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29بذاحمد حسن عبد الرضا عبيد1

31بذاحمد حسن عيدان حسن2

29بذاحمد حيدر جابر شهيد3

37بذاحمد حيدر جبار4

37بذاحمد رياض كاظم حسن5

30بذاحمد شاكر حسين عبد6

32بذاحمد صالح حسن عباس7

32بذاحمد عباس نعمة عظيم8

32بذاحمد عزي عباس جواد9

32بذاحمد علي حربي موجد10

37بذاحمد كاظم هادي11

29بذاحمد كريم بريدي ناجي12

34بذاحمد محمد عجيل جوده13

30جذاحمد موسى حمزة كريم ال شبر14

31جذاحمد هادي محسن شمران15

32بذازهر كامل جبر سميع16

35بذازهر محمد علي شلوك17

35بذاسعد حسن نعيم منكاش18

30جذاكرم جليل جري19

35أأاالء عباس جاسم20

37جذامجد علي رحيم بديوي21

30بذامجد مليوي كاظم حمود22

29بذامجد هاتف محمد طاهر23

29بذامير حمزة غريب24

31جذامير شاكر نعمة كحط25

34جذامير صالح علي هادي26

32بذامير عبد كوكز حميدي27
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32بذامير كاظم مدلول عبيد28

31بذامير مجبل طراد29

33بذامير محمد كاظم صاحب30

31أأانفال رزاق كاظم حواس31

31أأانوار نافع طاهر 32

32أأاروى مظفر عبد مسلم33

30أأاية داوود سلمان34

32بذبدر لفتة عجيل شبيب35

جذتبارك حسن شطاوي الباهلي36

29بذتوفيق عطوان محيسن37

30بذجراح مجبل مطرود38

جذجمال عليوي بعير صبح ال عبد هللا39

25حذحسام علي كاظم عريان40

29بذحسام علي محمد حمزه41

30حذحسام هادي عباس42

33جذحسن مجيد خزعل43

28هـذحسن محمود نعمة44

32جذحسنين سلمان حسن45

31جذحسنين سليم جمعه46

37جذحسنين علي عبد الحسين47

30جذحسين جابر عويد48

30جذحسين حمود جاسم عبادة49

حذحسين صالح نعمة عودة شتيوي50

31جذحسين صالح هادي51

29جذحسين عادل مطلك عطية52

25دذحسين علي حسين53

23دذحسين علي هادي54

37جذحسين علي ياسين بيج55

27دذحسين ماجد كاظم56

24دذحسين محسن حميد57

32دذحسين مساعد عواد58

28وذحكيم مالك عبيد59

34هـذحليم باني خضير عطية60

24دذحمزة مزهر هادي61

0جذحميد عبد االمير كاظم62



32أأحنين يونس منديل63

31جذحيدر جبار عكاب 64

30جذحيدر راهي عبد الحسين زياد65

34جذحيدر سلمان صدار 66

31جذحيدر عبد الحسين طه 67

28هـذحيدر كصمول عبد الحسين حريزالشرفي68

26زذحيدر ماجد حميد69

31بذحيدر ناظم حمزة70

24دذخزعل عبد الرزاق حسون71

29هـذذو الفقار محسن  حسن 72

0دذرائد ماجد رسول كاظم الكعبي73

33أأرشا جميل وناس عبد هللا74

28دذرضا اموري رشاد75

32أأرقية عقيل عبد الحسين76

32أأزهراء كريم كاظم حمزة77

29دذموازي/ زيد حيدر خضير 78

28دذزيد عبد الجواد عبد الكاظم79

27دذزيد عدنان حميد80

25دذزيد كاظم ظاهر عبد81

أأزينا علي مهدي82

35أأزينب علي ياسر83

33أأزينب نعمة جري جالب 84

أأسارة جودي كاظم85

36أأساره محمد صاحب 86

30أأسجا عبد الحسين زغير87

24دذسجاد جميل رحمن فرج88

34دذسجاد علي فليح عوده89

33جذسرمد كريم علي حسين90

31أأسهاد حليم عبادي جاسم91

35أأسهاد فاضل عبد الشهيد 92

32أأشهد يوسف عبد حسين93

24دذصادق جعفر جليل جبار94

30أأصبا باسم محمد جابر95

28هـذصباح جبار عبود دبعون96

28هـذصفاء فالح عبد هللا مهدي97



30أأصفاء نعيم ضايع جياد98

31أأضحى ياسر عطيه 99

32هـذطيف خالد شاكر جاسم100

25دذعباس جابر عباس حسون101

0زذعباس جبار كزار غضب الهاللي102

30دذعباس سعد قزموز103

30وذعبد الرحمان مهدي104

24دذعبد هللا حامد تركي مويشي105

26دذعبد هللا حسين عبيد سلطان 106

