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00000بذاحمد اسماعٌل ماٌع1

025154040040بذاحمد جواد كاظم عبد الحسٌن2

00000بذاحمد خضٌر عبٌس3

020123232032بذاحمد رسن رهٌف عبد4

019123131031بذاحمد عادل كاظم الوي5

015112626026بذاحمد عبد الجواد عبد الكاظم6

020123232032بذاحمد علً عباس حسٌن7

022123434034بذاحمد فالح نجم عبد الزهرة8

00000بذاحمد قاسم تاٌه9

00000بذاحمد كاظم صخ10ً

00000دذالعباس وسام كرٌم11

023133636036بذامجد حمود بادي12

027184545045بذامجد شرشاب حامد شناوه13

00000جذامجد عالوي حسن جواد14

020133333033بذامٌر رزاق لعٌبً حسٌن15

024133737037بذامٌر سعد درزي دمن16

024133737037بذامٌر صباح خضٌر17

026184444044بذامٌر عبد الزهرة حسٌن حسون18

014122626026جذامٌر عدنان هاشم عل19ً

023123535035بذامٌر علً سعدون20

00000بذامٌر علً كاظم21

020113131031بذامٌر كامل عنون عوده22

021113232032بذإبراهٌم خالد عبد الحسن حمزه23

00000دذبارق حمٌد كاظم حسٌن24

00000بذباقر حسن نهاٌه حمزة25

022123434034أأبنٌن سعد حمٌد كرٌم26

00000بذبهاء رسول عبد االمٌر محمد27
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024164040040أأتبارك حمزة عبد عاص28ً

