هللا زبن جمعة الحمداني470

محمد عبد الواحد كلش حنتوش المجمعي471

محمد عبدالرحيم عبدهللا محمد العباسي472

محمد عبدالسالم قادر عبدهللا البياتي473

محمد عبدالكاظم حسن عبد الخزعلي474

محمد عبدهللا محمد حمد الدوري475

االسم الرباعيت

محمد عبدهلل نامس شميل الجبوري476

محمد عبود مهدي حسين المكدمي477

محمد عجيل روكان محجوب الخزرجي478

محمد عدنان عبد نجم العزاوي479

محمد عدنان غيدان نادر480

محمد عزيز حميد جدوع الرفاعي481

محمد عصام هذال مطلك الفهداوي482

محمد عطاهللا حميد لجي الجميلي483

محمد عطيه عبود عبد الجبوري484

محمد عقيل عيدان محمد البياتي485

محمد علي اديب حسن دروش الجبوري486

محمد علي جاسم علس487

محمد علي صالح خلف الدليمي488

محمد عماد مجيد طه الدوري489

محمد عمار محمد شالش القيسي490

محمد غسان نعمان سكران491

محمد فائق غضنفر سلمان القره غولي492

محمد فؤاد علي خلف العباسي493

محمد قاسم محمود علي بلداوي494

محمد قحطان حسين حسن البياتي495

محمد قيس علي مسربت المكدمي496

محمد كرجي خليفة حمادي الفراجي497

محمد كريم محمد سعيد التميمي498

محمد لفته خالد خلف البدري499

محمد ماجد جهاد حسن العزاوي500

االسم الرباعيت

محمد محمود اسماعيل محمد السامرائي501

محمد محمود حسين علوان العبيدي502

محمد محمود خميس نخيالن الجبوري503

محمد مخلف موسى خلف الجبوري504

محمد مزاحم محمد مهدي505

محمد مزهر احمد ياسين الجبوري506

محمد مزهر اليح علي الخزرجي507

محمد مصطفى رياض508

محمد مصطفى عدوان زيدان509

محمد مظهر كامل اسماعيل العباسي510

محمد مظهر لفته درويش الجواري511

محمد معاد سليمان حميد الجوعاني512

محمد مقداد عواد حميد513

محمد مقداد يونس هادي العبيدي514

محمد مهند صالح يوسف التمر515

محمد ناطق احمد شبيب516

محمد ناظم جواد موسى البياتي517

محمد نايف اسود يوسف الجبوري518

محمد نجم محمد علي البياتي519



محمد هادي محمود عودة التميمي520

محمد هاني عبدهللا حسين العنزي521

محمد هيثم عبدالحميد حسن االبراهيم522

محمد وعد احمد حمد ألحمد523

محمد ولهان جاسم محمد التميمي524

محمد وليد رشيد جاسم الحرباوي525

االسم الرباعيت

محمد وليد رشيد جاسم صالح الحرباوي526

محمد وليد يونس علوان527

محمد يحيى عواد عبد العزاوي528

محمد يوسف احمد علي العزاوي529

محمد يوسف الزم حوشي العلكاوي530

محمدالقاسم وليد رجب رمضان البربرلو531

محمدعسكرمحي الدين فارس532

محمدفتاح غايب حسن الجبوري533

محمود احمد حبيب الدليمي534

محمود احمد واحد535

محمود تحسين محروز عبدهللا القيسي536

محمود حسن علي خضير العبيدي537

محمود حسين مهدي علي الدفاعي538

محمود حمزة علي محمد السبعاوي539

محمود خضير عباس مزحم الخزرجي540

محمود رياض طيب علي القيسي541

محمود شكر محمود صالح العجيلي542

محمود صالح اسماعيل حسن الجبوري543

محمود علي جاسم حمد العزاوي544

محمود كريم علي خلف العزاوي545

محمود مهدي صالح طه السوادي546

مختار مصطفى محمود منصور النعيمي547

مخلف مجيد مخلف عواد المعيني548

مراد محمد حسن صالح السامرائي549

مرار مهدي حامد خميس550

االسم الرباعيت

مرال شاهين زين العابدين موسى البياتي551

مرتضى كريم كوسر شريف البياتي552

مرتضى محمود لطيف جاسم الخزرجي553

مرتضى هاشم مرزا حمزة الجيالوي554

مرسوم محسن حسن اسود المرسومي555

مروان جمعة عبدالواحد جهاد خرمانلو556

مروان ساجد مجيد حميدي557

مروان صبري عباس طه النعيمي558

مروان عامر حمد حميد العبيدي559

مروان عباس مصحب حسين الخزرجي560

مروان عبدالحكيم اسماعيل ابراهيم التكريتي561

مروان عدنان جاسم داغر562

مروة زياد محمد سعيد التكريتي563

مروة عبد الكريم فرمان الطيف الرحماني564

مروة عبدالفتاح إبراهيم لطيف الدوري565