29حذعبد هللا غضبان مظلوم107

34هـذعبد هللا مهيدي صالح عكل108

34هـذعز الدين باسم عبد االمير109

26دذعزيز هبوب محسن تويلي110

29دذعقيل سليم عودة علي111

30دذعالء احمد حبيب جار هللا112

29وذعالء نعيم حاتم عبود113

38وذعلي تقليد عواد114

23هـذعلي جاسم كاظم 115

هـذعلي جاسم هالل حرش البدري116

33هـذعلي جواد كاظم حميد117

28هـذعلي حامد فرحان 118

31هـذعلي خشان غافل 119

24دذعلي رحيم شمران عوفي120

36هـذعلي رياض عادل121

36هـذعلي سالم داوود 122

27هـذعلي سالم كاظم123

32هـذعلي شاكر حميد 124

27حذعلي صالح نعمة راضي125

35حذعلي عبد هللا عبد الزهرة126

25زذعلي عبدالجليل عبدالكريم مراد 127

31وذعلي عواد عبود مطر128

25وذعلي قاسم ناصر129

25دذعلي قاسم هادي محمد130

28وذعلي كاظم علي برهان131

31وذعلي مالك حربي 132



31وذعلي نجم عبد محمد133

34وذعلي نضال موسى مجدي134

31وذعمار محمد رحمان جاسم135

35هـذعمر حمدي عاجل 136

36هـذعمر عبيد مرزوج مذري 137

33وذغيث عبد الهادي حسن 138

32زذفاضل كاظم سلمان عبد139

30أأفاطمة الزهراء زهير عباس140

32هـذفالح حسن عبد هللا 141

27وذفواز فليح صخي142

30هـذقاسم طالب صنديل143

28وذقحطان حسن علوان 144

30وذكاظم عطشان عوده 145

37وذكرار تكليف شداد 146

27وذكرار جنيدي مهدي 147

28زذكرار حميد حسين يوسف148

31زذكرار رحيم حسين فرحان الهاللي149

جذكرار زغير عبيد حنش150

33وذكرار عبداالمير جبار151

30وذكرار كاظم نزال 152

31وذماهر صالح هادي صدام153

29وذمحسن سالم عباس 154

38هـذمحمد حسين شعالن 155

33زذمحمد حمود حسين 156

30زذمحمد رعد عبد الرضا 157

26زذمحمد شاكر عبد لفته158

30وذمحمد صالح حسين جبر159

28زذمحمد طالب يحيى160

26زذمحمد عبد االمير161

33وذمحمد عبيس عبد الحسين162

0حذمحمد عطية كطيف حساني163

30وذمحمد علي صاحب 164

29زذمحمد علي مهدي عباس165

27وذمحمد فاضل مالك 166

31وذمحمد قاسم عبد فياض167



0حذمحمد كركان عبيس عبيد الجبوري168

24زذمحمد لفتة سنيسل جابر169

28حذمحمد محمود شاكر170

27زذمحمد نعمه محمد171

30زذمحمود غضبان مظلوم 172

35وذمرتضى سلمان عبد 173

28وذمرتضى فارس تاغي 174

31زذمرتضى وهاب نعمه 175

أأمريم سامي كاظم عصاد176

30زذمسار علي مظلوم عباس177

30أأمسرة صادق نجم عبد178

28حذمسلم صالح كريم 179

30حذمسلم مجيد عبد الحسين عبد علي180

35جذمصطفى احمد شاكر181

25حذمصطفى باسم كاظم 182

0زذمصطفى صالح عفش183

35زذمصطفى عبد االئمه 184

28زذمصطفى عبد هللا مسلم حسين185

34زذمصطفى عبد الواحد لفتة186

29زذمصطفى محمد يونس187

28حذمعين مساعد عواد 188

26حذمناف احمد حبيب 189

32زذمنتظر مالك هادي190

30أأمنى عبد االمير ناصر 191

30حذمهدي صالح زغل عكموش192

27حذمهدي معد مهدي جبار193

29دذمهند علي داخل 194

31أأنجاة عقيل طه مهدي195

27حذنمير محمد عليعل كزار196

33أأنور حازم حسوني شهاب197

34أأنور رحيم كريم محمد198

34أأنورة عباس جبر غانم 199

30أأنورة عزيز حمد كاظم200

34أأهبة صالح حسين محسن201

30أأهجران ناهي جواد كاظم202



36أأهدى رزاق عبد الكاظم203

28حذواثق سالم شاكر204

31حذوافي اياد كامل حمزة205

32أأوداد جواد عبد الكاظم 206

29حذوسام جفات جواد207

27حذوليد ساير جوين عبد208

27حذوليد سالم كاظم عيدان209

34أأوئام نهاد خالد عطية 210

31جذيعسوب الدين علي محمد 211

29حذيوسف فاضل هالل212


