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66126111729بذاحمد حسن عبد الرضا عبٌد1

68145121731بذاحمد حسن عٌدان حسن2

4610561121بذاحمد حٌدر جابر شهٌد3

49136101629بذاحمد حٌدر جبار4

48125111628بذاحمد رٌاض كاظم حسن5

51015671328بذاحمد شاكر حسٌن عبد6

49137132033بذاحمد صالح حسن عباس7

6814691529بذاحمد عباس نعمة عظٌم8

69155101530بذاحمد عزي عباس جواد9

510157121934بذاحمد علً حربً موجد10

3912581325بذاحمد كاظم هادي11

4812471123جذاحمد كرٌم برٌدي ناج12ً

48126101628بذاحمد محمد عجٌل جوده13

58137101730جذاحمد موسى حمزة كرٌم ال شبر14

31013691528جذاحمد هادي محسن شمران15

4711691526بذازهر كامل جبر سمٌع17

49137121932بذازهر محمد علً شلوك18

49137121932بذاسعد حسن نعٌم منكاش19

5712691527جذاكرم جلٌل جري20

511165101531جذامجد علً رحٌم بدٌوي22

47115101526بذامجد هاتف محمد طاهر24

4913581326بذامٌر حمزة غرٌب25

41014591428جذامٌر شاكر نعمة كحط26

46107132030جذامٌر صالح علً هادي27

191045919بذامٌر عبد كوكز حمٌدي28

710177132037بذامٌر كاظم مدلول عبٌد29

610166111733بذامٌر مجبل طراد30
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4610471121بذامٌر محمد كاظم صاحب31

