
 (1لاعة رلم)  

 

 األول صباحً الثالث صباحً األول صباحً الثالث صباحً األول صباحً

 اٌمان شهاب احمد عبد الجمٌلً ابتهال خالد مطنً دمحم الجنابً االء جاسم عٌسى حمٌد الجبوري
لعال جمال مولود ذٌبان أ

 ثامر جاسم دمحم حمٌد العبٌدي االٌوبً

 احمد البٌاتً االء حسٌن علً
ابراهٌم دمحم زكً إبراهٌم  باٌٌز 

 الراوي
اٌه هٌثم دمحم نذٌر بشٌر 

 المعاضٌدي
اندٌت عبد الحسٌن حمً 

 الجبوريجهٌنة غزاي خلٌل  موسى البٌاتً

احمد اسماعٌل فرحان دمحم 
 الجبوري

ابراهٌم محمود ابراهٌم صالح 
 البٌاتً

بدور فارس عٌدان اجدع 
 الجمٌلً 

اٌسر عبدالجبار حسن سعٌد 
 عبد الدوريحسن مجٌد علً  االصٌابً

 احمد عبد حسٌن احمد الزعبً احمد حاكم منذر
براء ضٌاء خلٌل عبد الرزاق 

 البدري
اٌناس عبد هللا رشٌد صالح  

 الدوري
حسٌن عبد الكرٌم اسماعٌل ابراهٌم 

 البازي

ارشد سامً سلٌمان دمحم 
 الجبوري

احمد لطٌف عدوان عناد 
 ظاهر البدري بكر خلٌل ابراهٌم العزاوي

برجس اسعد صالح داود 
 حسٌن وجدي حسٌن علً الدوري الراشدي

جٌاد  اركان غازي عبدالعزٌز
 احمد ٌاسٌن دمحم داود السامرائً الجنابً

بهاء الدٌن ناصر جاسم حسٌن 
 العبٌدي

بسام داود عبد هللا خلف 
 الجبوري

حمدٌة فائك عزاوي عبد المادر 
 الدوري

استبرق سعود مجول حسن 
 الطائً

اسل عبد الموجود عبد المادر 
 دمحم

تبارن دمحم علوان شحاذة 
 الجبوري

البهاء زهٌر محمود زهوان 
 حمزة احمد دمحم حرجان الجنابً العجٌلً

 اٌة اٌاد طه ٌاسٌن البدري
اصالة عبد المنعم احمد دمحم 

 البٌاتً
تبارن ٌاسر نزهان خطاب 

 الناصري
تهانً جمعة رفعت احمد 

 رعد علً حماد الجنابً حٌدر  البٌاتً
 

 

 24األول صباحً=

 16صباحً= الثالث

 40العدد الكلً=



 (1لاعة رلم)

 

 

 24صباحً= الثانً

 16صباحً= الرابع

 40العدد الكلً=

 

 الثانً صباحً الرابع صباحً الثانً صباحً الرابع صباحً الثانً صباحً

 احمد زاحم دحام احمد النٌسانً االء حسٌن علً هزاع البٌاتً
افنان احمد محسن علً 

 الحسنً

حسٌن ناٌف حسٌن علً 

 الجبوري
برزان ثامر فٌري لطٌف 

 التكرٌتً

 احمد طعمة خلف مطر البدري االء عصام تمً دمحم البرلدار
لٌاس سعد صالح حامد أ

 تبارن رزاق علً عبد العزاوي حسٌن هادي دمحم هزاع البٌاتً العجٌلً 

 لنوري عكاب حواس ثامر السرايأ احمد إبراهٌم احمد دمحم الجبوري
مثنى إبراهٌم حسن  اٌات

