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 الثاني صباحي    مسائي الثاني الثاني صباحي    مسائي الثاني الثاني صباحي    مسائي الثاني الثاني صباحي    مسائي الثاني الثاني صباحي   

 بسام ستار خضير  حاتم حميد نواف ايمن عطا هللا نصيف  ثابت كاظم عبد هللا اماني خليل ابراهيم  بسام نهاد غازي اسامه حسين احمد  اوس جمال محمد احمد مهدي صالح

 بالل احمد السيد  حافظ احمد حمد ايناس احمد عاشور  ثائر خليل محمد اماني عامر جابر  بسمان حمادي سلطان عبد هللا علي  اسامه اوس عبد السالم عبد الكريم احمد نعمه سعيد 

 علوان  بالل حايف حسام زهير حامد ايه شاكر محمود  جابر خليل ابراهيم امير جابرخلف  بشار ابراهيم احمد اسراء اسماعيل خليل اياد احمد مصطفى احمد هزاع ذياب 

 بالل سري شاكر   حكيم ناظم ازبار ايهاب جبار محمود  جمال خالد عبد المجيد امين هادي حسون علي  باز عبد الهادي كامل اسراء صبار احمد  اياد حميد حسين احمد ياسين عابد 

 بالل سعد صالح محمد  حسين طه حميد أيوب فرحان خلف  جمال عماد عبود انس بشير عكله  بشار احمد جميل اسراء محمد دري شمس  ايهاب اسماعيل حرج احمد يونس حاتم

 بنين محمد علي حسون  الحمزة غانم مهدي باسم عادل خلف يوسف  جالل حافظ محسن انس قحطان ضمد  بشير اورانس بشير اسراء محمد ذياب  ايسر مروان عيسى احمد يونس خلف 

 بهاء الدين مجاهد مكي  الحسين فخري عبد العزيز بتول فيصل مشعل  جيهان احمد عبد هللا انفال عطا هللا محيميد  بالل ربيع عبد حاتم محمد اسماء أبي منذر كمال ادريس سري شاكر 

 بهاء حاتم كاظم  حمزة محمد حمد بدر طالل وادي  حسن صطام بديوي أيات عبد السالم هاشم  بالل عبد الرزاق شاكر اسماء علي حمد   ايمن عبد اللطيف مطني ادريس عبد برجس 

 تبارك قصي عبد الفتاح  حمزة محمد صالح براء انمار اسماعيل  حسين كردي محاسن اية شريف فايق  بالل عدنان عبد الغفار اسمهان احمد صالح ايهاب عبد الرزاق صالح اديب نجيب محمد 

 تمام حميد جاسم  خالد صبار محروز برزان هالل عبد هللا  حسين محمد علي  ايثار كمال عبد هللا محمد  بنيان احمد ابراهيم اسيا مدهاس فياض علي  ايوب عبد هللا علي اريج خلف محمد 

 تمام نعيم محمد  طعمةخالد وليد احمد  برهان غضبان حمزة  حسين هادي ناصر ايسن مروح مطلك  بهاء الدين صادق جعفر اصاله احمد خير هللا  باسم خلدون حسن ازهار مجيد منديل 

 تيسر سلون مزهر   خالد ابراهيم احمد بسام احمد عبد الوهاب  حقي اسماعيل حسن ايالف جاسم حسين  بيداء جاسم عبد هللا اصاله ثاير زبار   براق محمد خضر اسامة حمود محمد

  برزان عماد هادي أسامة خميس قيد

 برزان حسين سليمان اسامه جاسم رجب 
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