561135819بذامٌن وناس متعب حلو32

4610691525بذبدر لفتة عجٌل شبٌب36

4711581324بذتوفٌق عطوان محٌسن37

5712581325بذجراح مجبل مطرود38

107171181936حذحسام علً كاظم عرٌان39

3710481222بذحسام علً محمد حمزه40

116171271936حذحسام هادي عباس41

310136111730جذحسن مجٌد خزعل42

116171271936هـذحسن محمود نعمة43

4610581323جذحسنٌن سلمان حسن44

2911591425جذحسنٌن سلٌم جمعه45

4812491325جذحسنٌن علً عبد الحسٌن46

68146121832جذحسٌن جابر عوٌد47

59146121832جذحسٌن حمود جاسم عبادة48

41014581327جذحسٌن صالح هادي49

310136101629جذحسٌن عادل مطلك عطٌة50

49136101629دذحسٌن علً حسٌن51

4711581324دذحسٌن علً هادي53

31013581326جذحسٌن علً ٌاسٌن بٌج54

710175101532دذحسٌن ماجد كاظم55

21012691527دذحسٌن محسن حمٌد 56

511166111733دذحسٌن مساعد عواد 57

13518991836وذحكٌم مالك عبٌد58

116171271936هـذحلٌم بانً خضٌر عطٌة59

49136101629دذحمزة مزهر هادي60

4913581326جذحٌدر جبار عكاب62

6915581328جذحٌدر راهً عبد الحسٌن زٌاد63

3811591425جذحٌدر سلمان صدار64

5914681428جذحٌدر عبد الحسٌن طه65

118191091938زذحٌدر ماجد حمٌد67

59146111731بذحٌدر ناظم حمزة68

38116111728دذخزعل عبد الرزاق حسون69

124161071733هـذذو الفقار محسن  حسن70

5712691527دذرضا اموري رشاد74



5914591428دذزٌد حٌدر خضٌر78

4711471122دذزٌد عبد الجواد عبد الكاظم79

510156101631دذزٌد عدنان حمٌد80

57125111628دذزٌد كاظم ظاهر عبد81

510156121833دذسجاد جمٌل رحمن فرج86

912217132041دذسجاد علً فلٌح عوده87

410146101529جذسرمد كرٌم علً حسٌن88

5813581326دذصادق جعفر جلٌل جبار92

118191192039هـذصفاء فالح عبد هللا مهدي94

114151161732هـذطٌف خالد شاكر جاسم97

5914591428دذعباس جابر عباس حسون98

4913681427دذعباس سعد قزموز99

0770007دذعباس محمد مرعً حسن100

115161271935وذعبد الرحمان مهدي101

3710691525دذعبد هللا حامد تركً موٌش102ً

711186101634دذعبد هللا حسٌن عبٌد سلطان103

1361914102443حذعبد هللا غضبان مظلوم104

116171271936هـذعبد هللا مهٌدي صالح عكل105

125171382138هـذعز الدٌن باسم عبد االمٌر106

310137111831دذعزٌز هبوب محسن توٌل107ً

514198142241دذعقٌل سلٌم عودة عل108ً

58136111730دذعالء احمد حبٌب جار هللا109

117181271937وذعالء نعٌم حاتم عبود110

139221392244وذعلً تقلٌد عواد111

115161261834هـذعلً جاسم كاظم 112

115161271935هـذعلً جواد كاظم حمٌد114

115161271935هـذعلً حامد فرحان 115

114151251732هـذعلً خشان غافل 116

58136101629دذعلً رحٌم شمران عوف117ً

127191181938هـذعلً رٌاض عادل118

122141161731هـذعلً سالم داوود119

114151061631هـذعلً سالم كاظم120

114151251732هـذعلً شاكر حمٌد121

115161261834حذعلً صالح نعمة راض122ً

137201482242حذعلً عبد هللا عبد الزهرة123



125171271936زذعلً عبدالجلٌل عبدالكرٌم مراد124

115161161733وذعلً عواد عبود مطر125

116171261835وذعلً قاسم ناصر126

6814581327دذعلً قاسم هادي محمد127

116171271936وذعلً كاظم علً برهان128

115161071733وذعلً مالك حرب129ً

116171081835وذعلً نجم عبد محمد130

139221382143وذعلً نضال موسى مجدي131

116171271936وذعمار محمد رحمان جاسم132

114151161732هـذعمر حمدي عاجل133

114151261833هـذعمر عبٌد مرزوج مذري134

135181271937وذغٌث عبد الهادي حسن135

135181271937زذفاضل كاظم سلمان عبد136

122141361933هـذفالح حسن عبد هللا138

113141161731وذفواز فلٌح صخ139ً

115161261834هـذقاسم طالب صندٌل140

127191382140وذقحطان حسن علوان141

126181271937وذكاظم عطشان عوده142

126181271937وذكرار تكلٌف شداد143

112131271932وذكرار جنٌدي مهدي144

112131251730زذكرار حمٌد حسٌن ٌوسف145

113141251731جذكرار زغٌر عبٌد حنش147

139221382143وذكرار عبداالمٌر جبا148

113141261832وذكرار كاظم نزال149

136191492342وذماهر صالح هادي صدام150

113141251731وذمحسن سالم عباس151

124161261834هـذمحمد حسٌن شعالن152

113141251731زذمحمد حمود حسٌن153

112131251730زذمحمد رعد عبد الرضا154

103131161730زذمحمد شاكر عبد لفته155

126181271937زذمحمد طالب ٌحٌى157

139221181941زذمحمد عبد االم158ً

135181482240وذمحمد عبٌس عبد الحسٌن159

136191271938وذمحمد علً صاحب 160

135181261836زذمحمد علً مهدي عباس161



114151261833وذمحمد فاضل مالك162

115161261834وذمحمد قاسم عبد فٌاض163

149231482245زذمحمد لفتة سنٌسل جاب164

126181171836حذمحمد محمود شاكر166

116171271936زذمحمد نعمه محمد168

115161592440زذمحمود غضبان مظلوم169

113141261832وذمرتضى سلمان عبد170

113141171832وذمرتضى فارس تاغ171ً

126181261836زذمرتضى وهاب نعمه172

115161261834زذمسار علً مظلوم عباس173

112131261831حذمسلم صالح كرٌم175

126181372038حذمسلم مجٌد عبد الحسٌن عبد عل176ً

51015691530جذمصطفى احمد شاكر177

115161271935حذمصطفى باسم كاظم178

112131261831زذمصطفى صالح عفش179

136191382140زذمصطفى عبد االئمه180

113141261832زذمصطفى عبد هللا مسلم حسٌن181

134171592441زذمصطفى عبد الواحد لفتة182

114151261833زذمصطفى محمد ٌونس183

104141271933حذمعٌن مساعد عواد184

113141282034حذمناف احمد حبٌب185

115161261834زذمنتظر مالك هاوي186

126181282038حذمهدي صالح زغل عكموش188

137201081838حذمهدي معد مهدي جبار189

57126101628دذمهند علً داخل190

116171261835حذنمٌر محمد علٌعل كزار192

127191372039حذواثق سالم شاكر200

137201271939حذوافً اٌاد كامل حمزة201

125171271936حذوسام جفات جواد203

125171282037حذولٌد ساٌر جوٌن عبد204

125171171835حذولٌد سالم كاظم عٌدان205

4913581326جذٌعسوب الدٌن علً محمد208

115161071733حذٌوسف فاضل هالل209

6612371022(تحمٌل)رائد ماجد رسول 210