 الدوري

دالل عبد هللا لطفً عبد هللا 

 حسان علً خالد فرمان العمٌري البدري

احمد صالح حسون علٌوي 
 المٌسً

 اٌة عامر حمدان حسن البٌاتً
اٌمن عبدهللا دمحم فرحان 

 رنا أٌوب علً حسٌن الدوري الجبوري
حسن  هادي نامس نصٌف 

 التكرٌتً

 احمد ماجد حامد رجب المٌسً

اٌمان طارق عبد الجلٌل إسماعٌل 

 العزاوي
اٌناس فاضل عباس حمد 

 حفصة فالح اٌوب حماد الدوري زهراء طه حمادي طه الدوري االحبابً

احمد نزهان جدعان حماد 
 بارق وائل فتحً محسن الدوري الجبوري

اٌهاب سلمان احمد عٌسى 
 الجبوري

جاسم عبد الزهراء دمحم 

 المشهدانً
حكمت جوهر برن مطر 

 الفهداوي

 الجبوريصالح  اسٌا دحام خلف

حارث صفوان عزالدٌن عارف 

 الدوري
اٌهاب ظافر شاكر عبدهللا 

 الدوري
حمزة عمار دمحم حمزة  زٌاد خلف كرٌم حمادة الدلٌمً 

 المعاضٌدي

اشرف ٌاسر عبدهللا خلف 
 حسن دمحم احمد محجوب المٌسً الجبوري

احمد اٌوب محمود شهاب 
 البٌاتً

زٌاد طارق عبد الكرٌم عباس 

 الجنابً
حٌدر عبدالرحمن طه حمودي 

 التكرٌتً



 (2لاعة رلم)

 

 األول صباحً الثالث صباحً األول صباحً الثالث صباحً األول صباحً
خالد سعدون حدٌد عمٌدي 

 رحمة حارث خلٌل ٌاسٌن الجراد  الشمري
زٌنب اصغر حمٌد ابراهٌم 

 البٌاتً 
شٌماء شالش عكاب دمحم 

 شهد عباس رشٌد علً العزاوي الجبوري

خٌرهللا نوري فرحان عبدهللا 
 زٌنب ناجً عبدهللا دمحم الجبوري رنا غانم مجٌد كردي الجنابً الدلٌمً

صكر فاضل ربٌع خلف 
 جدٌع الخزرجًشهد عبد المجٌد سعد  الشمري

دعاء مطشر مجٌد عنان 
 الجمٌلًرٌم شامل ابراهٌم  الجواري

سارة عبدالرزاق مهدي طالب 
 الكراعً

عامر مزهر نعمة محسن 
 الطائًشٌرٌن جاسم كعٌبز  المٌسً

 رفاه زٌاد عبدهللا خلف الجنابً
سارة احسان خٌر هللا مرعً 

 سجى اٌوب احمد علً الفراجً البٌاتً
عواد  عائشة رٌاض ناظم

 طٌبة احمد حمود غرٌب الجنابً الكمٌت

 سامً حمود دمحم حمد الحٌانً رندة مجٌد ابراهٌم دمحم اللهٌبً
سجى علً مرموص حداوي 

 الجنابً
عبد الرحمن نجم حسٌن 

 السامرائً عبد الرحمن عدي عبدهللا صالح الجبوري

 روكان اٌوب دمحم خلف العباسً
سجى احمد كرٌم عبد الرحمن 

 سعود نزار سعودٌاسٌن العبٌدي الناصري
عبد هللا لاسم مزعل حمد 

 المٌسً
عبد العزٌز عصام ابراهٌم 

 الطائًعسكر

زهراء اسماعٌل حمٌد علً 
 عبد هللا كمال عبد كاظم الكٌم شاكر محمود دمحم  سعد دمحم حسٌن اسماعٌل البٌاتً الحرباوي

عبد الهادي حسن بشٌر غضبان 
 الشمري

زهراء حسن كامل علوان 
 الفراجً

شهد حسٌن خورشٌد غرٌب 
 شمس احمد نجم عبدهللا المٌسً البٌاتً

علً اصغر فهد خورشٌد 
 عبدهللا اٌاد طارق ابراهٌم الدراجً البٌاتً

 

