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4242ذامي  فيصل تومان كاظم 27

2525ذامي  فيصل كريم حاجم 28

ن وناس متعب حلو 29 2525ذامي 

ن 30 3636ذبارق حميد كاظم حسي 

3333ذباسم عباس مهدي جاسم 31

ن كاظم32 3636ذباقر مؤيد حسي 

ن مجيد عبد الحمزة عبد العباس33 أبني 

3434ذبهاء كاظم شعالن هادي34

أتماضن حاكم واعي رسحان35

2525ذثائر زغي  عبيد حنش36

ي حمزة حميدي 37 3434ذجعفر ناجر

ي محمد بادي38 أجيهان خي 

2525ذحسن احسان غياض عبد السادة 39

3636ذحسن عضيد حبيب عودة 40

2525ذحسن عيىس غازي حسون 41

ن حيدر حسن كاظم 42 2525ذحسني 

ن راهي جاسم كاظم 43 2525ذحسني 

ن44  تركي عبد الحسي 
ن 2525ذحسي 

ن ثامر حاكم محمد 45 3636ذحسي 

ن رائد عباس عبيد 46 3636ذحسي 

 علي راشد هديد47
ن 2525ذحسي 

 علي مراد عطشان 48
ن 3636ذحسي 

 علي وداد حسن 49
ن 2525ذحسي 

 علي يارس عبد50
ن 3535ذحسي 

ن محسن جودة باكون51 3535ذحسي 

ن نعمة عبد الزهرة عبود 52 3333ذحسي 

أحنان فؤاد خضي  عباس 53

ن سلمانجاسم 54 ن حسي  أحني 

3535ذحيدر احمد علي حمود 55

3636ذحيدر جاسم محمد حسون 56

ن عبد طوفان 57 2525ذحيدر حسي 

ن فاهم ديوان 58 2525ذحيدر حسي 

2525ذحيدر عالوي جاهل ظاهر59

3636ذحيدر علي رحمان كاظم 60

ن مظلوم 61 3535ذحيدر علي عبد الحسي 



2525ذحيدر فاخر شجر عيدان 62

2525ذحيدر كاظم حمد عزيز63

ار سالم 64 3636ذحيدر محمد رسر

3636ذخالد حيدر جليل جبار 65

ن 66 أروان هيثم صادق ياسي 

أرؤى عبد طالب شالل محمد 67

أزهراء كاظم حسن68

3636ذزين العابدين وسام عبد العالم محسن 69

ن شمران70 أزينب حيدر حسي 

ن 71 اد حسي  2525ذسجاد جمعة رسر

3636ذسجاد ربيع كريم محمد 72

3434ذسجاد سالم كاظم حسن 73

ن 74 2525ذسجاد كاظم ناض حسي 

3333ذسجاد محمد شالل محسن 75

3636ذسيف الدين ظاهر محسن هادي 76

3636ذسيف عالوي عبد االمي  عبد علي 77

ن رستيب عبد االخوه 78 3636ذسيف معي 

أشهد عبد الرحيم عباس طاهر 79

3636ذصادق عبد الحمزة لفته حمزة 80

أصحبه سالم محل ذباح81

2525ذصفاء كريم هادي عبد الزهرة82

غام محمد جاسم هاشم83 2525ذضن

2525ذعامر ثامر محسن عبيس84

3535ذعباس جالل محسن حسن85

3636ذعباس عامر عبيد عبد 86

3636ذعباس عبد الكريم عيىس عبعوب 87

3636ذعباس عقيل نعمه جعفر 88

ن موىس89 2525ذعباس علي عبد الحسي 

2525ذعباس محمد مرعي حسن90

3333ذعبد الرحيم سليم عبد الرحيم بطاح 91

3636ذعقيل صالح مظلوم عناد92

3636ذعقيل فالح فاضل فتان93

2525ذعلوان حازم عزيزعلوان 94

3636ذعلي تركي عطيه عبود95

