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0034034بذاحمد حسن عبد الرضا عبٌد1

0040040بذاحمد حسن عٌدان حسن2

0035035بذاحمد حٌدر جابر شهٌد3

0039039بذاحمد حٌدر جبار4

0033033بذاحمد رٌاض كاظم حسن5

0036036بذاحمد شاكر حسٌن عبد6

0037037بذاحمد صالح حسن عباس7

0039039بذاحمد عباس نعمة عظٌم8

0037037بذاحمد عزي عباس جواد9

0038038بذاحمد علً حربً موجد10

0035035بذاحمد كاظم هادي11

0033033جذاحمد كرٌم برٌدي ناج12ً

0037037بذاحمد محمد عجٌل جوده13

0032032جذاحمد موسى حمزة كرٌم ال شبر14

0036036جذاحمد هادي محسن شمران15

0034034أأاروى مظفر عبد مسلم16

0033033بذازهر كامل جبر سمٌع17

0038038بذازهر محمد علً شلوك18

0045045بذاسعد حسن نعٌم منكاش19

0031031جذاكرم جلٌل جري20

0036036أأاالء عباس جاسم21

0040040جذامجد علً رحٌم بدٌوي22

00000بذامجد ملٌوي كاظم حمود23

0036036بذامجد هاتف محمد طاهر24

0031031بذامٌر حمزة غرٌب25

0031031جذامٌر شاكر نعمة كحط26

0038038جذامٌر صالح علً هادي27
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0035035بذامٌر عبد كوكز حمٌدي28

