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035035بذعبيد الرضا عبد حسن احمد1

038038بذحسن عيدان حسن احمد2

022022بذشهيد جابر حيدر احمد3

035035بذجبار حيدر احمد4

025025بذحسن كاظم رياض احمد5

035035بذعبد حسين شاكر احمد6

041041بذعباس حسن صالح احمد7

035035بذعظيم نعمة عباس احمد8

036036بذجواد عباس عزي احمد9

031031بذموجد حربي علي احمد10

022022بذهادي كاظم احمد11

029029جذناجي بريدي كريم احمد12

032032بذجوده عجيل محمد احمد13

030030جذشبر ال كريم حمزة موسى احمد14

037037جذشمران محسن هادي احمد15

0016016أأمسلم عبد مظفر اروى16

027027بذسميع جبر كامل ازهر17

029029بذشلوك علي محمد ازهر18

047047بذمنكاش نعيم حسن اسعد19

029029جذجري جليل اكرم20

0033033أأجاسم عباس االء21

031031جذبديوي رحيم علي امجد22

0101بذحمود كاظم مليوي امجد23

029029بذطاهر محمد هاتف امجد24

023023بذغريب حمزة امير25

028028جذكحط نعمة شاكر امير26

031031جذهادي علي صالح امير27
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018018بذحميدي كوكز عبد امير28

