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ابراهيم الراوي ،احمد الربيعي ،احمد محمد ،احمد السلطاين ،احمد خضري ،احمد فريد ،احمد الياس ،احمد عايش ،أحمد رجب ،احمد ماجد ،احمد مياحي ،احمد عبد الحسن ،احمد البكري ،اسامة
الداوودي ،اسعد حسني ،اسامعيل حيدر ،اسامعيل كريم ،اسامعيل حسني ،اسوان فتح الله ،اسيل العبيدي ،ارشف عيل ،اطوار السامرايئ ،اكرم حسني ،الن الوي ،امجد حسني ،امجد الجنايب ،انور متكني ،اياد
محمد ،اميان عبد الله ،ايوب صالح ،آيهاب عبد الوهاب ،أحالم أسامعيل ،أحمد محمد ،أحمد أحمد ،أحمد البيايت ،أحمد الكربويل ،أحمد عبد اللطيف ،أحمد الباشا ،أحمد سلطان ،أزاد حسن ،برهان مزهور،
بسام حسني ،بشري زياد ،تحرير جواد ،ثائر سداد ،ثائر محي ،ثامر جاسم ،جاسم أبراهيم ،جاسم صالح ،جاسم حسني ،جاسم النجم ،جاسم مشعل ،جاسم نوفان ،جبار ختالن ،جرجيس الجرييس ،جالل
الربيعي ،جليل شبيل ،جامل سلامن ،جامل عبد الجبار ،جامل الزبيدي ،جميل الركايب ،جواد الدعمي ،حازم كاظم ،حامد رسحان ،حامد الدليمي ،حريب العزاوي ،حسام عيل ،حسن سلطان ،حسني عبدالله،
حسني عايش ،حسني صالح ،حسني عثامن ،حسني حسني ،حسني محمد ،حسني سعيد ،حامدي عمران ،حمزة حسن ،حميد الدليمي ،حيدر التميمي ،حيدر كاظم ،حيدر سهيل ،خالد حسني ،خالد الحيايل،
خالد الحمداين ،خالد الفالحي ،خالد عبد العزيز ،خالد نوفان ،خرض العبيدي ،خرض العبديل ،خامئل عبود ،داود قاسم ،دريد العيىس ،دنيا حسن ،ذاكر الشوييل ،رائد فاضل ،رائد حميدي ،رائدة الوزان،
رازكار كاكا ،رافد العنبيك ،رأفت محمد ،رباح النمري ،رحيم املاليك ،رحيم الشمري ،رشيد وايل ،رشيد االسدي ،رشيد عناد ،رشيد ابراهيم ،رشيد الشبيل ،رعد الجبوري ،رعد مصطفى ،رعد العيساوي ،رمزية
موىس ،رياض الرساي ،رياض حمدان ،رياض يونس ،ريم البيايت ،زياد احمد ،زيد حسني ،زيد سلوم ،سامل الفتالوي ،سامان عبد الله ،سامر حسن ،سامي النرص الله ،سامية عبد الجبار ،ساهر نعوم ،سحر
الحيدري ،رسدشت عثامن ،رسمد الحسيني ،رسمد الخزرجي ،رسوة الدرويش ،سعد عناد ،سعد شالش ،سعود الشمري ،سعيد جالب ،سفري نادر ،سلطان جاسم ،سلوان النعيمي ،سمر سعد ،سمري علوان،
سمري العزاوي ،سهر النعيمي ،سيف التميمي ،سيف يوسف ،سيف االلويس ،سيمكو محي الدين ،سيناء ابو زيد ،شامل اسعد ،شهاب التميمي ،شوكت يزيدن ،صالح صالح ،صفاء حسن ،صفاء الخياط،
صفاء القييس ،صالح سيدك ،صالح ابو طربة ،صهيب الذهب ،ضحى حداد ،ضياء خليل ،ضياء عبود طارق ايوب ،طارق محمد ،طاهر الجابري ،طاهر ابو رغيف ،طالل الخالدي ،ظافر جاسم ،عادل البدري،
عادل العزاوي ،عادل املنصوري ،عارف حسن ،عامر م الراشدي ،عباس الدليمي ،عباس الدليمي ،عباس مهدي ،عباس الدليمي ،عبد االله عبود ،عبد االمري شمخي ،عبد الباسط دويج ،عبد الباقي عيل ،عبد
