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 اىْظري (1قطاع ) –( 1)قاعح اىخ٘ارزًٍ

+ قطٌ ّظٌ اىَعيٍ٘اخ  (24) ذفاضو ٗذناٍو/ قطٌ عيً٘ اىذاض٘ب / اىَرديح األٗىى  اىرفاصٍو

 (24اىذاض٘تٍح / اىَرديح األٗىى / ٍقذٍح فً ذنْ٘ى٘جٍا اىَعيٍ٘اخ )

 42 اىعذد اىنيً:

  اىطثد اىًٍ٘:

 24/24/4212 اىرارٌخ:

 

 

 خ

قطٌ ّظٌ اىَعيٍ٘اخ 

اىذاض٘تٍح / ٍقذٍح 

فً ذنْ٘ى٘جٍا 

 اىَعيٍ٘اخ

قطٌ عيً٘ اىذاض٘ب 

 ذفاضو ٗذناٍو/ 

قطٌ ّظٌ اىَعيٍ٘اخ 

اىذاض٘تٍح / ٍقذٍح 

فً ذنْ٘ى٘جٍا 

 اىَعيٍ٘اخ

قطٌ عيً٘ 

ذفاضو اىذاض٘ب / 

 ٗذناٍو

قطٌ ّظٌ 

اىَعيٍ٘اخ 

اىذاض٘تٍح / ٍقذٍح 

فً ذنْ٘ى٘جٍا 

 اىَعيٍ٘اخ

اض٘ب قطٌ عيً٘ اىذ

 ذفاضو ٗذناٍو/ 

1 
االء عبد الكاظم 

 حمزة جٌجان
ادَذ عثذ االٍٍر 

 جثار خسار

حسٌن علً خلٌل 
 سلطان

د٘راء غاٌّ 

 ٍذٍطِ ماظٌ

علً حسٌن جاسم 
 جبر

ٍذَذ جثراُ عثذ 

 األٍٍر

4 
احمد سعدون عبد 

 قاسم
افراح ّاجخ عاٌذ 

 غاٌّ

حوراء باسم حسٌن 
 عبد

دٍذر دٍَذ جثر 

 زٌارٓ

علً عماد عبد 
 لكاظم عبٌسا

صثٍذٔ عثاش 

 مْاٗي ضيَاُ

3 
أحمد صالح عبد زٌد 

 جٌاد
االء عثذ اىذطٍِ 

 جاٌع ٍاىل

حوراء جاسم عبد 
 السادة لهٌمص

رقٍٔ عسٌس ٍاٌع 

 غساي

علً ٌعقوب ٌاسٌن 
 إبراهٌم

صفا دٍَذ ٕادي 

 دداً

2 
احمد عدنان طه 

 ٌاسٌن
اٍٍر طاىة اٍٍر عثذ 

 اىذطٍِ

حوراء عمار عٌسى 
 مالح

ر ٕاغٌ زٕراء جات

 ثاٍر

فاطمة عبد الهادي 
 شمخً جبار

طٍثح عيً دٍَذ 

 عثاش

5 
أحمد محمد علً 

 نعمة
 اٍٍِ زٌاد عٍاه ٍطر

حوراء مالك جواد 
 حسٌن

زٕراء دافع ج٘دٓ 

 جثر

فاطمة كرٌم محسن 
 مسكٌن

طٍثٔ تٖي٘ه طارظ 

 دطٍِ

6 
احمد مزهر علوان 

 جبر
اٌاخ ٍْغر ٍذً 

 دثٍة

حٌدر علً هاشم 
 خضٌر

زٕراء عثاش 

 طِ ٍنًد

فاطمة محمد كاظم 
 حسٌن

طٍثٔ ّثٍو ٍذَ٘د 

 عثذ

7 
اسعد كاظم عبد 

 سلمان
تٍِْ جٍَو عثذ 

 اىسٕرج

خالد نزار شناوة 
 مظلوم

زٌْة ماظٌ جثار 

 ٌّ٘عص

فاطمة موجد 
 حسون جبر

عثاش طاىة ٍذَذ 

 عثذ

4 
امجد بهاء ناجً عبد 

 الباري
ذثارك تاضٌ داخو 

 مرً

رواء حمزة صاحب 
 عمران

زٌْة ٍٖذي عٍذاُ 

 رغٍذ

كاظم رائد كاظم 
 حسن

عثاش فاضو عثاش 

 ضرداُ

2 
امٌر حسٌن عباس 

 عبد السادة
 ذثارك عيً ٌ٘ضف

زهراء غسان كرٌم 
 عبد علً

 زٌْح تاضو جٌ٘ذ
المجتبى حسن 
 عباس عبد الرضا

عثذ هللا عثذ اىنرٌٌ 

 ٕاغٌ داٗد

12 
اوس حمزة عباس 

 كاظم
ذثارك ٍذَذ غرٌف 

 جثر

ادي زهراء كرٌم ه
 وداعة

 ضجى ضٍَر ٍراد
محمد علً عبد 
 الحسٌن جاسم

عثذ هللا عيً ضيَاُ 

 عٍطى

11 
بنٌن احمد حسن 

 عٌسى
جعفر عيً عثٍص 

 ٕاغٌ

زهراء محمد عبد 
 زٌد كاظم

 ضَر ضاىٌ صاىخ
محمد ماجد رزاق 

 إبراهٌم
 عثذهللا ج٘اد ماظٌ

14 
جبرٌل علً حنون 

 عكلة
دطِ أٍٍر خضٍر 

 دطٍِ

سعٌد عباس شاكر 
 حمٌد

غٖذ ف٘از ذرمً 

 ات٘جغٍذٓ

مرتضى احمد 
 هاشم فاضل

عقٍو عيً دَسٓ 

 ٍسٕر

13 
جٌهان رعد عودة 

 حسن
 دطٍِ رزاق مػاظ

سمٌه عباس حسان 
 عبد زٌد

صادق ٍذَذ خٍُ٘ 

 عثذ

مرتضى محمد 
 جاسم لفتة

عال عثذ اىذطٍِ 

 درتً عطٍ٘ي

12 
حسن سالم عسل 

 مزٌد
 دطٍِ قذطاُ مرٌٌ

شهالء عادل تركً 
 سعدون

رضا ٍذَذ صافً 

 عٍطى

مصطفى رافد حمٌد 
 قدوري

صاىخ ادَذ دطِ 

 مٍطاُ

 