 24األول صباحً=

 16صباحً= الثالث

 40العدد الكلً=

 



 (2لاعة رلم)

 

 

 24صباحً= الثانً

 16صباحً= الرابع

 40العدد الكلً=

 الثانً صباحً صباحً الرابع الثانً صباحً الرابع صباحً الثانً صباحً

 سارة ولٌد صالح ٌوسف التكرٌتً داود اٌاد داود سلمان المرهغولً
سارة صالح مهدي كاظم 

 عبدهللا مثنى حسن طه الحدٌثً السامرائً
عبدهللا ندٌم فزع عبدهللا 

 الحمدانً

 سامً خلف شالل فرهود الجبوري داود رائد رشٌد صالح الحمدانً
سطام غدٌر مطلن عوٌد 

 عبٌر عامر احمد خلف النٌسانً الشمري
 عبدهللا نوفل حمودي خلٌل

 البدراوي

 حسٌن الجنابً سجى ضامن دحام رامً صالح عمر مهدي الخزرجً
سماهر عبدالرزاق طوٌسان 

 علً صالح حمٌد رزٌك العزاوي متعب الجنابً
عبدالمؤمن حمٌد كرٌم حسن 

 التكرٌتً

 كامل صالح الغربًسحر معاذ  عبد الطائً رسل خالد بدٌوي
سوسن جاسم دمحم علً 

 عمر جمال كامل كردي الجنابً الجمٌلً
عالء فتاح ابراهٌم  صالح 

 الجبوري

 سهٌل نجم تركً عبد الجنابً رشا ماهر عواد عبٌد الجنابً
سٌف غازي دمحم حمادي 

 علً دلً ظفٌر دهش الركابً عمر حماد عبد احمٌد العكٌدي الرحمانً

 صفوان ناجً علً احمد المفرجً حسٌن احمد محمود العجٌلً رٌام
صفاء دمحم مهدي حسٌن 

 فهد وضاح ٌوسف محمٌد اللهٌبً الطائً
علً مهدي عبد األمٌر مهدي 

 الموسوي 

 عامر عدنان حسن حسٌن البٌاتً زٌنب حمٌد كاظم  رحٌم الدوري
طه احمد ٌحٌى خضٌر 

 الناصري

لبس عبد هللا عبٌد عطٌة 

 علً مٌثم حبٌب حسن الموالً  الجبوري

 عبدهللا إبراهٌم عبدهللا دمحم الجبوري زٌنة دمحم طه توفٌك الثوٌنً 
عبدهللا عبدالجبار كرٌم 

 عبدالرحمن 
 لصً لؤي صٌهود ندا  اللهٌبً

 علً وائل ممدوح صالح الكمٌت



 

 (3لاعة رلم)

 

 األول صباحً الثالث صباحً األول صباحً الثالث صباحً األول صباحً

 علً طه رمضان بداح العبٌدي عبدهللا مرعً زٌد 
فاتن حسٌن علوان حمٌد 

 الجبوري
مزهر عباس غفور حمٌد 

 دمحم فرحان صالح علً الجمٌلً البٌاتً

عدنان عبد احمد علٌوي 
 الحمدانً عمر سامً عزاوي الجبوري

الفتاح عبد فاتن عبد الوهاب عبد 
 الوهاب االلوسً

مهند سعدي شوٌش عسكر 
 محمود احمد مهدي ضاٌع السامرائً الجمٌلً

علً زٌن العابدٌن صالح عبد 
 لاسم رٌاض خوام دمحم االحبابً عمر ناظم دمحم حمود الجمٌلً فٌاض الدلٌمً