020103030030أأتقى باسم تاٌه بادي29

023103333033بذثائر زغٌر عبٌد حنش30

027164343043بذجعفر كرٌم نعمه حسٌن31

00000جذحامد شاكر عبد السادة32

025154040040بذحسام عاٌد حمزة عزٌز33

022133535035بذحسن رهٌف عبد مبرد34

022133535035بذحسن زغٌر عبادي حمزة35

022123434034بذحسن عالوي محمد عطٌة36

022103232032جذحسن فالح دٌوان هدٌدي37

023103333033جذحسن مهدي كاظم كشاش38

02493333033جذحسنٌن مهدي كاظم باوه39

026144040040جذحسنٌن نصٌر عبد هللا حسٌن40

00000هـذحسٌن تركً عبد الحسٌن41

027113838038جذحسٌن حمزة جالب42

025103535035جذحسٌن خالد حسٌن نصٌف43

02293131031بذحسٌن سعٌد عبد الكرٌم محمد44

025103535035جذحسٌن شخٌر نومان دحاهم45

027164343043جذحسٌن علً طالب عبٌس46

024123636036جذحسٌن علً عبادي حسون47

023123535035جذحسٌن علً كشكول ظاهر48

020133333033بذحسٌن علً مهدي49

024113535035جذحسٌن محمد راضً لفتة50

019153434034هـذحسٌن محمد هادي صٌاح51

025103535035جذحسٌن مسلم حسٌن محمد52

025123737037جذحلٌم  كرٌم كاظم مشعب53

025103535035أأحنٌن حامد جابل عبود54

025123737037أأحنٌن حسن محمد عطشان55

020103030030أأحنٌن هٌثم بنٌان هاشم56

020103030030أأحوراء هٌثم بنٌان هاشم57

023103333033جذحٌدر حسٌن فزع عجر58

025103535035جذحٌدر علً هادي محمد59

00000جذحٌدر كرٌم حمزة60

02493333033جذخالد كامل عاشور راض61ً

024133737037أأدعاء شبٌب عبود ٌاسٌن62



024113535035جذراضً محسن حسٌن سلمان63

022113333033أأرانٌا عالء محً شاف64ً

00000وذرائد صباح نوري محمد65

025143939039جذرزاق حسٌن شعٌل عوده66

024113535035جذرسول ناجح كرٌم عبود67

022103232032جذرسول نعٌم  داخل عبد هللا68

023103333033أأرشا ستار سالم فرهود69

023113434034جذرعد هادي شمخً جبر70

023103333033أأرفٌف خالد عبد الجبار71

024123636036أأزهراء حسن كامل72

018102828028أأزهراء علً عبد األمٌر عبد ألزهره73

021103131031أأزهراء محمد هادي مهدي74

024153939039أأزهراء مسافر عبد زٌد75

023143737037أأزهراء نجم عبد هللا عٌدان76

022103232032جذزهٌر حاكم عبٌد بربوت77

010102020020دذزٌد موجان حسٌن مطر78

015153030030دذزٌن العابدٌن عبد  الرسول مٌري79

022103232032أأزٌنب احمد شاكر جاسم80

024113535035أأزٌنب جلٌل جواد عالج81

023103333033أأزٌنب فؤاد جمال محمد أمٌن82

015153030030دذسامر عبد الرحمن هاشم حسن83

016163232032دذسجاد حسٌن عبٌس84

014142828028دذسجاد حمزة عبد هللا إبراهٌم85

023113434034أأسعاد عبد الحسن منحً ناصر86

00000دذسعد خلٌل سٌار87

010102020020دذسالم عادل جبر عبٌد88

000000هـذسلوان محمد مجٌد89

020204040040دذسٌف هللا سعٌد حمزة نذٌر90

000000دذسٌف سالم معضد عٌدان91

024113535035جذسٌف سمٌر مزهر92

023113434034جذسٌف علً هادي93

015153030030دذشهاب احمد جواد كاظم94

024133737037أأشهد عامر جمٌل 95

024133737037أأشٌماء حٌدر عاٌد كاطع96

020204040040دذصباح عماد صباح حسٌن97



015153030030دذصدام عبد العباس شنان حسٌن98

013132626026دذصفاء مكً نجم عبد99

014142828028دذضرغام عقٌل افندي جبار100

015153030030دذضٌاء الدٌن موفق جبار101

014142828028دذضٌاء عبٌس عودة حمزة102

024133737037جذعامر ثامر محسن عبٌس103

00000دذعباس عاجل عبد شخٌر104

011112222022دذعباس علً عبد الحسٌن موسى105

015153030030دذعبد هللا حسٌن جواد كاظم106

025174242042جذعبد هللا عبد الكاظم عصفور107

011112222022دذعبد هللا عبد علً عبٌد ربٌط108

024103434034أأعذراء سعد مطشر109

014142828028دذعقٌل تركً خٌر بدٌوي110

019193838038دذعالء شنان شناوة صكر111

012122424024دذعلً احمد لفتة جودة112

000000دذعلً تحسٌن جوادكاظم113

013132626026دذعلً ثامر هادي جواد114

024184242042دذعلً حازم صالح عطٌة115

015153030030دذعلً حاكم سحٌر جودة116

