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000جذابراهيم خلف محمد حريجة1

171835جذابراهيم محمد عبد الحسين كريم2

000جذاحمد ثائر عريف جبار3

000جذاحمد جمعة شيحان سالم4

141529جذاحمد حسين نوري صالح5

131225جذاحمد رزاق عزيز سلمان6

141832جذاحمد صالح صالح طارش7

141327جذاحمد عباس رباط محمد8

171128جذاحمد عدي عبد االمير عبود9

161430جذاحمد غازي عبد الحسين شمخي10

121527جذاحمد فاضل هالل عبد الدليمي11

151530جذاحمد فاضل والي عباس12

141428جذاشرف عباس حسن مطلك13

161632جذاكرم مهدي منسي جاسم14

31بأالهام عبد الحسين حميد نايف15

211738جذامجد عايد زباله حسون 16

141630جذامير حياوي حنون عبد النبي17

111425جذامير حيدر رحمان عبد 18

121325جذامير طارق هالل حسين19

131427جذامير عايد سلمان شنته20

161531جذامير قحطان صالح طارش21

0جذامير مراد كاظم عباس22

121527جذامين عمران حسين ابو راشد23

36أأانعام رياض عبيس حمزة24

37أأانفال سعد حسن ناصر25

37أأايات حيدر بندر مسر26

37أأايات فريق سلمان نجم27
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131730جذايمن سلمان حلواص جوده28