موج احمد كرٌم عبدالرحمن 
 محمود حمٌد مهدي فارس االحبابً الناصري

صالح خلٌل عبد عماد الدٌن 
 الجبوري

غٌث عبدالخالك سعدون عدامة 
 التكرٌتً

كوثر دمحم ذنون ابراهٌم 
 المعماري

موسى احسان علً عرٌان 
 محمود فارس علً  الٌان

 عمر جاسم دمحم حسون االسودي
فهد نذٌر اسماعٌل خلف 

 الجبوري
لمى ابراهٌم خلف فرمان 

 الجبوري
مٌثاق محً الدٌن عواد حسن 

 شهاب الدوريمرٌم كمال احمد  الحمدانً

 دمحم انٌس كوان صبار العزاوي دمحم حسن دمحم صالح المٌسً عمر عبدهللا صالح جاسم الحٌالً
ناهض شاكر كامل تفاح 

 مصطفى مثنى  شعبان رجب المدلل الدوري

 دمحم سعٌد ابراهٌم طعمة الربٌعً دمحم زٌاد عاٌد لدوري البزونً عمر فاضل امٌن حمٌدالبٌاتً
نبأ احمد سعٌد إبراهٌم 

 مناف مظهر خالد عبدالحمٌد الجبوري الرحمة

 دمحم صالح حمٌد رزٌك العزاوي  دمحم لؤي ٌحٌى حمادي التكرٌتً غالب نعمان زٌد مذري السراي
نهى فارس عبد المجٌد شاكر 

 منتظر حسٌن علوان اسٌود العارضً الطائً
 

 24األول صباحً=

 16صباحً= الثالث

 40الكلً=العدد 



 (3لاعة رلم)

 

 

 

 24صباحً= الثانً

 15صباحً= الرابع

 33العدد الكلً=

 الثانً صباحً الرابع صباحً الثانً صباحً الرابع صباحً الثانً صباحً
علٌاء احمد حسٌن مغامس 

 ماهر حمٌد مصطفى علً البٌاتً حرباوي
فهمً صبٌح فهمً ٌحٌى 

 العزاوي

مصطفى عاصف خالد شهاب 

 دمحم علً صالح عباس الخزرجً الحسٌنً

 حمادي الجنابً عمر عادل عواد

لتٌبة حسٌن عبدهللا سوٌحل  دمحم ابراهٌم عطٌة خلٌفه
 الجنابً

مصطفى كوان حمٌد صالح 

 دمحم لؤي طاهر حمٌد الدوري السامرائً

 دمحم ارجمان حمٌد علً البٌاتً عمر عادل ٌونس هادي العبٌدي
كرٌم خالد  كرٌم فارس 

 دمحم مهدي شهاب احمد الدوري  منار نعمان زٌد مذري السراي البٌاتً

عمران مرتضى عمران جواد 
 دمحم جمال احمد مهدي البٌاتً الموالً

لطٌف نصٌف جاسم حمد 
 البو حمود 

مهٌمن ٌوسف شٌخ حسٌن 

 دمحم نجٌب رفعت سلٌمان البٌاتً  الجبوري

 دمحم حسٌن نجم دمحم البو أسود الفراجً غصون خالد شكر محمود
كامل  دمحم األمٌن ابرهٌم

 جاسم البدري 
 نور ولٌد خالد عبد هللا الدبان

 دمحم ٌحٌى عٌدان علً الجنابً

 غفران دمحم عباس دمحم اللهٌبً

 الجنابً دمحم كرٌم جاسم

 دمحم جواد كاظم حمٌدالبٌاتً 

همام عبدهللا إبراهٌم حسٌن 

 الجبوري
مرتضى حسن علً دمحم 

 السبعاوي 

فاروق دمحم عبدالرحمن حسٌن 
 راضً 

حسن  دمحم حسٌن علً مصطفى سعٌد داود مخلف العزاوي
 الجنابً

ورود عبدالرضا حسٌن خضٌر 

 مصطفى دلً عبد حسن العجٌلً البٌاتً

فراس سمٌر عاشور كردي 
 العزاوي

مصطفى سالم خلٌل علوان 

 الموسوي
دمحم علوان تمر عٌسى 

  السعٌدانً
 مصطفى علً حسٌن احمد

 السامرائً



 (4لاعة رلم)

 