الحسن ثجيل ،عبد الحسني مشايل ،عبد الحسني الحميداوي ،عبد الخالق العبودي ،عبد الرحمن العيساوي ،عبد الرحيم نرص الله ،عبد الرزاق شنافة ،عبد الرزاق رايض ،عبد الرضا عيل ،عبد الستار عبد
الكريم ،عبد السالم كاظم ،عبد السالم الصالحي ،عبد القادر البدراين ،عبد الكريم قدوري ،عبد الكريم الربيعي ،عبد الله الجامجمي ،عبد عيدان ،عبد السامرايئ ،عبد القييس ،عثامن املشهداين ،عدنان
هويب ،عدنان مصيخ ،عدنان زيودي ،عدنان الصايف ،عزيز العزاوي ،عقيل كاظم ،عقيل االنباري ،عقيل عبد النبي ،عقيل قاسم ،عقيل الجنايب ،عالء عزيز ،عالء الساعدي ،عالء عيل ،عالء حسن ،علوان لفتة،
عيل عيىس ،عيل جابر ،عيل هليل ،عيل الالمي ،عيل املوسوي ،عيل الحكيم ،عيل املياحي ،عيل محمود ،عيل الكرعاوي ،عيل حسن ،عيل الخطيب ،عيل العامري ،عيل غزوان ،عيل زيودي ،عيل عدنان ،عامد
عبيد ،عامر محسن ،عامر حسني ،عمر داخل ،عواد الفرطويس ،عودة مطلك ،غياث الطايئ ،فؤاد ال راوي ،فؤاد الكرعاوي ،فاخر البرصي ،فادية عيل ،فاروق الخرساين ،فاضل فاضل ،فاضل الخفاجي ،فراس
املعاضدي ،فرحان الساعدي ،فضيلة محمد ،فالح خلف ،فليح الربيعي ،قاسم العقايب ،قاسم حارس ،قمران محمد ،قيدار معروف ،كاظم املوسوي ،كاظم الالمي ،كامل عنرب ،كرم جاسم ،كريم الربيعي،
كامل خضري ،كامل أسامعيل ،لؤي البيايت ،لطيف الزبيدي ،لفتة كطان ،لقاء صرب ،ملى الكرخي ،ليث صالح ،ماجد المي ،مازن دافا ،مازن الرشيفي ،مازن الطايئ ،مالك ابراهيم ،مجيد رشيد ،محسن العلواين،
محمد سكران ،محمد املياحي ،محمد أبراهيم ،محمد عيل ،محمد البان ،محمد حسني ،محمد الكبييس ،محمد الفتالوي ،محمد كرجي ،محمود داود ،محمود الكسار ،محمود عباس ،محمود الحليفاوي،
محمود حامدي ،محي النقيب ،مروان خزعل ،مزيد حسني ،مشتاق الدليمي ،مصطفى جرييش ،مصعب العزاوي ،آيهاب فرحان ،معزز بارود ،منترص عباس ،منصف الخالدي ،منري عمران ،مهدي خو شناوة،
مهدي عبد الله ،مهدي الشمري ،مهند فرج الله ،مهند أسامعيل ،موحان ظاهر ،موىس مطلك ،ميثاق معيوف ،ميثم الربيعي ،ميسون العبيدي ،ناظم عبد الرحمن ،نافل جياد ،نرباس عبيد ،نبيل الزهاوي،
نبيل الشواك ،نبيل عنباص ،نجاة كريم ،نجاح ماجد ،نجم ابو ريس ،نجم خضري ،نجيب رشيد ،نزار الوصيل ،نرص الدوادي ،نصري التميمي ،نصري الخزعيل ،نقشني رشيد ،منري فهد ،منري حسني ،نواف ابراهيم،
نوفل ضاحي ،هادي الشمري ،هادي الجبوري ،هدى حسن ،هشام املوسوي ،هالل االحمدي ،هند جمعة ،هيثم رسحان ،هيمن صالح ،وارث جابر ،وجدان الجبوري ،وجدي حميدي ،وجيه حنفيش ،وسام
الحميدي ،وسام الربيعي ،وسام العزاوي ،وعد الله االحمد ،وليد جعاز ،وليد حسن ،ياسني الدليمي ،ياسني السامرايئ ،ياسني عبدالجبار ،ياسني الدليمي ،ياسني جواد ،يوسف الفتالوي ،ظافر عزت ،عيل
