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41بذابراهيم خالد عبد الحسن حمزه1

47بذاحمد جواد كاظم عبد الحسين2

37بذاحمد رسن رهيف عبد3

36بذاحمد عادل كاظم الوي4

35بذاحمد عبد الجواد عبد الكاظم5

40بذاحمد علي عباس حسين6

33بذاحمد عماد  شهيد عيسى7

37بذاحمد فالح نجم عبد الزهرة8

بذاحمد قاسم تاية عبد9

32بذامجد حمود بادي10

33بذامجد شرشاب حامد شناوه11

38بذامير رزاق لعيبي حسين12

بذامير سعد درزي دمن13

24بذامير صباح خضير14

37بذامير عبد الزهرة حسين حسون15

37بذامير علي سعدون 16

37بذامير كامل عنون عوده17

بذامين وناس متعب حلو 18

42أأبنين سعد حميد كريم19

41أأتبارك حمزة عبد عاصي20

أأتقى باسم تايه بادي21

34بذثائر زغير عبيد حنش22

39بذجعفر كريم نعمه حسين23

44بذحسام عايد حمزة عزيز24

40بذحسن رهيف عبد مبرد25

38بذحسن زغير عبادي حمزة26

38بذحسن عالوي محمد عطية27
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33جذحسن فالح ديوان هنيدي28