 مسائًاألول  مسائًالثالث  +مسائًاألول صباحً +مسائًالثالث صباحً األول صباحً

 منتهى منذر احمادي ثلج الحمدانً
نهى ٌوسف بدوي درٌجة 

 صالح التكرٌتً ابراهٌم دمحم ممدوح امانً دمحم اسماعٌل  نهى منٌر عاٌد احمد الحنظل الجنابً

 منى اسماعٌل احمد جاسم الجبوري
هالة عبد العزٌز شاكر محمود 

 نور خلف حجً عابد الدلٌمً الدوري
اوصاف لٌس احمد حنشول 

 اثٌر دمحم عبدهللا العزاوي

 مٌالد احمد رجا سبطة الجبوري
ابراهٌم هاشم دمحم حسن 

 احمد سعد مهدي برهان عامر برهان هدى ذٌاب احمد خلف المرغولً الجنابً

 الجبوريمٌمونة لٌث جاسم 
احمد جمعة درب حماد 

  البٌاتًهند علً عامر  الجبوري
احمد عبد الرحمن احمد سلطان 

 الجبوري

  منادي حمٌداحمد   الجبوري وسام مزهر حسٌن  ناطك ناظم خلف داود الزبٌدي

 نبأ ادٌب عبد السالم طه الحدٌثً
احمد لاسم مزعل حمد 

 جاسم المٌسً امٌر اثٌر درب  البٌاتً وضاح فالح سفر المٌسً

 وطبان دمحم احمد حسن الجمٌلً اسامة اٌاد كامل شامل نصٌر دمحم هوٌش دمحم المٌسً
سعد حسٌن همش جدعان 

 توفٌك الهرمزي سعٌداوس عامر  الشمري

 ابراهٌم عامر عبد العزٌز اشواق كرٌم عالوي شطب نهى خالد صالح 
سالم صباح احمد طعمة 

 لدوري البزونً اٌة دمحم نعمان المٌسً

 15األول صباحً=

 3األول مسائً=

 2صباحً= الثالث

 12الثالث مسائً=

 40العدد الكلً=

 (4لاعة رلم)



 

 17صباحً= الثانً

 6الثانً مسائً=

 16=مسائً الرابع

 40العدد الكلً=

 

 +مسائًالثانً صباحً مسائًالرابع  الثانً صباحً مسائًالرابع  الثانً صباحً
مصطفى نافع مصلح مرمً 