2525ذعلي جاسم كاطع لفته 96



3636ذعلي حسن محيوي جبار97

ن جاسم شناوه 98 3333ذعلي حسي 

3434ذعلي راسم عبد علوان 99

ن رشيد ## 2525ذعلي رافد عبد الحسي 

2525ذعلي رحيم ثجيل ناض ##

3535ذعلي رحيم جاسم نور##

2525ذعلي عامر شناك كاظم ##

3535ذعلي عبد الكاظم مديون ناهي ##

2525ذعلي قاسم عباس حسن ##

2525ذعلي كاظم دخيل جاسم##

3636ذعلي كاظم هادي##

3636ذعلي كريم عباس لفته##

ي ##
2525ذعلي نضال حمود راضن

ن حسون ## ي حسي 
3636ذعلي هانن

ذعماد رعد لفته حمد ##

3636ذعمار عبد الكريم إبراهيم حسن##

أغفران فالح جرد ابو لوله ##

أفاطمة نهاد خالد عطية ##

ن ## 3636ذفالح حسن حران حسي 

3636ذقائد فليح حسن محمد##

3434ذكاظم محمد عبد االيمه عيدان##

3636ذكاظم محمد لفته كطش##

3636ذكاظم نجم عبد ديوان##

3333ذكرار اياد عبد عبد الرضا##

ن ## 2525ذكرار سعد كاظم حسي 

2525ذكرار علوان عبيس جير ##

ن ## 3333ذكرار محمد جاسم حسي 

3333ذكرار محمد رسحان هادي##

4343ذكرار مهدي اهويش مزهر##

ي ##
3030ذكرم هشام علي حسونن

أكفاية عقيل طه مهدي##

4242ذليث حبيب عكله كشكول##

3636ذمثنن مشجل رهمه خنيفس ##

3636ذمحمد جبار عبيد كاظم ##

3434ذمحمد شاكر صبار محمد ##



3636ذمحمد شهاب حمد تومان##

3535ذمحمد عبد الكاظم سلطان ليهوب ##

3535ذمحمد عبود كريم صالح##

3636ذمحمد علي عبد زيد ناض ##

3636ذمحمد قاسم جحيل كاظم ##

ن جاسم ## 2525ذمحمد ماجد حسي 

ن ## 2525ذمحمد محسن حسي 

3333ذمحمد ناظم عبد الزهرة محمد ##

3333ذمحمود عليوي مطر ثعبان ##

3636ذمرتضن جبل كاظم سعدون ##

ن هاشم حسون ## 3636ذمرتضن حسي 

ن ## 3434ذمرتضن سالم هاشم حسي 

2525ذمصطفن جواد نعمه وادي##

ي جير راهي##
3434ذمصطفن حسونن

 حميد علي ##
ن  حسي 

3636ذمصطفن

2525ذمصطفن خليل ابراهيم طيفور##

3636ذمصطفن سعدي مكطوف عباس ##

ي سلمان جيثوم ##  صير
3636ذمصطفن

2525ذمصطفن محمد كاظم عبيد ##

3434ذمصطفن محمد يارس محمد ##

3636ذمنتظر جبار محمد خضن##

ي جابر حمزة ## 3636ذمنتظر خي 

3636ذموحان حاكم صالح زباله ##

ي## 3636ذموىس ثابت موىس مهدني

3434ذمؤيد محسن ضاري سبع ##

3636ذميثم رشيد رحيم كاظم ##

ن ## 3636ذميالد حامد حاتم حسي 

ي ##
3232ذنعمه مرزة نعمة راضن

ن ## 3232ذنور نجم سلمان حسي 

2525أهاجر حازم صالح عطية ##

أهدى خالد حبيب عودة##

 ستار هادي مجلي ##
ن أهيلي 

أود مؤيد كريم بديوي ##

3636ذوسام مالك خضي  والي ##

ن داخل حسون## 3333ذيوسف حسي 
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كرار مهدي اهويش مزهر100 / 85