36جذحسن مهدي كاظم كشاش29

22جذحسنين مهدي كاظم باوه30

37جذحسنين نصير عبد هللا حسين31

هـذحسين تركي عبد الحسين32

37جذحسين حمزة جالب33

40جذحسين خالد حسين نصيف34

31بذحسين سعيد عبد الكريم محمد35

35جذحسين شخير نومان دحاهم36

جذحسين علي راشد هديد37

37جذحسين علي طالب عبيس38

34جذحسين علي عبادي حسون39

37جذحسين علي كشكول ظاهر40

36بذحسين علي مهدي41

37جذحسين محمد راضي لفتة42

34هـذحسين محمد هادي صياح43

37جذحسين مسلم حسين محمد44

38جذحليم  كريم كاظم مشعب45

37أأحنين حامد جابل عبود46

39أأحنين حسن محمد عطشان47

37أأحنين هيثم بنيان هاشم48

36أأحوراء هيثم بنيان هاشم49

38جذحيدر حسين فزع عجر50

40جذحيدر علي هادي محمد51

37جذخالد كامل عاشور راضي52

37أأدعاء شبيب عبود ياسين53

34جذراضي محسن حسين سلمان54

36أأرانيا عالء محي شافي55

35وذرائد صباح نوري محمد56

39جذرزاق حسين شعيل عوده57

35جذرسول ناجح كريم عبود58

37جذرسول نعيم  داخل عبد هللا59

40أأرشا ستار سالم فرهود60

41جذرعد هادي شمخي جبر61

40أأرفيف خالد عبد الجبار62



38أأزهراء حسن كامل63

أأزهراء علي عبد األمير عبد ألزهره64

أأزهراء كاظم حسن65

40أأزهراء محمد هادي مهدي66

40أأزهراء مسافر عبد زيد67

44أأزهراء نجم عبد هللا عيدان68

38جذزهير حاكم عبيد بربوت69

38دذزيد موجان حسين مطر70

37دذزين العابدين عبد  الرسول ميري71

42أأزينب احمد شاكر جاسم72

44أأزينب جليل جواد عالج73

أأزينب فؤاد جمال محمد أمين74

34دذسامر عبد الرحمن هاشم حسن75

38دذسجاد حسين عبيس76

40دذسجاد حمزة عبد هللا إبراهيم  77

40أأسعاد عبد الحسن منحي ناصر78

35جذسعد خليل سيار عذاب المرشدي79

41دذسالم عادل جبر عبيد80

35دذسيف هللا سعيد حمزة نذير81

37دذسيف سالم معضد عيدان82

36جذسيف سمير مزهر 83

35جذسيف علي هادي84

37دذشهاب احمد جواد كاظم85

40أأشهد عامر جميل 86

44أأشيماء حيدر عايد كاطع87

45دذصباح عماد صباح حسين88

38دذصدام عبد العباس شنان حسين89

40دذصفاء مكي نجم عبد90

41دذضرغام عقيل افندي جبار91

40دذضياء الدين موفق جبار92

35دذضياء عبيس عودة حمزة93

31جذعامر ثامر محسن عبيس94

دذعباس علي عبد الحسين موسى95

دذعباس محمد مرعي حسن96

35دذعبد هللا حسين جواد كاظم97



جذعبد هللا عبد الكاظم عصفور98

35دذعبد هللا عبد علي عبيد ربيط99

44أأعذراء سعد مطشر 100

37دذعقيل تركي خير بديوي 101

38دذعالء شنان شناوة صكر102

35دذعلي احمد لفتة جودة103

35دذعلي ثامر هادي جواد 104

39دذعلي حازم صالح عطية105

36دذعلي حاكم سحير جودة106

34جذعلي حميد رسام راضي البركي107

35جذعلي سعيد ياسر 108

45دذعلي صالح حمزه سلطان109

36هـذعلي عبد الرزاق عبد الصاحب110

41دذعلي عبد طالب عبد الكاظم 111

35هـذعلي عماد بدري حواس112

33هـذعلي عيسى فيصل محمد113

45هـذعلي محمد كاظم عبود114

31هـذعلي ميري ناصر حسن115

31وذعماد رعد لفته حمد 116

38هـذعمار حمادي عبد المهدي حداوي117

47دذعمار عويز عبود عريمط118

35هـذعمار نجاح عبد جاسم119

37هـذعمر عبد هللا جحيل غالي120

43هـذغسان حسون إدريس حسن121

42هـذغسان فاضل جفات هادي122

42أأغفران مجيد عبد الكاظم سدخان123

41وذغيث  عبدعبد االمير هادي124

32هـذغيث صاحب صالح عطشان125

40دذغيث لفته نعمة خلف126

40هـذفارس رحيم شاكر127

39هـذفالح كاظم حسين عبود128

44هـذكاظم ماجد كاظم حمزة129

34هـذكرار حميد غالي عبيد 130

45هـذكرار حيدر تركي131

35وذكرار عباس عبد الزهرة دهش 132



هـذكرار محمد سرحان هادي133

37هـذماجد حميد صالل حنوش134

38هـذمجتبى علي محيي عصفور135

33هـذمحمد احمد محمد حميد136

36هـذمحمد جبار سلمان خدام137

32هـذمحمد جبار شاهين سلمان138

وذمحمد جبار شاهين سلمان 139

دذمحمد حامد حمزة مزهر 140

33هـذمحمد حبيب عبد زرزور141

46وذمحمد حسن بخيت عباس142

34وذمحمد حسين حمزة عبد دخيل143

32وذمحمد رياض شمخي جودة144

36دذمحمد سالم رهيف 145

43وذمحمد عالوي منديل كاظم146

36وذمحمد علي وهيله جليب147

37دذمحمد قاسم جبر جياد148

39وذمحمد قاسم فالح 149

36وذمحمد ميثم عبد الحسين زيارة150

40وذمحمد هيثم سامي عبد االمير151

35وذمخلد حسين عبد حسن152

39وذمرتضى حامد علي سلمان153

36وذمرتضى رحمان لطيف هميم154

36وذمرتضى عباس رباط عودة155

38وذمرتضى عبد الكريم كاظم كاطع156

43وذمرتضى عبد المنعم عبد العزيز157

44أأمريم حسن غازي عبود158

39وذمسلم حمزة كاظم زغير159

35وذمسلم عبد هللا دحام فرحان160

35دذمسلم لفته كاظم دوهان 161

37هـذمصطفى جمال مهدي 162

42وذمصطفى جميل وحيد بردان163

34وذمصطفى حسن غازي  164

40هـذمصطفى حميد حرز 165

42هـذمصطفى سامي داخل يونس 166

40هـذمصطفى صالح مجيد 167



36وذمصطفى صالح مخور فياض168

45وذمصطفى عصام أبو الشون عبيد169

41وذمصطفى كاظم داخل عبد هللا170

39وذمصطفى كتاب عبادي مشعب171

39وذمصطفى يحيى عبد الرضا172

38وذمعتز مهدي عواد 173

42وذمهدي حيدر عطية كريم174

36وذمهند حسن جدعان علي175

42أأنبا حسين مهدي صالح176

40وذنبيل جعفر عزيز خيري177

38وذنبيل وطن عبيد178

أأنور جواد محل خريمط179

38وذهاني عبود جابر 180

أأهال محمد حمزة عبيد181

38أأهناء محيسن بريد عرك182

42وذهيثم سامي جابر عامر183

36هـذياسر عبد الصاحب حسين 184

35وذياسر علي إهالل  أمطير185