مروة عبدهللا سعيد حميد الحيالي566

مروة عليوي مصطاف احمد البدري567

مروة فيصل عبداللطيف ابراهيم عبدهللا568

مروج مقداد حسين عليوي569

العمري.مروه اسماعيل ارحيم احمد570

مروه خليل إبراهيم علي571



مروه زياد محمد سعيد طه التكريتي572

مروه عبد الجبارخضيرعباس الربيعي573

مروه عبد الكريم فرمان الطيف الرحماني574

مروه فاروق جواد حسن575

االسم الرباعيت

مروه فايق شبيب كردي الجنابي576

مروه فيصل عبداللطيف إبراهيم التكريتي577

اختيارلو/مروه وهاب أحمد حمد 578

مريم اجود عبدالجبار جاسم الدوري579

مريم جاسم مجيد حسن المرسومي580

مريم جمعة خلف علي البياتي581

مريم خالد خليفه جاسم البدري582

مريم عايد حسن حميد الخزرجي583

مريم عصام طلب عباس الدوري584

مريم على عبدهلل رجا الناصري585

مريم مأمون اليذ محمد الزامل586

مريم محمد حمد ناصر العبيدي587

مريم نوري طه علو الدوري588

مشتاق ذياب صبري سعيد الحيالي589

مشتاق طالب علوان حسين المزروعي590

مشتاق محمد ولي زين العابدين البياتي591

مشعان احمد حسن فدعم الجواري592

مشعل احمد عطيه هايس الشمري593

مصطفى ادهام ابراهيم حسين594

مصطفى امجد امين عبد المهدي الربيعي595

مصطفى بهجت سلوم مصطفى الجبوري596

مصطفى بيات عبد مجرن الجنابي597

مصطفى تحسين محمد عمري اللقب الطوقان598

مصطفى جاسم علي خلف االحبابي599

مصطفى جبار جاسم ولي البياتي600

االسم الرباعيت

مصطفى حاتم كامل عبداللطيف الجوعاني601

مصطفى حازم صباح حاتم602

مصطفى حازم عبد محمود603

مصطفى حسين عمر خالد الثويني604

مصطفى حسين محمد فارس العبيدي605

مصطفى حميد تركي علي الجواري606

طرفة/مصطفى خالد إبراهيم عبد 607

مصطفى خلف عبدالكريم وهيب الحميري608

مصطفى خليل حسين سنجار الدليمي609

مصطفى خليل عباس سرحان الخفاجي610

مصطفى خوام بحر هزاع العزاوي611

مصطفى رافع مزعل حمود العجيلي612

مصطفى سعد فرمان عراك الخزرجي613

مصطفى سعيد عبدالرضا خميس التميمي614

مصطفى شامل حسين محمد الهاشمي615

العجيلي/مصطفى شاهر محمد حسن616

مصطفى طارق مصطفى علي السامرائي617

مصطفى عادل محمد رحيم618

مصطفى عادي فارس محيميد الخزرجي619

مصطفى عامر عواد محمود620

مصطفى عبد الحسين حسن عباس الحسني621

مصطفى عبد ناصر حسين المكدمي622

مصطفى عبدالحسين مصطاف احمد الخربطلي623



مصطفى عبدالقادر كامل عبدالوهاب الجنابي624

مصطفى عدنان حماد محمد العيساوي625

االسم الرباعيت

مصطفى عماد خلف گناص البازي626

مصطفى عماد ذياب جاسم الهرمزي627

مصطفى عماد نافع علي البلداوي628

مصطفى عمر طه ياسين الحمداني629

مصطفى عمران سليمان عمر السالمي630

مصطفى غالب بدران احمد631

مصطفى فليح حسن مهدي العباسي632

مصطفى فوزي عبد ابراهيم633

مصطفى قصي ابراهيم حمادي634

مصطفى كامل مجيد احمد الدوري635

مصطفى كريم طامي حسون الفراجي636

مصطفى مازن يونس حسن السامرائي637

مصطفى محمد حسين الجولي638

مصطفى محمد حماده ظاهر الجبوري639

مصطفى محمد حميد لطيف العزاوي640

مصطفى محمد عبد رزوقي الدوري641

مصطفى محمد عبدالرحمن علي الجويني642

مصطفى محمد كامل شاكر الدوري643

مصطفى مهنا خليل ابراهيم الحنظل644

مصطفى موفق رشيد لطيف الجبوري645

مصطفى نظام نزهان حجاب646

مصطفى نوفل مهدي صالح العزاوي647

مصطفى ياسين هادي احمد السامرائي648

مصطفى يشار عبدالواحد حميد649

مصطفئ عدنان فاضل احمد العيساوي650

االسم الرباعيت

مصعب ظامر عبدالحميد محمود الشاوي651

مصعب غني ذياب عطاهللا السعدون652

العجيلي. مصعب مظهر صالح جاسم653

مصعب وسمي محمد شيخ الخزرجي654

مضحي حسن ابراهيم عبدهللا الجبوري655

مضر محمد جوير داثان الجبوري656

مظهر مازن مظهر جاسم الهزاع657
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