 االء تحسٌن دمحم حمٌد التكرٌتً الدوري
نشوان مجول بندر صالح 

 العجٌلً
ادرٌس احمد ظاهر مضحً 

 الجنابً
ٌوسف علً حسٌن علً 

 التكرٌتً
حسٌن مالذ عبد اللطٌف محمود 

 الدوري
إبراهٌم احمد عجاج مجول 

 الهزاع
نور دمحم خلٌفة عذاب 

 الفٌاضً
اسامة منٌر محمود دمحم 

 الصمٌدعً
ابراهٌم دمحم ابراهٌم دحام 

 الناصري

ممدوح صبار دخٌل عبدهللا 
 الجبوري

 ابراهٌم ولٌد عاٌد حاجم العبٌدي
 نور واثك فهد عبد الكرٌم

 الحدٌثً
انفال ولٌد دروٌش سلٌم 

 التمٌمً
 اثٌر اسامة انور عبدهللا االلوسً

منة هللا نوري عبد الصمد جادر 
 الحدوش

ابو ذر سعد محسن خضر 
 الدوري

ٌاسر عمار احمد حسن 
 الدوري

انمار احمد حسن احمد 
 الجبوري

 احمد دوٌح علً عبدهللا الدلٌمً

 سلٌمان السبعاويمها حسٌن علً 
ابو سفٌان ادٌب عبد دبٌس 

 المٌسً
ٌاسٌن رعد ٌاسٌن لطٌف 

 التكرٌتً
بالل عزالدٌن رجب عمر 

 الهومً
 

 احمد حامد جمٌل صبر الجبوري مهند أٌوب  محمودعواد الحمدانً
ٌمٌن احمد سلٌمان دمحم 

 الجبوري 
حسام إسماعٌل خضر جدوع 

 الجبوري
 احمد صالح حسن مجٌد العباسً

 الجبورياحمد سعود نجم صالح  موج عادل إبراهٌم نجرس المٌسً
ٌمٌن علً اصغر علم دار 

 حكٌم احمد حسٌن سلٌمان البٌاتً
 احمد عطاهلل احمد

مٌسر ٌونس ٌحٌى احجاب 
 الجبوري

احمد عبد الرحمن عاٌد مطر 
 العبٌدي

ٌوسف صالح حمد حسن 
 الجبوري 

حلٌم ظاهر عبد مضحً عذي 
 المجمعً

 احمد دمحم رمضان 



 (5لاعة رلم)

 

 مسائًاألول  مسائًالثالث  مسائًاألول  مسائًالثالث  مسائًاألول 

 عبد الرحمن ولٌد عطا سٌف جاسم دمحم حوري الجبوري خلف الجمٌلً اٌهاب سعود علً

كامل عواد حمد طعمة 
 جوٌر الجبوري علً جمعة بكر الشمري

 حمزة الخزرجً حسن علً محمود

سٌف صالح الدٌن احمد سلوم 
 السعٌدي

عبد المجٌد عبد الحمٌد مجٌد طه 
 حٌود الجمٌلً عماد دمحم احمد  الجبوري

 عمار ٌاسر اسماعٌل علً الدوري دمحم احمد عذاب العجٌلً عبدالرحمن دمحم صالح    حمزة امٌن مصطفى

عبد الخالك محمود  زهراء انمار
 الدوري

عادل صباح صادق سلمان 
 حسن الذهبً عمر كرٌم نمدي دمحم حسن حمد محسن خلف الدلٌمً عبدهللا حمٌد احمد السعٌدي

 حسن الجوعانً زٌد احمد دمحم

عبد هللا خلٌل حسن دمحم 
 لطٌف احمد حنوش  دمحم حمٌد محمود   ر ٌاسٌنعبدهللا مض السامرائً

 محجن فائك عبد الكرٌم ٌاسٌن الناصري دمحم طه جاسم حمد العبٌدي عصام ابراهٌم نجرس عبدهللا  عمر خلٌل جوامٌر نامك العبٌدي صالح النٌسانً زٌنب فوزي جاسم

 محسن الجبوري عكاب عامر احمد  عمر صابر محً حبٌب  شاكر محمود دمحم

محمود فارس صالح محمود 
 الجبوري  دمحم احمد خلف التكرٌتً

 زبار الجنابً  عال جمعة علً  دمحم خلٌل حسن الجبوريعامر 

مروة خلٌل ابراهٌم عروة 
  ماهردمحم طالب  الجبوري

 

 24=مسائًاألول 

 13صباحً= الثالث

 40العدد الكلً=

 (5لاعة رلم)

 



 

 22=مسائً الثانً

 11=مسائً الرابع

 40العدد الكلً=

 

 (6لاعة رلم)

