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003232جذاثٌر هاشم رمضان مهدي1

003232جذاحسان معٌن تركً عطٌه البشٌراوي2

003636أأاحالم كاظم شمخً جبر الكردي3

000هـذاحمد حسن راضً عبد مراكص4ً

003535جذاحمد حسٌن محمد سلمان الشرٌف5ً

003434جذاحمد رٌاض محمد حسن الحجم6ً

003232جذاحمد ساهً شنان حسٌن الكٌم7

003131جذاحمد صالح مهدي كنوش الجوذري8

0000جذاحمد علً كرٌم مندٌل9

0000جذاحمد فالح حسن عبد10

003636جذاحمد محمد ٌحٌى محمد السعٌدي11

003535جذارشد مشٌر جاسم حرش الخزاع12ً

003737أأازل كرٌم صالح حسن الحسناوي13

0000جذاسامة عٌدان شنو فكر البدٌري14

003737أأاسراء سعد خٌري ابراهٌم الجاسم15ً

003030بأاسراء شعالن صاحب عسل الحمٌداوي16

004040جذاسعد محمود كرٌم شهٌد الطوال17ً

002424أأامال جاسم محمد كاظم الجاسم18ً

003939أأامانً سعد جابر عباس الكردي19

0000جذامجد كاظم مزهر طاهر الحسٌناوي20

004040جذامٌر حسن عبد فرمان الداٌن21ً

003333جذامٌر حمود علٌعل كزار الغزي22

003434جذامٌر عباس جواد حسن الشتٌوي الزخٌم23

003434جذامٌر محمد كاظم عبطان الجبوري24

0000جذامٌن محمد طام25ً

003636أأانتصار حسن كاظم فرحان الشكري26

003434أأاٌمان صحٌو حسٌن محمد الجبوري27
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004242جذبكر كاظم بكر حسٌن الحسان28ً