كرار علوان عبيس جير100 / 0

علوان حازم عزيز علوان100 / 0

علوان حازم عزيز علوان100 / 0

0 / 100

علوان حازم عزيز علوان 

الشعبه د

0 / 100

علوان حازم عزيز علوان 

الشعبه د

علوان حازم عزيز علوان100 / 0

ي رميح100 / 30
ي راضن

امي  حسونن

ي100 / 45
كرم هشام علي حسونن

سجاد محمد شالل محسن100 / 45

سجاد محمد شالل محسن100 / 45

ي حمزه حميدي100 / 45 جعفر ناجر

ن داخل حسون100 / 45 يوسف حسي 

سجاد سالم كاضم حسن100 / 50

احمد هاتف عويد عالوي100 / 50

ن جاسم شناوه100 / 50 علي حسي 

محمود عليوي مطر ثعبان100 / 50

باسم عباس مهدي جاسم100 / 55

ن100 / 55 نور نجم سلمان حسي 

ن نعمه عبد الزهره عبود100 / 55 حسي 

55 / 100

عبدالرحيم سليم عبدالرحيم 

بطاح

ي100 / 55
نعمه مرزه نعمه راضن

كرار اياد عبد عبد الرضا100 / 55

محمد شاكر صبار محمد100 / 55

بهاء كاظم شعالن هادي100 / 55

محمد شاكر صبار محمد100 / 55

محمد عبود كريم صالح100 / 55

ن100 / 55 كرار محمد جاسم حسي 

علي راسم عبد علوان100 / 55

كرار محمد رسحان هادي100 / 60

 علي يارس عبد100 / 60
ن حسي 

60 / 100

ن  مرتضن سالم هاشم حسي 

شعبه و

حيدر أحمد علي حمود100 / 60

و/يوسف هيثم أيوب 100 / 60

عباس جالل محسن حسن100 / 60

مؤيد محسن ضاري سبع100 / 60

محمد عبد الكاظم سلطان100 / 60

محمد ناظم عبد الزهره محمد100 / 60

مصطفن محمد يارس محمد100 / 60

كرار علوان عبيس جير100 / 60

ن محسن جوده باكون100 / 60 حسي 

كاظم محمد عبد االيمه عيدان100 / 60



ي عبداالله معارج100 / 60
 
ازهر شوق

بهاء كاظم شعالن هادي100 / 60

ن مظلوم100 / 60 حيدر علي عبد الحسي 

أمي  عباس مهنه جير100 / 60

ي جير راهي100 / 60
مصطفن حسونن

65 / 100

زين العابدين وسام عبد العالم 

محسن

ن رائد عباس عبيد100 / 65 حسي 

عباس عامر عبيد عبد100 / 65

ن عبدهللا وناي100 / 65 احمد حسي 

احمد راتب كتاب مجبل100 / 65

علي كاظم دخيل جاسم100 / 65

مرتضن جبل كاظم100 / 65

65 / 100

حسن عضيد حبيب عوده 

شبعه ب

ن ثامر حاكم محمد100 / 65 حسي 

كاظم محمد لفته كطش100 / 65

احمد علي كون حميدي100 / 65

ن حسون100 / 65 ي حسي 
علي هانن

صادق عبد الحمزه لفته حمزه100 / 65

ن100 / 65 ميالد حامد حاتم حسي 

ن كاظم100 / 65 باقر مؤيد حسي 

65 / 100

مصطفن سعدي مكطوف 

عباس

محمد جبار عبيد كاظم100 / 65

65 / 100

/ علي عبد الكاظم مديون ناهي 

الشعبة هاء

وسام مالك خضي  والي100 / 65

65 / 100

عباس عبد الكريم عيىس 

عبعوب

ي سلمان جيثوم100 / 65  صير
مصطفن

مثنن مشجل رهمة خنيفس100 / 65

ميثم رشيد رحم كاظم100 / 65

ي حمزه حميدي100 / 65 جعفر ناجر

كاظم محمد عبد االيمه عيدان100 / 65

علي حسن محيوي جبار100 / 65

عقيل فالح فاضل فتان د100 / 65

ن100 / 65 بارق حميد كاظم حسي 

خالد حيدر جليل جبار100 / 65

عقيل صالح مظلوم100 / 65

محمد قاسم جحيل كاظم100 / 65

65 / 100

سيف عالوي عبد االمي  

عبدعلي

65 / 100