221941جذايهاب مهدي جبر عيسى29

111627جذايوب عبد االله شويل دمن 30

151833جذبارق فالح ميري خليوي31

30بزوغ علي سلطان شرماهي32

33أأبنين عبد االمير عزيز علي33

39أأبنين علي جادر عيدان 34

31أأبنين علي حسين جابر35

37أأبنين كاظم عيدان زغير36

33أأتبارك محمد حمزة عبيد37

32أأتمارة عامر عبد المجيد عبد الصاحب38

44أأتمارة ياسين حمزة حميدي39

111627جذثامر علي عبد عاجل40

111425جذجهاد عبد الزهرة كاطع فيصل41

161834جذجواد هادي كاظم حسين42

171936جذحبيب رياض حبيب بطي43

161531جذحسام اياد معرج روضان44

191635دذحسام حسن فاهم حسون45

222143دذحسام طارق جاسم محمد46

0دذحسن ابراهيم بديوي دهش47

151227دذحسن اعالن حمود راضي48

171431دذحسن علي غتار دايخ49

000دذحسن ناصر مهدي جاسم50

201737دذحسنين تكليف شداد هاوي 51

221941دذحسنين حيدر عبد علي حسين 52

171431دذحسنين صباح عبد الحسن صياح53

141125جذحسنين ضياء عبد الزهرة عبيدي54

201636دذحسنين عظيم جبار عبد هللا55

201636دذحسنين كريم شاكر عبيس56

141125جذحسين حميد جابر جاسم57

000دذحسين خالد عبد المحسن شناوه58

181937دذحسين رحيم مطرود موسى59

000دذحسين رياض جميل كصاد60

201838دذحسين سرتيب عبيد كزار61

201838دذحسين عباس عبد السادة راضي62



131326هـذحسين عباس فاضل كريم63

161329دذحسين عباس هادي حماي64

141630دذحسين علي حسين عسكر65

161733دذحسين علي رحم كاظم 66

181432دذحسين علي عبد المحسن كاظم 67

171431دذحسين علي عبيس محمد68

161430دذحسين علي مشكور صعيجر69

151025دذحسين فراس هاشم محسن70

201737دذحسين محمد داخل خنيفس71

151227دذحسين مكاوي عليوي حسين 72

000جذحسين نذير وهد هليل73

41أأحنين قاسم جبار ناصر 74

36أأحوراء عبد الرسول نوح مرزه 75

40أأحوراء محمد باقر علي 76

201434دذحيدر حسيب ضايف عليوي 77

201535دذحيدر عبد الرضا عبد علكم 78

201434دذحيدر كريم جابر مطعوج79

211536دذحيدر مطلب محمد حسين 80

131528دذحيدر يوسف عبيس جمر81

000دذخطاب غانم جواد كاظم82

42أأدعاء حسن مجيد شهيب 83

32أأدعاء حمزة جبر جاسم84

34أأدالل احمد عبد االمير علي85

151227دذرافد قائد جاسم عبيد86

35أأرحاب رزاق عبد نجم 87

121325هـذرحيم حسن غالي عبود88

34أأرسل ادريس عويد عبود89

121325هـذرضا احمد حسن موسى 90

0أأرفل فارس جواد كاظم91

34أأزهراء سمير محي كاظم 92

33أأزهراء شالل فرحان علك 93

35أأزهراء عبد الحسين محمد مرجان 94

36أأزهراء عودة عجيل كاظم 95

32أأزهراء كريم عبد زيد كريم 96

181432هـذزيد حمد جواد كاظم 97



111122هـذزيد محمد عبد علي 98

141428هـذزيد محمد وهيب مهدي99

36أأزينب سعد غافل نعمه 100

36أأسارة رسول حسين محمد101

151833هـذستار قاسم يعقوب يوسف 102

131326هـذسجاد باسم كطاف شبالوي103

131124هـذسجاد جعفر كاظم رياح 104

171633هـذسجاد حيدر كريم جبر 105

121325هـذسجاد عباس صالح مهدي106

131023هـذسجاد محمد عزيز سفيح107

121224هـذسجاد مسعد جابر مشكور108

40أأسجى ابراهيم هاشم نعمه 109

37أأسجى كطران كحط وزير110

29أأسرى احمدعبد الكاظم حمزة111

131326هـذسالم سالم حمادي جلوان 112

000هـذسمير مزهر جاسم عداي113

111829هـذسيف طالب كاظم حسين 114

161329هـذشاكر ستار جبار عيدان 115

33بأشهالء حاكم ملك عبد العباس 116

33بأصابرين فارس عبد علي حسون 117

000هـذصادق سالم نغيش حسن118

201232دذصادق عالء صادق عباس119

131326هـذصالح محمد صالح جياد 120

131225هـذضرغام حمزةصغير حمد 121

111021هـذضرغام سمير منعم كحط 122

141529هـذضياء اسماعيل كاظم عبد السادة 123

131326هـذضياء الدين فضل جدعان كزار 124

202040هـذظافر عبيد خضير عبيد125

14بأظفر غانم محمد حمزة 126

151934هـذعامر حميد علوان شمام 127

211536هـذعباس حسن جبار ناصر 128

171128هـذعباس رحمان هاشم عليوي 129

191635هـذعباس رياض هادي حسن130

191534هـذعباس صالح هادي خضير 131

161935هـذعباس عبد الكريم عبد الواحد رباط 132



181836وذعباس فاضل جاسم حبيب 133

191635دذعبد هللا رياض كظوم جواد 134

202040وذعبد هللا طارش دويش فالح 135

201636وذعبد هللا عالء صادق عباس 136

181129وذعبد هللا علي حسين عباس 137

171128وذعبدهللا حاتم جياد جيجان138

121426وذعزوز صاحب عزوز محمد 139

171633وذعزيز رحيم مدلول هادي 140

181331وذعقيل عبد الحسين لهميص محمد 141

