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دمحم ذمٙ ضٛاء عه79ٙصٚذ عًاد شٓٛذ كشٚى40اتشاْٛى ذكهٛف جاعى عهًا1ٌ

دمحم دٛذس دغٍ ٚاع80ٍٛعجاد ادغاٌ عهٙ دمحم41ادًذ دٛذس عثذ انعثاط نطٛف2

دمحم صْٛش عثذ االيٛش عثٕد81عجاد عهٙ ساشذ دغ42ٍٛادًذ شاكش عضٚض فشيا3ٌ

دمحم شٓٛذ دغٍ خضٛش82عجاد يشراق يكٙ خضٛش انغعذا43٘ٔادًذ عثاط دمحم يخشب4

دمحم صثش٘ َاصش دغ83ٍٛعجاد ْاشى جثاس يشصج44ادًذ عثذانخانك جٕاد عثذانكشٚى5

دمحم عايش عثذ عثاط84شٓى ادًذ دغٍٛ عثٛذ دًضج45ادًذ عذَاٌ يٕعٗ عٛغ6ٗ

دمحم لاعى عثذ انشضا اتشاْٛى85صادق ٕٚعف شاكش طاْش46**احمد قاسم هاشم دمحم 7

دمحم قاسم عبد زيد حميدي86صالح دمحم صالح عبدالمجيد47ادًذ دمحم عثذ انكاظى دغ8ٍ

دمحم كاظى دمحم جاتش87ضشغاو دمحم يٓذ٘ دمحم انعه48ٙاالء دغٍٛ َٕس عط9ّٛ

دمحم ْاد٘ جثش جثخ88طانة عثذ انذغٍ طانة عثذ االيٛش49امير حسين هادي عبدالسادة10

دمحم َٔاط يذٙ عهٕا89ٌعادل سٚاض دًضج عثذ انضْش50ِايٛش كاظى كشٚى يذغ11ٍ

يشذضٗ ادًذ َاصش شثٛة90عثاط دافع جثاس عطشص51تالش عمٛم عثذ هللا جٕاد12

يشذضٗ عثذ انكاظى يخٛف كاظى91عثاط عهٙ دًٛذ عثٛذ52تٓاء خانذ َعًّ دمحم13

يشذضٗ ياصٌ جغاب كاظى92عثاط عهٙ عثاط دُف انعثٕد53٘جعفش شاكش شُٕس جٕدج14

مصدق عدنان نعمة جواد93عثذ انذغٍٛ خضٛش ْاَٙ كغاس54جٕاد عثاط عثذانكاظى َصٛف15

يصطفٗ دايذ يٓذ٘ سشٛذ94عثذ هللا يغافش فهٛخ َجٛى شثال55٘ٔجٛٓاٌ فشاخ دغٍٛ عًشا16ٌ

يصطفٗ عًٛش دمحم جاعى95عزساء سٚغاٌ خٌٕٛ َجى56دغٍ دغٍٛ صثش٘ عثٛذ17

يصطفٗ دمحم عثذ انٕادذ جٕٚذ96عالء دايذ عثذ انذغٍٛ عثٕد57دغٍ دًٛذ َعًّ طالل18

يصطفٗ يٛثى يذٛغٍ عهًا97ٌعهٙ ادٚة دًذ جٕاد58دغٍ عثذانكشٚى دًٛذ يكطٕف19