0042042بذامٌر كاظم مدلول عبٌد29

0039039بذامٌر مجبل طراد30

0037037بذامٌر محمد كاظم صاحب31

0030030بذامٌن وناس متعب حلو32

0035035أأانفال رزاق كاظم حواس33

0035035أأانوار نافع طاهر 34

0036036أأاٌة داوود سلمان35

0035035بذبدر لفتة عجٌل شبٌب36

0035035بذتوفٌق عطوان محٌسن37

0033033بذجراح مجبل مطرود38

0030030حذحسام علً كاظم عرٌان39

0034034بذحسام علً محمد حمزه40

0035035حذحسام هادي عباس41

0040040جذحسن مجٌد خزعل42

0037037هـذحسن محمود نعمة43

0030030جذحسنٌن سلمان حسن44

0032032جذحسنٌن سلٌم جمعه45

0036036جذحسنٌن علً عبد الحسٌن46

0035035جذحسٌن جابر عوٌد47

0030030جذحسٌن حمود جاسم عبادة48

0032032جذحسٌن صالح هادي49

0036036جذحسٌن عادل مطلك عطٌة50

0030030دذحسٌن علً حسٌن51

00000جذحسٌن علً راشد هدٌد52

0032032دذحسٌن علً هادي53

0036036جذحسٌن علً ٌاسٌن بٌج54

0036036دذحسٌن ماجد كاظم55

0030030دذحسٌن محسن حمٌد 56

0040040دذحسٌن مساعد عواد 57

0034034وذحكٌم مالك عبٌد58

0034034هـذحلٌم بانً خضٌر عطٌة59

0033033دذحمزة مزهر هادي60

0040040أأحنٌن ٌونس مندٌل61

0037037جذحٌدر جبار عكاب62



0033033جذحٌدر راهً عبد الحسٌن زٌاد63

0035035جذحٌدر سلمان صدار64

0032032جذحٌدر عبد الحسٌن طه65

0035035هـذحٌدر كصمول عبد الحسٌن حرٌزالشرف66ً

0035035زذحٌدر ماجد حمٌد67

0037037بذحٌدر ناظم حمزة68

0034034دذخزعل عبد الرزاق حسون69

0030030هـذذو الفقار محسن  حسن70

00000جذرائد سالم دحام بنٌان71

00000زذرسول محمد هادي دحام72

0047047أأرشا جمٌل وناس عبد هللا73

0030030دذرضا اموري رشاد74

0033033أأرقٌة عقٌل عبد الحسٌن75

00000أأزهراء كاظم حسن 76

0043043أأزهراء كرٌم كاظم حمزة77

0042042دذزٌد حٌدر خضٌر78

0030030دذزٌد عبد الجواد عبد الكاظم79

0040040دذزٌد عدنان حمٌد80

0033033دذزٌد كاظم ظاهر عبد81

0044044أأزٌنب علً ٌاسر82

0040040أأزٌنب نعمة جري جالب 83

0042042أأساره محمد صاحب 84

0040040أأسجا عبد الحسٌن زغٌر85

0037037دذسجاد جمٌل رحمن فرج86

0045045دذسجاد علً فلٌح عوده87

0030030جذسرمد كرٌم علً حسٌن88

0040040أأسهاد حلٌم عبادي جاسم89

0047047أأسهاد فاضل عبد الشهٌد 90

0040040أأشهد ٌوسف عبد حسٌن91

0040040دذصادق جعفر جلٌل جبار92

0038038أأصبا باسم محمد جابر93

0035035هـذصفاء فالح عبد هللا مهدي94

0046046أأصفاء نعٌم ضاٌع جٌاد95

0035035أأضحى ٌاسر عطٌه 96

0041041هـذطٌف خالد شاكر جاسم97



0030030دذعباس جابر عباس حسون98

0044044دذعباس سعد قزموز99

00000دذعباس محمد مرعً حسن100

0036036وذعبد الرحمان مهدي101

0030030دذعبد هللا حامد تركً موٌش102ً

0034034دذعبد هللا حسٌن عبٌد سلطان103

0036036حذعبد هللا غضبان مظلوم104

0034034هـذعبد هللا مهٌدي صالح عكل105

0035035هـذعز الدٌن باسم عبد االمٌر106

0045045دذعزٌز هبوب محسن توٌل107ً

0040040دذعقٌل سلٌم عودة عل108ً

0032032دذعالء احمد حبٌب جار هللا109

0036036وذعالء نعٌم حاتم عبود110

0039039وذعلً تقلٌد عواد111

0031031هـذعلً جاسم كاظم 112

00000حذعلً جمال عبد العباس جمر113

0036036هـذعلً جواد كاظم حمٌد114

0033033هـذعلً حامد فرحان 115

0033033هـذعلً خشان غافل 116

0034034دذعلً رحٌم شمران عوف117ً

0038038هـذعلً رٌاض عادل118

0033033هـذعلً سالم داوود119

0038038هـذعلً سالم كاظم120

0033033هـذعلً شاكر حمٌد121

0034034حذعلً صالح نعمة راض122ً

0046046حذعلً عبد هللا عبد الزهرة123

0032032زذعلً عبدالجلٌل عبدالكرٌم مراد124

0034034وذعلً عواد عبود مطر125

0030030وذعلً قاسم ناصر126

0033033دذعلً قاسم هادي محمد127