محمد شهاب حمد تومان 

الشعبه و

ن100 / 65 فالح حسن حران حسي 

ي عيدان100 / 65 احمد كريم مي 



موىسئ ثابت موىسئ مهدي100 / 65

قائد فليح حسن محمد100 / 65

65 / 100

- إبراهيم محسن عبيس عبود

ب

محمد علي عبد زيد ناض100 / 65

موحان حاكم صالح100 / 65

ن داخل حسون100 / 65 يوسف حسي 

ن100 / 65 فالح حسن حران حسي 

ن هاشم حسون100 / 65 مرتضن حسي 

منتظر جبار محمد خضن100 / 65

أحمد عباس فرحان كريم100 / 65

احمد قاسم تاية عبد100 / 65

ن رستيب عبداالخوه100 / 65 سيف معي 

ار سالم100 / 65 حيدر محمد رسر

سجاد ربيع كريم محمد شعبه ج100 / 65

علي تركي عطيه عبود100 / 65

أحمد عامر حمزه صبيح100 / 70

العباس وسام كريم كشاش100 / 70

كاظم نجم عبد ديوان100 / 70

عمار عبد الكريم ابراهيم حسن100 / 70

 حميد علي100 / 70
ن  حسي 

مصطفن

احمد حسن ادريس100 / 70

احمد ثعبان عبادي مهيدي100 / 70

عباس عقيل نعمه جعفر100 / 70

احمد علي مطشر عزوز100 / 70

70 / 100

سيف الدين ظاهر محسن 

هادي

ار سالم100 / 70 حيدر محمد رسر

ي جابر100 / 70 منتظر خي 

حيدر علي رحمان كاظم100 / 70

علي رحيم جاسم نور100 / 70

 علي مراد عطشان100 / 75
ن حسي 

علي كريم عباس لفته100 / 75

حيدر جاسم محمد حسون ج100 / 75

ليث حبيب عكله كشكول100 / 80

أمي  فيصل تومان كاظم100 / 80



علي كاظم دخيل

موىسئ ثابت موىسئ مهدي

احمد علي مطشر عزوز

وسام مالك خضي  والي

االسم

علي كاظم دخيل

موىسئ ثابت موىسئ مهدي

احمد علي مطشر عزوز

وسام مالك خضي  والي

االسم

علي كاظم دخيل

موىسئ ثابت موىسئ مهدي

a

عباس عبد الكريم عيىس

قائد فليح حسن محمد
ن مرتض سالم هاشم حسي 

علي حسن محيوي جبار

عقيل صالح مظلوم عناد

محمد قاسم جحيل كاظم

محمد شهاب حمد تومان

مصطفن سعدي مكطوف عباس

ميثم رشيد رحم كاظم

مصطفن محمد يارس محمد
ن كرار محمد جاسم حسي 

عباس عقيل نعمه جعفر

ي جير راهي
مصطفن حسونن

ن نور نجم سلمان حسي 

سيف عالوي عبد االمي  عبد علي

 علي مراد عطشان
ن حسي 

ي حمزه حميدي جعفر ناجر

حيدر علي رحمان كاظم

ن مظلوم الجناجي حيدر علي عبد الحسي 

خالد حيدر جليل جبار

مصطفن خليل ابراهيم طيفور

أمي  فيصل كريم حاجم

كاظم محمد لفته كطش

علوان حازم عزيز علوان

كرار علوان عبيس جير

موحان حاكم صالح

محمد شاكر صبار محمد

ن رستيب سيف معي 

ن كاظم باقر مؤيد حسي 

ن داخل حسون يوسف حسي 

صفاءكريم هادي عبدالزهره شعبه د

عباس جالل محسن حسن

علي تركي عطيه عبود

مؤيد محسن ضاري سبع



ن نعمه عبد الزهره عبود حسي 

مثنن مشجل رهمة

سجاد سالم كاضم حسن

محمود عليوي مطر ثعبان

حسن عيىس غازي حسون

ن رشيد علي رافد عبد الحسي 

عبدالرحيم سليم عبدالرحيم بطاح

سيف الدين ظاهر محسن

منتظر جبار محمد
ن سجاد كاظم ناض حسي 

علي عامر شناك كاضم

ي
نعمة مرزة نعمة راضن

إبراهيم محسن عبيس عبود

علي كريم عباس لفته

 علي يارس عبد
ن حسي 

ار سالم حيدر محمد رسر

ي
كرم هشام علي حسونن

احمد عباس فرحان

مرتضن جبل كاظم