منذر نعمان كاظم جواد98عهٙ تاد٘ دغٍٛ جٕال59ٌدغٍٛ عًٛش سٚغاٌ سصٚك20

يُٓذ صثاح يضْش دغ99ٍٛعهٙ دغٍ ساضٙ عهًا60ٌدغٍٛ عهٙ عثاد٘ جاْم21

يٛثى عراس عهٕٛ٘ جثاس100عهٙ دغٍٛ عثذانذًضج طشخا61ٌدغٍٛ عهٙ عثاط دأد22

َثشاط َجاح فشج كشٚى101علي سالم منعم حسب62دغٍٛ عهٙ عثذ انًٛح صانخ23

َثٛم عايش عهٙ سشٛذ102عهٙ صثاح عثذ انكاظى عثذ63دغٍٛ عهٙ عٛذاٌ دًٛذ24٘

َجالء ضٛاء جشٔ دغ103ٌٕعهٙ عثاط جهٕب دغ64ٍٛدغٍٛ عًاس فهٛخ دغ25ٍ

َجى فاضم عثاط َجى104عهٙ عثذ انعثاط عهٙ عط65ّٛحسين فخري حمود فيلي26

َضاس دٛذس ْاد٘ يٕع105ٗعهٙ لصٙ عثذ انذغٍٛ دمحم66حسين ميثم عبد الزهرة نشمي27

ْذٖ ظاْش جاعى دغ106ٍٛعهٙ كاظى دمحم كاظى67دًضِ دغٍٛ كشٚى دغ28ٍ

ْٛاو عثذ صٚذ جثش107عهٙ دمحم جثٛش دمحم68دٕساء صانخ عثاط جٕدج29

ٔنٛذ عثذ انضْشِ دغٍٛ عهًا108ٌعهٙ دمحم صادة عثذ69دٛذس لٛظ كشٚى جذٔع30

َٕٚظ عثاط دمحم عه109ٙعهٙ يؤٚذ جثاس عثادِ انجثٕس70٘دٛذس يٛثى داذى دًٛذ31

َٕٚظ عثذ انكشٚى َٕٚظ إٚب110عهٙ َاصش ٚاعٍٛ دغ71ٍٛرٔ انفماس فهٛخ دغٍ عثٕد32

عهٙ ٚاط خضٛش كاظى72سعٕل دًٛذ يجٛذ عهٕاٌ انثشٔا33َٙ

عًاس سٚاض لذطاٌ عهًا73ٌسضا صفاء كاظى34

غٛث ياْش دًٛذ خهف74سضا ٚاعٍٛ عثذ انذغٍ عثذ35

فاسط ادغاٌ دمحم عهٙ جذٔع75سفم دٛذس عثذ عٌٕ ععذ36

نٛث َاجٙ عثذ انٕادذ عثذ انذًض76ِصيٍ عثاط دغٍ دًض37ِ

دمحم ادًذ دمحم ْاشى77صْشاء غاص٘ دغٍٛ ٔاد٘ انجثٕس38٘

دمحم انًصطفٗ عهٙ ٚاعٍٛ يشجم78زيد عادل علي عبدهللا39
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دمحم لاعى دمحم يٕع79ٗصْشاء دٛذس عثذصٚذ عثذانهطٛف40ا نًجرثٗ انًثُٗ عثذانصًذ يٓذ1٘

