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 الوالحظات                      اسن الطالة          ت

   عز الدٌن باسم فتحً حمود  1

   عطٌة حمزه هوٌدي كماز 2

   عقٌل محمد عٌسى سبتً  3

   عالء حسٌن كاظم لطٌف 4

   علً جالل جبار جساب  5

   علً خالد رحٌم عٌسى 6

   علً صفاء راجً علوان 7

   علً عبد حمود خلف  8

   علً عمران عبد الحمٌد شبالن  9

   علً غانم كاظم علوان  10

   علً فارس عجمً جبار  11

   علً مطشر علٌوي رطب 12

   علً ٌونس منسً لطٌف  13

   عمار محمد جاسم هوٌدي  14

   غٌث عبد العزٌز عبد الستار علً  15

   فارس حاتم حسن بجاج  16

   فاطمة الزهراء نعمة كاظم حاجوز  17

   فاطمه جعاري طعمه ناٌف  18

   فهد مشكور كاظم مشكور 19

   فواد كاظم عبد الساده عكله  20

   فٌض هللا مجٌد جابر علً  21

   قحطان عدنان سماوي عواد  22

   مجتبى احمد فرج طاهر  23

   محمد حسٌن داخل ٌوسف  24

   جاسممحمد حمٌد نعمه  25

   محمد عبد حصان فرحان  26

   محمد علً بدر محسن 27

   محمد غالب راضً فضٌل  28

   محمد فلٌح مله شرٌف  29

   محمد قاسم شعٌل لهمود 30

   محمد مازن كاظم ضٌدان  31

   مرتضى جواد كاظم مراد  32
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   مسلم عقٌل عوٌز عبود  33

   مصطفى اسعد هادي كاظم  34

   مصطفى سلمان كاظم جبار  35

   مصطفى عادل خضٌر ملوكً  36

   منتظر سعد كاظم حسن 37

   منتظر علً عبد الحسٌن عبٌد  38

   منتظر محسن كاظم صاحب  39

   منتظر ٌعقوب ناجً عبد الرضا  40

   مهدي محمد عباس محمد  41

   مهدي هاشم عبد الحمزه ناجً 42

   موسى ابراهٌم حسٌن عبد  43

   ناٌف صبٌح خرٌجان هداد  44

   نبا ماجد صاحب جواد  45

   نجالء فاضل عبد كزار 46

   نسرٌن زهٌر عبد هللا ٌوسف  47

   نصٌر جبار منشد  48

   نور الهدى سعد خرٌبط جرمط 49

   نور الهدى عدنان حسٌن احمد 50

  نور ماجد حسن متعب  51

  نورة كرٌم حسن حمود  52

  نوره حسن عبد جبر 53

  هبه اسماعٌل حمودي كاطع 54

  هدى محمد عبد الكاظم سهر  55

  ٌاسر عامر شاكر شناوه  56

  ٌاسر عطٌة منشد عبد  57

  ٌعقوب كامل مشكور طاهر  58

  ٌوسف محسن صاحب خلف  59