004141بأبنٌن كاظم حسن حمد العبٌدي29

0000جذتبارك حسن شطاوي الباهل30ً

004545جذجاسم قاسم عباس عواد النصراوي31

003535جذجلٌل عبد الحسٌن لهٌمص محمد32

002525دذجمال علٌوي بعٌر صبح ال عبدهلل33

003737جذحامد كرٌم فرٌق رضا الصكبان34

002727دذحسن ترمن ابراهٌم عناد الحمداوي35

0000دذحسن جعفر كاظم سلمان الخٌتان36ً

003232دذحسن زاهر مجٌد علً الخزعل37ً

003030جذحسنٌن محمد صبر عبد هللا العثمان38ً

0000دذحسٌن باسم عبدالساده رحٌم العكماش39ً

003434دذحسٌن تركً عبدالحسٌن عجة المنصراوي40

002525دذحسٌن صالح نعمة عودة شتٌوي41

003838دذحسٌن ضٌاء حسٌن طه النائل42ً

002929دذحسٌن علً عبد هللا جاسم العوادي43

003939دذحسٌن ٌوسف عبد هللا عودة الخنٌفساوي44

003838دذحمزة عبدالعظٌم حمزة حسون الشمري45

0000دذحمٌد عبد االمٌر كاظم46

003333أأحنان فلٌح حسن عبد السعٌدي47

003333أأحنٌن شاكر عوده عبد الحسٌن البو جٌاش48ً

003434بأحنٌن ولٌد عبد الحسٌن شمخً النوٌح49ً

003737أأحوراء جلٌل دبه عطٌه القفطان50ً

002929أأحوراء علً عباس جوده51

002929دذحٌدر جالوي كرٌم ظاهر52

004040دذحٌدر جواد درب جٌاد الكعب53ً

0000جذحٌدر حسٌن زوٌد شرٌف الحجام54

0000دذحٌدر حلو غالً عل55ً

003030دذحٌدر سامً موح جاسم الجبوري56

002424دذحٌدر سعد عبد جبارالزبٌدي57

003030دذحٌدر صادق عبد فجر المحنه58

003737هـذحٌدر عاٌد حمزة عباس59

003838هـذحٌدر علً جمٌل محمد العذاري60

003030دذحٌدر محمد اسود ابراهٌم المزٌداوي61

003333دذحٌدر نجم اعبٌد جٌجان الخٌكان62ً



002525دذخالد حٌاوي حنون محسن العابدي63

003232أأدنٌا مسلم عبدالساده جوده الحمٌداوي64

002727وذذو الفقار علً محمد حمزة المعموري65

003535دذرافد محمد حمزة كاظم النائل66ً

003535دذرامً ماٌح راضً زغٌر اللهٌب67ً

002727دذرائد ماجد رسول كاظم الكعب68ً

003232أأرسل عبد االمٌر برقً بدن الشمري69

003737أأرسل علً شاكر شمران المصالوي70

003535أأرسل كاظم عوده وداعه العبٌدي71

003232أأرغد رٌاض حزام مشهد العفلوك72ً

003131أأرفل ستار عبود حسٌن الطائ73ً

003737أأرفل محمد عبد الحسٌن كرٌم الربٌع74ً

003737أأرقٌة علً حسٌن علوان األحمر75

003434أأرندة إبراهٌم محمد عبد هللا الخٌكان76ً

003232أأرندة نزار شاكر كاظم الخفاج77ً

003232أأرٌام ابراهٌم محمد عبدهللا الخٌكان78ً

003434بأزهراء حبٌب شاكر كاظم الحسناوي79

003838أأزهراء صادق كرٌم سعٌد الٌاسري80

003636بأزهراء قاسم تاٌه عبد المٌال81ً

002727دذزٌد طالب مهدي علً الركاب82ً

002424هـذزٌد هادي ولٌد شنٌن االبراهٌم83ً

0000بأزٌنا علً مهدي84

003434بأزٌنب عزٌز كرٌم جاسم الموسوي85

0000أأسارة جودي كاظم86

003838بأسارة محسن حسٌن جواد الكردي87

003232بأساره عبد علً جبار ارزام المٌاح88ً

003232هـذسجاد سلٌم مراد كاظم الخٌكان89ً

004040هـذسجاد صباح موسى عٌدان الصالحً 90

003737هـذسجاد علً جندي كاظم الصبح91

003535بأسحر قاسم مظلوم عبد عل92ً

003030أأسمارة سالم جندي غازي الكٌم93

002727هـذسٌف محمد جاسم جدوع فرٌج94ً

003333بأشجن سرمد زٌدان حٌدر الحدٌدي95

003939بأشهد كاظم دخٌل جاسم الكرٌط96ً

003838بأشهد مؤٌد ٌاسر نعمه العبودي97



003333هـذصاحب مهدي صاحب حسن الجبوري98

004040هـذصادق جعفر حسن ثجٌل العسكري99

003131هـذصادق قاسم حسٌن كرٌم البٌادل100ً

003535بأصبا علً وادي محمد الكارض101ً

0000هـذصباح جبار عبود دبعون102

003737بأصفا رٌاض جمعة حسن الحسناوي103

002828هـذصفاء مالك جلوب حسٌن الرجٌبات104

003434هـذضٌاء رحٌم دخٌل جبر الشبان105ً

003535هـذضٌاء طالب سرحان رحمان الناش106ً

003030هـذعادل كامل مرجون عبود المرمض107ً

002424هـذعباس جابر كزار غضب الهالل108ً