043043بذعبيد مدلول كاظم امير29

037037بذطراد مجبل امير30

013013بذصاحب كاظم محمد امير31

019019بذحلو متعب وناس امين32

0025025أأحواس كاظم رزاق انفال33

0025025أأ طاهر نافع انوار34

0036036أأسلمان داوود اية35

027027بذشبيب عجيل لفتة بدر36

031031بذمحيسن عطوان توفيق37

027027بذمطرود مجبل جراح38

0037037حذعريان كاظم علي حسام39

026026بذحمزه محمد علي حسام40

0029029حذعباس هادي حسام41

039039جذخزعل مجيد حسن42

0033033هـذنعمة محمود حسن43

021021جذحسن سلمان حسنين44

035035جذجمعه سليم حسنين45

025025جذالحسين عبد علي حسنين46

033033جذعويد جابر حسين47

028028جذعبادة جاسم حمود حسين48

039039جذهادي صالح حسين49

035035جذعطية مطلك عادل حسين50

021021دذحسين علي حسين51

0000جذهديد راشد علي حسين52

030030دذهادي علي حسين53

035035جذبيج ياسين علي حسين54

029029دذكاظم ماجد حسين55

022022دذ حميد محسن حسين56

032032دذ عواد مساعد حسين57

0036036وذعبيد مالك حكيم58

0033033هـذعطية خضير باني حليم59

021021دذهادي مزهر حمزة60

0032032أأمنديل يونس حنين61

035035جذعكاب جبار حيدر62



032032جذزياد الحسين عبد راهي حيدر63

028028جذصدار سلمان حيدر64

034034جذطه الحسين عبد حيدر65

00000هـذحريزالشرفي الحسين عبد كصمول حيدر66

0022022زذحميد ماجد حيدر67

042042بذحمزة ناظم حيدر68

032032دذحسون الرزاق عبد خزعل69

0032032هـذحسن  محسن الفقار ذو70

0000جذبنيان دحام سالم رائد71

00000زذدحام هادي محمد رسول72

0042042أأهللا عبد وناس جميل رشا73

028028دذرشاد اموري رضا74

0026026أأالحسين عبد عقيل رقية75

0013013أأ حسن كاظم زهراء76

0046046أأحمزة كاظم كريم زهراء77

038038دذخضير حيدر زيد78

018018دذالكاظم عبد الجواد عبد زيد79

032032دذحميد عدنان زيد80

027027دذعبد ظاهر كاظم زيد81

0036036أأياسر علي زينب82

0033033أأ جالب جري نعمة زينب83

0040040أأ صاحب محمد ساره84

0032032أأزغير الحسين عبد سجا85

033033دذفرج رحمن جميل سجاد86

045045دذعوده فليح علي سجاد87

034034جذحسين علي كريم سرمد88

0036036أأجاسم عبادي حليم سهاد89

0045045أأ الشهيد عبد فاضل سهاد90

0039039أأحسين عبد يوسف شهد91

032032دذجبار جليل جعفر صادق92

0040040أأجابر محمد باسم صبا93

0031031هـذمهدي هللا عبد فالح صفاء94

0042042أأجياد ضايع نعيم صفاء95

0037037أأ عطيه ياسر ضحى96

0031031هـذجاسم شاكر خالد طيف97



031031دذحسون عباس جابر عباس98

031031دذقزموز سعد عباس99

0000دذحسن مرعي محمد عباس100

0026026وذمهدي الرحمان عبد101

021021دذمويشي تركي حامد هللا عبد102

029029دذسلطان عبيد حسين هللا عبد103

0026026حذمظلوم غضبان هللا عبد104

0033033هـذعكل صالح مهيدي هللا عبد105

0035035هـذاالمير عبد باسم الدين عز106

031031دذتويلي محسن هبوب عزيز107

026026دذعلي عودة سليم عقيل108

035035دذهللا جار حبيب احمد عالء109

0028028وذعبود حاتم نعيم عالء110

0032032وذعواد تقليد علي111

0029029هـذ كاظم جاسم علي112

00000حذجمر العباس عبد جمال علي113

0033033هـذحميد كاظم جواد علي114

0026026هـذ فرحان حامد علي115

0024024هـذ غافل خشان علي116

037037دذعوفي شمران رحيم علي117

0037037هـذعادل رياض علي118

0025025هـذداوود سالم علي119

0032032هـذكاظم سالم علي120

0037037هـذحميد شاكر علي121

0030030حذراضي نعمة صالح علي122

0045045حذالزهرة عبد هللا عبد علي123

0028028زذمراد عبدالكريم عبدالجليل علي124

0039039وذمطر عبود عواد علي125

0027027وذناصر قاسم علي126

032032دذمحمد هادي قاسم علي127

0021021وذبرهان علي كاظم علي128

0032032وذحربي مالك علي129

0037037وذمحمد عبد نجم علي130

0032032وذمجدي موسى نضال علي131

0025025وذجاسم رحمان محمد عمار132



0036036هـذعاجل حمدي عمر133

0034034هـذمذري مرزوج عبيد عمر134

0038038وذحسن الهادي عبد غيث135

0025025زذعبد سلمان كاظم فاضل136

0030030أأعباس زهير الزهراء فاطمة137

0029029هـذهللا عبد حسن فالح138

0021021وذصخي فليح فواز139

0024024هـذصنديل طالب قاسم140

0031031وذعلوان حسن قحطان141

0027027وذعوده عطشان كاظم142

0030030وذشداد تكليف كرار143

0023023وذمهدي جنيدي كرار144

0024024زذيوسف حسين حميد كرار145

00000هـذعبيد غالي حميد كرار146

0909جذحنش عبيد زغير كرار147

0043043وذجبا عبداالمير كرار148

0024024وذنزال كاظم كرار149

0028028وذصدام هادي صالح ماهر150

0032032وذعباس سالم محسن151

0044044هـذشعالن حسين محمد152

0031031زذحسين حمود محمد153

0026026زذالرضا عبد رعد محمد154

0020020زذلفته عبد شاكر محمد155

0031031هـذجبر حسين صالح محمد156

0024024زذيحيى طالب محمد157

0032032زذاالمي عبد محمد158

0027027وذالحسين عبد عبيس محمد159

0029029وذ صاحب علي محمد160

0028028زذعباس مهدي علي محمد161

0017017وذمالك فاضل محمد162

0036036وذفياض عبد قاسم محمد163

0021021زذجاب سنيسل لفتة محمد164

0000جذمهدي خزعل مجيد محمد165

0028028حذشاكر محمود محمد166

00000هـذمهوس غافل محيسن محمد167



0012012زذمحمد نعمه محمد168

0033033زذمظلوم غضبان محمود169

0031031وذعبد سلمان مرتضى170

0018018وذتاغي فارس مرتضى171

0029029زذنعمه وهاب مرتضى172

0026026زذعباس مظلوم علي مسار173

0032032أأعبد نجم صادق مسرة174

0019019حذكريم صالح مسلم175

0041041حذعلي عبد الحسين عبد مجيد مسلم176

024024جذشاكر احمد مصطفى177

0027027حذكاظم باسم مصطفى178

0016016زذعفش صالح مصطفى179

0030030زذاالئمه عبد مصطفى180

0015015زذحسين مسلم هللا عبد مصطفى181

0028028زذلفتة الواحد عبد مصطفى182

0022022زذيونس محمد مصطفى183

0038038حذعواد مساعد معين184

0024024حذحبيب احمد مناف185

0037037زذهاوي مالك منتظر186

0038038أأ ناصر االمير عبد منى187

0032032حذعكموش زغل صالح مهدي188

0041041حذجبار مهدي معد مهدي189

030030دذداخل علي مهند190

0030030أأمهدي طه عقيل نجاة191

0027027حذكزار عليعل محمد نمير192

0031031أأشهاب حسوني حازم نور193

0034034أأمحمد كريم رحيم نور194

0023023أأغانم جبر عباس نورة195

0038038أأكاظم حمد عزيز نورة196

0038038أأمحسن حسين صالح هبة197

0033033أأكاظم جواد ناهي هجران198

0035035أأالكاظم عبد رزاق هدى199

0033033حذشاكر سالم واثق200

0034034حذحمزة كامل اياد وافي201

0030030أأالكاظم عبد جواد وداد202



0031031حذجواد جفات وسام203

0024024حذعبد جوين ساير وليد204

0041041حذعيدان كاظم سالم وليد205

0034034أأ عطية خالد نهاد وئام206

00000حذمديفين حمزه ياسين207

031031جذمحمد علي الدين يعسوب208

0029029حذهالل فاضل يوسف209

21000000

0025025تحميل/  مشير ارشد211

21200000

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