دمحم يٓذ٘ دمحم عثذهللا80صْشاء عضٚض يذٙ خ41ٌٕٛاتشاْٛى يانك دًٛذ اتٕسٚشح2

دمحم َاجخ عثاط اعًاعٛم81صُٚة سعذ جٕاد عٕد42ِاثٛش صثاس عثٛظ سشٛذ3

دمحم َاظى عثذ يٕع82ٗعجاد جثاس صغٛش عثٛذ43ادغاٌ جثاس ادسٕٚل انعٛث4ٙ

يذًٕد ساشذ دثٛة دمحم83عجاد لذطاٌ عًشاٌ عه44ٙادًذ اٚاد دمحم عثذانذًضج5

يشذضٗ صْٛش اتشاْٛى لضيٕص84عجاد َٕس٘ ٚاع45ٍٛادًذ سضا نفهٕف عاجد6

يشذضٗ صانخ كاظى جاتش85عشيذ عهٛى ٚاط46ادًذ فاضم سعذ عثذانعضٚض7

يشذضٗ دمحم نفرّ خطاس86عٛف صاْش جاعى دمحم47ادًذ يشذضٗ دغٍ عضٚض8

يشذضٗ يُصٕس عطا هللا87صادق دمحم خضٛش عثاط48ادسٚظ فاضم دًضِ نفر9ّ

يصطفٗ جثاس ْاشى جذٔع88صادق َاظى دمحم جٕاد49اسكاٌ سشٛذ عهٙ عثذانذغ10ٍٛ

يصطفٗ صانخ يٓذ٘ دثٛة89ضشغاو دمحم نفرّ خطاس50اكشو ساجخ َعًّ يخٛف11

يصطفٗ طانة سشٛذ عٛغ90ٗضٛاء خانذ اتشاْٛى عثذانكاظى51ايجذ ْٛثى عثذانضْشج عثذعه12ٙ

يصطفٗ نطٛف عثذ جثش91عثاط عهًاٌ شعالٌ طشفح52ايٛش سعذ دغٌٕ صٚذا13ٌ

يصطفٗ َعًّ عٕاد خغشا92ٌعثاط فاسط عثاط يٓذ53٘ايٛش عصاو كاظى دمحم عه14ٙ

يٕعٗ دمحم عثٛذ يٓذ93٘عثذهللا خانذ عثذهللا عثذانكشٚى54اٚاد فخش٘ عثذانٕادذ اعًاعٛم15

َٕس يُعى عثذهللا عضٚض94عثذهللا عثاط تذس َادٔط55أدًذ اٚاد صانخ اعًاعٛم16

ْاشى يذًٕد صَاد جاعى95عضٚض دثٛة جٕاد ٚعمٕب56أيٛش دغٍٛ عثٛظ يضْش17

ْذٖ أدًذ دمحم شًظ انذ96ٍٚعمٛم عالء يذغٍ عثٕد57تشائش  ثايش عثذانشعٕل عثاط18

ْذٖ صفاء َاصش دغ97ٌٕعمٛم كاظى اتشاْٛى دغ58ٌٕتشٛش عًٛش يطشٔد َاصش19

ٔفاء عمٛم يطش ْالل98عهٙ جاعى صساس ٚاعش59تٓاء عالء يٓذ20٘

ٕٚعف دغٍ عهٙ كاطع99عهٙ دغٍٛ عثٕد تذس60دغٍ دمحم ٚاعش عثذ21

ٕٚعف دًٕد٘ ٕٚعف دمحم دغ100ٍعهٙ خضٛش عثاط دمحم61دغٍُٛ دغٍ عهٕاٌ ساض22ٙ

عهٙ صانخ دغٍٛ فٛاض62دغٍٛ ادًذ دمحم23

عهٙ لذطاٌ عايش دمحم63دغٍٛ جثاس خضٛش كاظى24

عهٙ كاظى دمحم سعٕل64دغٍٛ سٚاض صافٙ عه25ٙ

عهٙ دمحم َٕس٘ دمحم65دغٍٛ صْٛش ْاد٘ سجة26

فاطًح عهًٛاٌ عطٛح دغ66ٍٛدغٍٛ عهٛى يٓذ٘ عهطا27ٌ

كاظى عهٙ دُرٕػ جاعى67دغٍٛ صثاح عثذ عاذ28ٙ

كشاس عذَاٌ دغٍٛ َع68ًّدغٍٛ عطٛح خضٛش عثاط29

كشاس عهٙ شاكش عثذانشضا69دغٍٛ عهٙ سدٛى دغ30ٍ

كشو يذًٕد دًضج يٓذ70٘دغٍٛ فاضم غانٙ عه31ٕ٘ٛ

كشٚى دغٍ كشٚى كاظى71دغٍٛ دمحم عطٛح كش32ُٙٚ

نًٛاء فاسط دًٕد نفر72ّدغٍٛ َزٚش عثذانشعٕل عثاط33

نٛث َاجٙ عهًاٌ كاظى73دكًد عثذ االيٛش عهٙ عثذ انذغ34ٍٛ

يجرثٗ عثذانذهٛى كاظى ثايش74دٛذس دغٍ جاعى دمحم35

دمحم تالش ياْش عثذااليٛش جٕاد75دٛذس عهٙ عثذ عكش36

دمحم دغٍٛ صانخ يٕع76ٗخٕنّ ضشاس جاتش عهٕا37ٌ

دمحم صادق يذًٕد عثذهللا عثاط77سدًٍ عانى دمحم جاعى38

دمحم صانخ عثذانخانك عضٚض78سعٕل دغٍ عهٙ ْاشى39

انًعٓذ انرمُٙ كشتالء لغى انرمُٛاخ انكٓشتائٛح 
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