0033033وذعلً كاظم علً برهان128

0032032وذعلً مالك حرب129ً

0037037وذعلً نجم عبد محمد130

0034034وذعلً نضال موسى مجدي131

0035035وذعمار محمد رحمان جاسم132



0037037هـذعمر حمدي عاجل133

0040040هـذعمر عبٌد مرزوج مذري134

0035035وذغٌث عبد الهادي حسن135

0040040زذفاضل كاظم سلمان عبد136

0035035أأفاطمة الزهراء زهٌر عباس137

0034034هـذفالح حسن عبد هللا138

0030030وذفواز فلٌح صخ139ً

0033033هـذقاسم طالب صندٌل140

0031031وذقحطان حسن علوان141

0042042وذكاظم عطشان عوده142

0040040وذكرار تكلٌف شداد143

0031031وذكرار جنٌدي مهدي144

0030030زذكرار حمٌد حسٌن ٌوسف145

00000هـذكرار حمٌد غالً عبٌد146

0030030جذكرار زغٌر عبٌد حنش147

0035035وذكرار عبداالمٌر جبا148

0030030وذكرار كاظم نزال149

0032032وذماهر صالح هادي صدام150

0036036وذمحسن سالم عباس151

0034034هـذمحمد حسٌن شعالن152

0033033زذمحمد حمود حسٌن153

0030030زذمحمد رعد عبد الرضا154

0032032زذمحمد شاكر عبد لفته155

0030030هـذمحمد صالح حسٌن جبر156

0033033زذمحمد طالب ٌحٌى157

0031031زذمحمد عبد االمٌر158

0033033وذمحمد عبٌس عبد الحسٌن159

0034034وذمحمد علً صاحب 160

0034034زذمحمد علً مهدي عباس161

0030030وذمحمد فاضل مالك162

0038038وذمحمد قاسم عبد فٌاض163

0041041زذمحمد لفتة سنٌسل جاب164

00000جذمحمد مجٌد خزعل مهدي165

0038038حذمحمد محمود شاكر166

00000هـذمحمد محٌسن غافل مهوس167



0031031زذمحمد نعمه محمد168

0039039زذمحمود غضبان مظلوم169

0032032وذمرتضى سلمان عبد170

0035035وذمرتضى فارس تاغ171ً

0040040زذمرتضى وهاب نعمه172

0045045زذمسار علً مظلوم عباس173

0040040أأمسرة صادق نجم عبد174

0038038حذمسلم صالح كرٌم175

0043043حذمسلم مجٌد عبد الحسٌن عبد عل176ً

0040040جذمصطفى احمد شاكر177

0030030حذمصطفى باسم كاظم178

0030030زذمصطفى صالح عفش179

0039039زذمصطفى عبد االئمه180

0038038زذمصطفى عبد هللا مسلم حسٌن181

0040040زذمصطفى عبد الواحد لفتة182

0030030زذمصطفى محمد ٌونس183

0041041حذمعٌن مساعد عواد184

0034034حذمناف احمد حبٌب185

0034034زذمنتظر مالك هاوي186

0032032أأمنى عبد االمٌر ناصر 187

0038038حذمهدي صالح زغل عكموش188

0042042حذمهدي معد مهدي جبار189

0036036دذمهند علً داخل190

0035035أأنجاة عقٌل طه مهدي191

0032032حذنمٌر محمد علٌعل كزار192

0041041أأنور حازم حسونً شهاب193

0045045أأنور رحٌم كرٌم محمد194

0040040أأنورة عباس جبر غانم195

0039039أأنورة عزٌز حمد كاظم196

0030030أأهبة صالح حسٌن محسن197

0032032أأهجران ناهً جواد كاظم198

0040040أأهدى رزاق عبد الكاظم199

0039039حذواثق سالم شاكر200

0045045حذوافً اٌاد كامل حمزة201

0034034أأوداد جواد عبد الكاظم202



0035035حذوسام جفات جواد203

0035035حذولٌد ساٌر جوٌن عبد204

0043043حذولٌد سالم كاظم عٌدان205

0040040أأوئام نهاد خالد عطٌة 206

00000حذٌاسٌن حمزه مدٌفٌن207

0035035جذٌعسوب الدٌن علً محمد208

0033033حذٌوسف فاضل هالل209

21000000

0030030صفاء مالك جلوب 211

0035035عباس سعد حسين212

21300000

21400000

21500000

21600000

21700000

21800000

21900000

22000000

22100000

22200000

22300000

22400000

22500000

22600000

22700000

22800000

22900000

23000000

23100000

23200000

23300000

23400000

23500000

23600000

23700000

23800000



23900000

24000000

24100000

24200000

24300000

24400000

24500000

24600000

24700000

24800000

24900000

25000000
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