الوندي ،عبد األمري خضري ،هادي املهدي ،حيدر اسامعيل ،احمد الفرطويس ،عيل زعالن ،فيتوريو أريغوين ،عمر السيالوي ،باسل فرج ،إيهاب الوحيدي ،عالء مرتجى ،جالل نشوان ،حمزة شاهني ،حسن
شقورة ،فضل شناعة ،سليامن العيش ،محمد عبدو ،جيمس ميلر ،نزيه دروزة ،عامد أبو زهرة ،عصام التيالوي ،رفائيللو شرييللو ،خليل الزبن ،عثامن القطناين ،هشام ميك ،محمد البيتاوي ،عزيز التنح ،طاهر
جاووت ،رابح زينايت ،عبد الحميد بن مني ،سعد الدين بختاوي ،عبدالرحامن رشقو ،جامل بوهيدل ،مصطفى عبادة ،اسامعيل يفسح ،يوسف سبتي ،رشيد خوجا ،عبد القادر حرييش ،محمد حسني ،حسن
بن عوضة ،يحيا بنزاغو ،عبد املجيد ياسف ،رشيد بنداهو ،محمد مسفق ،فرحت رشكيت ،هشام قنيفي ،ياسمينة درييس ،محمد المني لقوي ،لعيد ايت عيل الحارة ،مولود بارودي ،سامعيل سبغدي ،لحسني
بن سعدالله ،طيب بوترفيف ،فراح زيان ،محمد صالح بن عاشور ،قدور بوسلحام ،يارس العاقل ،نرص الدين لكحال ،أحمد إسعاد ،سعيد مقبل ،زين الدين عليو صالح ،عيل عبود ،عبد املجيد يحياوي ،نارص
أواري ،جامل الدين زيرت ،محمود ورهوم ،رشيدة حامدي ،حرية حامدي ،عيل بخرباش ،محمد عبد الرحامين ،مخلوف بوخزر ،عزالدين سعيد ،بختي بن عودة ،مليكة صبور ،مراد حامزي ،أحمد تكوشات،
نعيمة حمودة ،عامر واغني ،سعيد تزروت ،ابراهيم ڤروي ،يسمني بريك ،راجة ابراهيمي ،سعيد ابراهيمي ،رباح لاليل ،عبد الوهاب سعداوي ،أحمد بوڤرة ،سعيدة جباييل ،أحمد لزهر ،محمد فتاح ،نور
الدين رسدوق ،خالد ڤرجومة ،عمر أرتيالن ،أحمد خلفون ،حميد محيوط ،حميدو بن خرفالله ،خديجة دحامين ،عبد الكريم بن داوود ،محمد بلقسام ،خالد مريود ،طالب عدن ،حمد مكايت ،خالد أبو
القاسم ،عبدالله بوحاشك ،عالوة أيت مبارك ،محمد دربان ،جامل درازة ،نعيمة إلول ،عاشور بلغزيل ،دليلة دريددش ،مراد طعم ،بلقاسم سعدي ،سليم تريا ،جاليل عربديو ،يحي عمور ،الهادي سليم ،جامل
بوشيبي ،فريدة بوزيان ،بوعالم تواري ،محمد كساب ،مقران حموي ،بو سعد أبديش ،مسعود بالش ،يس عيل رڤيڤ ،عبد الوهاب حروش ،عيل تنخي ،زبيدة بركان ،أوليفر كمنور ،إيف مناري ،سكوت أال،
جامل الدين فحايس ،عزيز بو عبدااله ،لوكاس دوليج ،عيل الجابر ،محمد نبوس ،تيم هرتينتون ،كريس هندروس ،هالل االحمدي ،صباح البازي ،طه العلوي ،جامل الرشعبي ،حسن الوظاف ،عبد املجيد
الساموي ،عبد الغني الربيهي ،فؤاد عبدالجبار الشمريي ،عبد الحكيم النور ،وائل ميخائيل ،أحمد محمد محمود ،عبدي عزيز أحمد عدن ،نورام فيصل نور ،فرح حسن سهل ،نسيب املتني ،كامل مروة،
غسان كنفاين ،كارل روبري نغري ،عادل عبد املجيد ،سليم اللوزي ،رياض طه ،يحي الحزوري ،سمري عاصم ،سهيل طويلة ،حسن فخر ،سمري قصري ،جربان تويني ،ليال نجيب ،عساف ابو رحال ،عيل الجابر.
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