 مسائًالثانً  مسائًالرابع  مسائًالثانً  مسائًالرابع  مسائًالثانً 

 حازم حمٌد حمد الجنابًازل 
 حٌدر دمحم زناو حسٌن الشمري

ان خلف مسلٌمان داود سلٌ
 العكٌدي

عبدالرحمن طارق إبراهٌم حمد 
 الجنابً

 علً فاضل عباس دمحم الجنابً 

اسراء عادل هارون ماهود 
 الجواري

 دحام خلٌفة عبد خلف الحمدانً
سٌف جواد علً حندوش 

 الجابري
عصام حرجان عجاج دمحم 

 السامرائً
عمار خمٌس رجه عبٌد 

 الجبوري

 اصاٌل سالم دحام خلٌل الحمدانً 
 الجاف درٌا صباح اسد هللا

شاكر محمود شاكر دمحم 
 عفاف دمحم حسٌن دمحم الطائً البرزنجً

عمر عدنان مجٌد  حبٌب 
 الخٌالنً

 اٌالف حازم حمٌد حمد الجنابً
رائد رمضان عبدهللا عٌسى 

 الجبوري
حمٌد عٌسى  عبدالجبار دمحم

 علً حسن دمحم خضر الجبوري الجبوري
 

 اٌالف مهدي ذٌاب احمد الدهمشً 
 رسل صفا عبد السالم العانً

 
 

حرٌر  عمرو ذٌاب فٌاض
 الجبوري

 السنبل  توفٌك طالب توفٌك
 

عبدالطٌف دمحم غازي 
 علً حسٌن دمحم عباس الجنابً عبدالحسٌن البٌانً

دمحم عبدالخالك احمد عودة 
 الجغٌفً

 جاسم الجبوري حسٌن دمحم عٌسى
 حمد دمحم الجبورياشهاب 

عبدالوهاب مهدي صالح 
 علً الجمٌلً

علً عبدالكرٌم دمحم احمد 
 الراوي

 دمحم علً دمحم حاجم البدرانً

 حمادي الجنابًحكم شرٌف احمد 
 المٌسً شٌام جاسم صالح

عثمان عبد  محً مصطفى 
 االٌوبً

 مروان دمحم خلف صالح اللهٌبً  



 

 مسائًاألول  مسائًالثالث  مسائًاألول  مسائًالثالث  مسائًاألول 
   هٌثم جنان عبود مصطفى عدنان عبد دمحم العانً  عباس حسندمحم 

 منى عبد الجبار محمود السامرائً مختار رفعت ابراهٌم
ابراهٌم  وضاح عارف خلٌل

   الجبوري

   طالب الناصري وعد منذر لدوري هود غضبان سلٌمان البٌاتً  مروان داوود حمدان

شهاب  مصطفى اكرم صالح
     الجمٌلً

   حاجم الناصريٌاسر صدام بهاء   دمحم التكرٌتً مصعب حسٌن علً

   جواد النٌسانًٌاسر عمار ناظم   محمود العكٌلً نادٌة ابراهٌم طه

     عباس العمٌلً نذٌر ٌونس احمد

     هٌثم اكرم عمر 
 

 13=مسائًاألول 

 3=مسائً الثالث

 17العدد الكلً=

 

 

 

 (6لاعة رلم)

 



 

 3=مسائً الثانً

 13=مسائً الرابع

 22العدد الكلً=

 

 مسائًالثانً  مسائًالرابع  مسائًالثانً  مسائًالرابع  مسائًالثانً 

  مصطفى علً شامل
كنعان صباح مسربت دمحم 

 المجمعً
ٌوسف خالد خلٌل ٌوسف 

 الجحٌشً
نورالدٌن شرٌف عبدالحمٌد 

  دمحم الراوي

مصطفى لصً لبٌب ابراهٌم 
  هاشمٌة صالح دعر تاٌه  مثنى حمٌد حسٌن دمحم المٌسً المٌسون

  ولٌد خالد رشٌد نصٌف  دمحم كرٌم حمد حسن الجنابً مصطفى دمحم احمد خلٌل الحدٌثً

  دمحم مصطفى دمحم  
ٌاسٌن خالد تركً حمود 

  الجنابً

  الناصري ٌنابٌع شاكر حمود  محمود ناظم عبدهللا المٌسً منن مصطفى طعمة بكر الجبوري

 خلف الخزرجًمهٌمن جاسم دمحم 
مصطفى رعد مولود ٌاسٌن 

    التكرٌتً

 نبٌل حسن خلف عبدهللا المٌسً
مٌادة عبد الباسط عبدالمادر 

    حسن الدوري

    نغم حامد ندا حماد الجنابً هبه ضٌاء صالح مهدي الدراجً