022123434034جذعلً سعٌد ٌاسر موازي117

025174242042دذعلً صالح حمزه سلطان118

018183636036هـذعلً عبد الرزاق عبد الصاحب119

015153030030دذعلً عبد طالب عبد الكاظم120

017173434034هـذعلً علوان حسن علوان121

015153030030هـذعلً عماد بدري حواس122

000000هـذعلً عمار عبد مسلم عطٌة123

013132626026هـذعلً عٌسى فٌصل محمد124

000000هـذعلً كاظم هادي125

000000هـذعلً لفته معزول صباح126

000000وذعلً محمد حسٌن عاص127ً

000000هـذعلً محمد كاظم عبود128

015153030030هـذعلً مٌري ناصر حسن129

000000وذعماد رعد لفته حمد130

000000جذعماد طالب محمد131

010102020020هـذعمار حمادي عبد المهدي حداوي132



024184220422062دذعمار عوٌز عبود عرٌمط133

015153030030هـذعمار نجاح عبد جاسم134

018183636036هـذعمر عبد هللا جحٌل غال135ً

015153030030هـذغدٌر عبد الجبار مح136ً

012122424024هـذغسان حسون إدرٌس حسن137

016163232032هـذغسان فاضل جفات هادي138

017102727027أأغفران مجٌد عبد الكاظم سدخان139

024184242042وذغٌث  عبدعبد االمٌر هادي140

017173434034هـذغٌث صاحب صالح عطشان141

028164444044بذغٌث لفته نعمة خلف142

011112222022هـذفارس رحٌم شاكر143

019193838038هـذفالح كاظم حسٌن عبود144

0991818018هـذكاظم ماجد كاظم حمزة145

016163232032هـذكرار حمٌد غالً عبٌد146

017173434034هـذكرار حٌدر ترك147ً

000000وذكرار عباس عبد الزهرة دهش148

017173434034هـذكرار محمد سرحان هادي149

000000هـذماجد حمٌد صالل حنوش150

016163232032هـذمجتبى علً محًٌ عصفور151

0771414014هـذمحمد احمد محمد حمٌد152

020204040040هـذمحمد جبار سلمان خدام153

000000وذمحمد جبار شاهٌن سلمان154

0991818018دذمحمد حامد حمزة مزهر155

0881616016هـذمحمد حبٌب عبد زرزور156

0881616016وذمحمد حسن بخٌت عباس157

0881616016وذمحمد حسٌن حمزة عبد دخٌل158

014142828028وذمحمد رٌاض شمخً جودة159

013132626026دذمحمد سالم رهٌف160

018183636036وذمحمد عالوي مندٌل كاظم161

020204040040وذمحمد علً وهٌله جلٌب162

0991818018دذمحمد قاسم جبر جٌاد163

015153030030وذمحمد قاسم فالح164

000000وذمحمد محسن حسٌن عنو165

015153030030وذمحمد مٌثم عبد الحسٌن زٌارة166

0991818018وذمحمد هٌثم سامً عبد األمٌر167



012122424024وذمخلد حسٌن عبد حسن168

000000جذمرتضى جاسم محمد عبٌس169

0000000وذمرتضى حامد علً سلمان170

0881616016وذمرتضى رحمان لطٌف همٌم171

0881616016وذمرتضى عباس رباط عودة172

010102020020وذمرتضى عبد الكرٌم كاظم كاطع173

024184242042وذمرتضى عبد المنعم عبد العزٌز174

025154040040أأمرٌم حسن غازي عبود175

0771414014وذمسلم حمزة كاظم زغٌر176

0881616016وذمسلم عبد هللا دحام فرحان177

011112222022هـذمصطفى جمال مهدي178

025174242042وذمصطفى جمٌل وحٌد بردان179

010102020020وذمصطفى حسن غازي180

013132626026هـذمصطفى حمٌد حرز181

000000وذمصطفى خلٌل إبراهٌم طٌفور182

016163232032هـذمصطفى سامً داخل ٌونس183

010102020020هـذمصطفى صالح مجٌد184

012122424024وذمصطفى صالح مخور فٌاض185

010102020020وذمصطفى عصام أبو الشون عبٌد186

019193838038وذمصطفى كاظم داخل عبد هللا187

017173434034وذمصطفى كتاب عبادي مشعب188

018183636036وذمصطفى ٌحٌى عبد الرضا189

015153030030وذمعتز مهدي عواد190

014142828028وذمهدي حٌدر عطٌة كرٌم191

0881616016هـذمهند حسن جدعان عل192ً

023123535035أأنبا حسٌن مهدي صالح193

017173434034وذنبٌل جعفر عزٌز خٌري194

018183636036وذنبٌل وطن عبٌد195

024133737037أأنور جواد محل خرٌمط196

015153030030وذهانً عبود جابر197

019102929029أأهال محمد حمزة عبٌد198

020153535035أأهناء محٌسن برٌد عرك199

017173434034وذهٌثم سامً جابر عامر200

0881616016هـذٌاسر عبد الصاحب حسٌن201

027154242042وذٌاسر علً إهالل أمطٌر202
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