002424وذعباس سعد حسن عبد السادة ابو زبالة109

003232هـذعباس عصام عبد االمٌر تركً الخفاج110ً

003434هـذعبد الجبار حمادي حسن عرٌعر الحجام111ً

003939هـذعبد الرحمن قاسم عطشان خلف المحمد112

0000وذعالء حسٌن فنطٌل عبد هللا الجبوري113

002222هـذعالء عامر جدعان دواي الفارس114

002727وذعلً جاسم هالل حرش البدري115

003030هـذعلً حامد جاسم محمد الرجٌبات116

003939وذعلً حسٌن ابرهٌم عٌسى االبراهٌم117ً

003333هـذعلً حسٌن باقر كاظم الحمٌداوي118

003535هـذعلً حسٌن بخٌت جاسم المرمض119ً

003939هـذعلً حسٌن عبد نجم السعدي120

003232هـذعلً رزاق حسونً مهدي الجناب121ً

004040هـذعلً ساري صبر مفتن الساعدي122

004141هـذعلً طالب شنتة عباس العباس123

003535وذعلً عبد الحسٌن غزاي حمزة الشبان124ً

000وذعلً عبد الرضا كاظم رعد الحسناوي125

003838وذعلً عبدالحسن عبدالواحد حسون المحنه126

003434وذعلً كرٌم بشٌش جودة العرجاوي127

003232وذعلً محسن كاظم سبتً الموسوي128

002828هـذعلً منصور محسن عبٌس الموسوي129

004444وذعلً مهدي عبٌد عبد الرضا الجاسم130ً

003535وذعماد عبود عباس مطر الجبوري131

003030وذعمار حاتم ظاهر جالب الغانم132ً



003030أأفلاير حاكم ناصر حسٌن الغراب133ً

003333وذقسام رشٌد خضٌر شوٌع الزٌادي134

0000وذكاظم صباح عٌسى حسٌن الخالدي135

003636وذكرار حسٌن محمد كاطع الزٌادي136

003535وذكرار حٌدر ابراهٌم كاظم العوادي137

002828وذكرار حٌدر ناظم نعمان المحمودي138

0000وذكرار رحٌم حسٌن فرحان الهالل139ً

003232وذكرار عبد الحسٌن عبد الحر منصور140

003535وذكرار عبد الحسٌن نعمة مزعل العبودي141

004242وذكرار علً عبدالهادي عبدالحسٌن المطوق142ً

003737وذكرار مجٌد فالح عجٌل السعٌدي143

003333وذكرم عدنان كرٌم هادي الفتالوي144

003030بأالرا مازن رزوقً محمد علً ال ترٌف145

003333وذلٌث حسٌن عبد هللا كاظم النائل146ً

003939زذمحمد حٌدر طعمة كرٌم147

003434وذمحمد خضٌر عباس كاظم شبر148

002525وذمحمد راتب هادي عطٌوي الكرعاوي149

003535زذمحمد عطٌة كطٌف حسان150ً

002626زذمحمد علً هادي هجار الفٌداوي151

0033زذمحمد كركان عبٌس عبٌد الجبوري152

002929زذمحمد مطر جخٌور صٌهود االسدي153

003030زذمحمد نعٌم عبد زٌد فضاله الحمٌداوي154

003232زذمحمد هاتف محمد عبد الجناب155ً

004040زذمرتضى تحسٌن جواد كاظم السعدي156

002828زذمرتضى عبدالكرٌم حمد علوان الرماح157ً

0000أأمرٌم سامً كاظم عصاد158

003636زذمسلم عودة مظلوم شناوه البدٌري159

003838زذمصطفى اسوان مجٌد كصاب السعٌدي160

003535زذمصطفى باسم رزاق فلٌح الجعفري161

003333زذمصطفى جواد كاظم جوٌد الشطري162

003232زذمصطفى رزاق باقر ناجً اللبان163

002828زذمصطفى سلطان دشر عبد العبد164

004343زذمصطفى عبد اللطٌف زحوار محمد العودة165

003939زذمصطفى عواد ساجت صباح البدٌري166

003434زذمصطفى لٌلو حمزة كاظم الناٌل167ً



003535زذمصطفى مطلب ضجر مطلك الجلٌحاوي168

003535جذناجً هادي حامد عطٌه الشرٌف169ً

004444زذناظم جابر اهوٌش مزهر الفرحان170ً

004545زذنجاح عباس سلطان ضمد الغانم171ً

004545زذنعٌم حامد عبد خضٌر الشافع172ً

003636زذنور احمد طاهر مسلم173

003434بأنور حسٌن حمزة عبود174

003333بأنور حٌدر حسٌن عزٌز السهالن175ً

003535أأنور صادق ٌوسف خطار176

003434بأنور علً عبٌس علً الكرعاوي177

003434بأهاجر ماجد حمٌد صاحب178

004343زذهاشم ادرٌس لفته حسن العابدي179

003535بأهاله قاسم عبد الحسن غظٌه الجبوري180

003636بأهدى سعد طعمه عطٌه الشبل181ً

003939بأهدى عبد االمٌر برقً بدن الشمري182

003636بأهدى عبد الحمزة عبد الحسٌن عطٌة ال نصر183

003636بأودٌان حمٌد كوكز حمزة الشبالوي184
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