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3 الشمري قاطع فؤاد رٌهام 52

3 إسماعٌل سلٌمان زهراء 53

3 فاخوري الٌاس زٌد 54

3 العجمً نهار فراج سارة 55
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3 العقاد جمٌل رائد ساره 57

3 عبدالفتاح عبدالفتاح احمد سدن 58

3 الحربً سعد روٌشد سعد 59

3 المطٌري بجاد نواؾ سعد 60

3 الهلسه جرٌس سامً سالمه 61

3 حالٌقة حمدان احمد سٌرٌن 62

3 ٌامٌن ٌحٌى محمد سٌؾ 63

3 عٌد شحاده ماهر شحاده 64

3 صالح صالح سعد صالح 65

3 الشٌخ ابو موسى ابراهٌم الدٌن صالح 66

3 الرشٌدي صالح جمال صالح 67

3 العنزى احمد الدٌن صالح الرحمن عبد 68

3 الرجبً سمٌح ٌاسر الرحمن عبد 69

3 حماد امٌن جمٌل ابراهٌم هللا عبد 70

3 الهاشمً كامل خالد هللا عبد 71

3 الزعبً نعٌم قاسم هللا عبد 72

3 االعرج احمد محمد هللا عبد 73

3 الحلبونً عدنان محمد مروان هللا عبد 74

3 مواس الحاج صفوق عبدالرزاق 75

3 المطٌرى بعٌجان عواض عبدالعزٌز 76

3 عنبتاوي محمد إٌاد عدي 77

78

3 الدوخً هالل خلٌل حسٌن علً 79

3 األربش محمد حسٌن علً 80

3 العاشور عبدالحافظ عادل علً 81

3 الوزان هللا عبد الهادي عبد علً 82

3 السعدي قاسم محمد علً 83

3 ابراهٌم حلمً بسام عمر 84

3 الجبعٌتً خالد سمٌر عمر 85

3 هزٌم ابو هللا عبد ولٌد عون 86

3 إبراهٌم إبراهٌم فرات عٌسى 87
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3 القالؾ مهدي عبدالرزاق فاطمة 88

3 الصابري عٌسى حسن احمد عبدهللا فاطمه 89

3 الخطٌب سلٌمان فراس 90

3 االنصاري محمد جاسم فهد 91

3 العبهول راشد سعد فهد 92

3 مساد الدٌن صالح محمد اسالم فٌصل 93

3 المختار فٌصل 94

3 الخصٌب هللا عبد عصام قصً 95

3 عاصله كارول 96

3 الزعبً سالمه جعفر لجٌن 97

3 الكبٌسً ناٌؾ حامد لمى 98

3 الجناعً بدر العزٌز عبد لولوه 99

3 الشرٌقً الدٌن  تاج الدٌن ناصر لٌث 100

العماٌره علً زكرٌا لٌلى 101

3 قاسم لٌن 102

3 الخضور احمد ؼالب لٌنا 103

3 هلون مارٌا 104

3 عضٌبات قاسم محمد مجد 105

3 شاور احمد خالد محمد 106

3 البوات مونس خلؾ محمد 107

3 النشاش احمد سعٌد محمد 108

3 الفرا حمد صالح محمد 109

3 عٌسى بنً علً صقري محمد 110

3 حٌاتً محمد حسن ابراهٌم علً عبدهللا محمد 111

3 العلً فالح عدي محمد 112

3 الدرادكه هللا عبد كمال محمد 113

3 ٌوسؾ رضا مصطفى محمد 114

3 العمري لطفً نبٌل محمد 115

3 الرواشده العزٌز عبد هٌثم محمد 116

3 حداد مراد 117

3 الدراوشه ابراهٌم احمد مرح 118

3 البٌطار الرحمن عبد بشار مرح 119

3 البهادلً عبدهللا جاسم مرٌم 120

3 العوٌشٌر راشد بدر خالد مرٌم 121

3 العساؾ محمد سلمان مهند 122

3 جمعه حامد ماهر مهند 123
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3 العدوان سلطان محمود مً 126

3 جبري موفق عصام مٌرا 127

3 جراٌسً مٌشٌل 128

3 صفٌه ابو ناٌؾ محمد فائق ناٌؾ 129

3 عطا بنً علً شوكات نداء 130

3 محافظه محمود طارق نسٌم 131

3 الدمٌري محمد هشام نسٌم 132

3 المال ابراهبم محمد نوار 133

3 السٌوري/ سعٌد محمد/ نافذ الهدى نور 134

3 حسٌن تٌسٌر اٌمن نور 135

3 العفٌؾ حسٌن ماجد نور 136

3 المسبحى جاسم عادل نوره 137

3 رائق رائق عامر نٌفٌن 138

3 بورسلى عٌسى ؼانم هاجر 139

3 الجرجٌس ابراهٌم سعد هاشم 140

3 محمود عبدالرحمن عبدهللا سعد هدى 141

3 محمود ابو احمد ماهر هشام 142

3 الدحدوح سلمان جهاد هٌا 143

3 الفضلً فهد اجبٌر عامر هٌام 144

3 سواس جمٌل محمد احمد وداد 145

3 الشدٌفات خالد عبدهللا وعد 146

3 ابولباد سعٌد احمد ولٌد 147

3 عوده ٌحٌى سعد ٌارا 148

3 حمد علً صدام ٌارا 149

3 برؼوثً راؼب عدوان ٌزن 150

3 الحمٌد الزوبع كمال ٌعقوب 151