211738وذعالء حسين دويج سهيل 142

000وذعالء عدنان هادي نعمه 143

171431وذعالء يامر عمران حسن 144

151025وذعلي احمد كاظم وهام 145

181634وذعلي باسم جواد كاظم 146

191837وذعلي حسن نبات شاكر 147

000وذعلي حسين عبد السادة ذياب 148

201737وذعلي حسين غيدان ناصر 149

161632وذعلي حسين مدوح رباط150

161026وذعلي حميد نوعان ظاهر151

201939وذعلي رحيم جبر فرحان 152

161430وذعلي سعيد عباس مهدي 153

181230وذعلي سعيد محسن حسن154

222244وذعلي عايد شاكر جاسم 155

111223وذعلي عباس حسن برهان156

141125وذعلي عبد الرضا عبد الكاظم عباس 157

232043زذعلي عبد العزيز رسول عيسى 158

141327وذعلي عبد الكاظم جابر حسين 159

211637وذعلي عبيد جاسم ناصر 160

181634وذعلي عدنان عكله يسر 161

151126وذعلي عدنان نعمه حسين 162

182038زذعلي فاضل عبيد علوان 163

000وذعلي لفته معزول صباح164

000زذعلي محمد علي سلمان 165

171027زذعلي محمد هاني راضي 166

221032زذعلي نجم عبد هللا عبدان 167



171027زذعلي هاشم حمود علي 168

221133زذعمار امين كامل عبد هللا 169

211536زذعمار عبد الحسين جابر ظاهر170

221840زذغازي فيصل دجعان عاجي 171

42بأغفران هالل حسين عبيد 172

231033زذغيث رزاق حسين محسن 173

151328زذغيث علي شاكر رهيف 174

35بأفاطمة حميد حاكم عبد هللا 175

34بأفاطمة رعد ناهض ابو شنه 176

36بأفاطمة عالوي مبدر كريدي177

31بأفاطمة علي دردش دحام 178

40بأفرقان محمد كاظم حمزة 179

181129زذقاسم عباس كاظم شناوه 180

151732زذكاظم حسن علي نصار 181

131427زذكاظم ضياء سلمان هوبي182

201030زذكرار حسن زميل حافظ183

161026زذكرار حمزة صاحب راضي184

232144زذكرار حيدر شناوه عنيد 185

131528زذكرار زيدان مظهر فيصل 186

121325زذكرار عبد الزهرة خضير شمخي 187

181028زذكرار قحطان طالب حسن 188

181028زذكرار كاظم كريم شاكر 189

141024زذكرار هاتف حميد عبد هللا 190

38بأالره جبر خليف سايب 191

171532زذمالك نعمه عبد الرضا عواد 192

181432زذمجتبى جواد جالب عبد 193

151126حذمحسن حسين فاضل لفتة 194

0زذمحمد ثامر حميد حسون 195

201030زذمحمد جاسم حمزة جبار 196

171128زذمحمد حاكم رباط عودة 197

211233زذمحمد سهيل بتور رحيم 198

171330زذمحمد شاكر عينون جالد 199

201737زذمحمد علي صادق موسى كاظم 200

000زذمحمد علي حسين عاتي 201

101222حذمحمد فاضل كاظم عبد202



151530حذمحمد كاظم عبد الزهرة كاظم 203

181533حذمحمد هادي ظاهر غازي 204

121325حذمحمد يحيى عبد الحمزة جبار 205

161531حذمحمود كريم كاظم يزل206

000حذمخلد صاحب سعيد عبود 207

151328حذمرتضى برهان عباس عودة 208

000حذمرتضى ماجد محسن جراح 209

211435حذمرتضى محمد كريم رنان 210

32بأمريم رعد نوري حميد 211

40بأمريم عباس مؤتمن كريم212

36بأمريم منصور جاسم مهدي 213

33أأمسار حيدر تركي ابوجغيده214

181533حذمصطفى ثابت محمود محمد 215

000حذمصطفى حسن شعالن فهد 216

181331حذمصطفى حسن عباس هادي 217

121426حذمصطفى خليل شاكر محمد218

171128حذمصطفى سامي كاظم حسن 219

151025حذمصطفى سليم مراد كاظم 220

141428حذمصطفى صالح هادي حمزة 221

131225حذمصطفى عباس شنشول حسون 222

171532حذمصطفى عالوي حسن عجه 223

161228حذمصطفى كامل مهلهل صنجه 224

101222حذمصطفى محمد جاسم كاظم 225

131326حذمصطفى محمد عبد الحسن صاحب226

000حذمصطفى هاشم عبيد غويلي 227

171330حذمقتدى سامي محمد دهام 228

17بأمالك احمد كاظم محمد 229

141327حذمنتظر اياد عباس عبد الحسين 230

111021هـذمنتظر حيدر جابر شهيد231

151227حذمنتظر عبد نعمه كليكل232

17بأمنى محمد علي هندول جبار 233

111324حذمهند علي حسين كاظم 234

000حذمؤمل كاظم نعمه عبد علي 235

40بأمياده وناس جاسم فهد 236

28بأميس قاسم عبد شنان 237



38بأنبأ حسين شخير لفته238

32بأنبأ طالب كامل يوسف 239

39بأنرجس عبد الهادي ناصر حسون240

36بأنور حميد حاكم عبد هللا 241

27بأنور ماجد عزيز ياسر 242

29بأنورالهدى محمد مطلك جلوب 243

33بأنورس جبار سعيد علي 244

171532حذنوماس هربود حسين علوان245

35بأهاله سليم حطحوطعجيل 246

37بأهبه جبار عبد الحسين عطية 247

40بأهدى ابراهيم هاشم نعمة248

33بأهدى عباس محمود مهدي 249

35بأهدى عمران موسى عباس250

141226حذيوسف صالح ميري خليوي251

131225حذيوسف صالح مخمور فياض 252


