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عثذ هللا عثاص وز٠ُ عثذ1اررٛاْ عٍٟ عثذ اٌىز1ُ٠اصّذ واظُ تزغٛث راط1ُ

عٍٟ تاطُ ٘اػُ طا2ٌُدعاء تارز ػا٠غ واظ2ُاصّذ دمحم رالب تا2ٗ٠

عٍٟ صظٓ إطّاع١ً عٍٛا3ْرصاب ِارذ عذٔاْ خ١ٍف3اطتثزق عثذاٌخاٌك س٠ٚذ3

عٍٟ صظ١ٓ فض١ً رعثاس4ر٠ُ ط١ٍُ دخ١ً دمحم4اطزاء فالس صظٓ إتزا4ُ١٘

عٍٟ رطٛي عثذاال١ِز ع١ظ5ٝس٘زاء اصظاْ عٍٟ راط5ُاط١ً طاٌُ عٍٟ ِعال5ْ

عٍٟ ٌفتٗ صذٚاْ حز6ً١س٘زاء رعفز صادق ِطٍٛب6اط١ً صثاس صافٟ عثٛد6

عٍٟ ٚاٌٟ ػ١ٙة ِطزٚد7س٘زاء طع١ذ عز١ّٟ راتز7اػٛاق ص١ذر عثذاٌىاظُ عز7ّٟ

غذ٠ز عذٔاْ ٔع١ُ عزز8س٘زاء ػاوز ٠ٛطف ٠عمٛب8االء اصّذ صاتُ عثذ8

غذ٠ز ٘اػُ عثذ اٌىز٠ُ دمحم9س٘زاء وز٠ُ عثذس٠ذ إتزا9ُ١٘اَ اٌث١ٕٓ راضٟ خ١ًٍ واظ9ُ

غفزاْ واظُ عثذ هللا در٠ٚغ10س٘زاء دمحم ص١ّذ عثذاٌىز10ُ٠ا١ِز رائذعثذ األ١ِز طذا10ٞٚ

غ١ذاء ع١فاْ فضً صظ11ٓس٘زٖ تٛع تز٠ذ غ١ذا11ْا٠ّاْ راتز دمحم صؼ١غ11

فاطّح طعذ ِطز فزد 12س٠ذ عثذاالٌٗ عثذاٌضظ١ٓ طٍّا12ْأصّذ رص١ُ عثذ ٌع١ٛص12

فاطّٗ اٌش٘زاء ص١ذر ػز٘اْ ػعال13ْس٠ذ ِارذ سغ١ز ػعاع13أصّذ عٍٟ صظ١ٓ صّاد13ٞ

فاطّٗ صظ١ٓ عثذعٍٟ صاصة14س٠ٓ اٌعاتذ٠ٓ عٍٟ رثار رٛاد14إِٓٗ وز٠ُ خٍف ِٕصٛر14

فاطّٗ ص١ّذ عثذاٌعظ15ُ١س٠ٕة صظ١ٓ فاضً رثار15تتٛي طاِٟ ٚادٞ ف١اض15

فاطّٗ خ١ًٍ صاصة ع16ٍٟس٠ٕة طاٌة ِٙذٞ صظ16ْٛتتٛي دمحم عثذ عث١ض16

فاطّٗ رارش عثذاٌٛاصذ اطّاع17ً١س٠ٕة ِٙذٞ ٔعّٗ واظ17ُتثارن صاِذ راتز عثذ17

فاطّٗ صاٌش عثذ اٌّٙذٞ ِزث18ًس٠ٕٗ عثذ اٌزصّٓ عثذ اٌزضا دمحم18راطُ دمحم صّشٖ عث١ذ18

فاطّٗ عٍٛاْ صظ١ٓ دخ19ً١س٠ٕٗ عٍٟ ػالي ِضظ19ٓصظٓ صالس ٔٛرٞ صذا19َ

فاطّٗ واظُ ِٙذٞ صض20ٛطزاد صاوُ واظُ عثٛد20صظٓ فضً طفاس غاس20ٞ

فاطّٗ ٠ٛطف اصّذ ع21ٍٟطزٝ صظٓ عٍٟ ِطٍه21صظٓ ١ِخاق طعّٗ فزصا21ْ

فالس عثاص صظٓ ٔٛف22ًطع١ذ واًِ صّشٖ تزا22ٞصظ١ٕٓ ص١ّذ ِىٟ رٚضا22ْ

لاطُ راطُ دمحم صظ23ْٛطٙاد عاِز عط١ٗ عثذهللا23صظ١ٕٓ ٠ٛطف رفاخ راض23ٟ

واٍِٗ واًِ اصّذ دمحم24ط١ف عا٠ذ واظُ طالب24صظ١ٓ واظُ ٚص١ذ راتز24

وزار دمحم تٛف١ك دمحم25ػزٚق اصّذ ِٙذٞ صاٌش25صظ١ٓ ٔاصز صظ١ٓ فز٘ٛد25

وٛحز عثاص تعثاْ دمحم26ػٙالء ِضظٓ عٍٟ دمحم 26صّشج عثذ اٌش٘زٖ واظُ ع26ٞٛ١ٍ

ٌّٝ طٍّاْ صظٓ واظ27ُػ١ّاء طاٌُ راطُ ص27ٍٛص١ٕٓ اصّذ وز٠ُ عثٛد27

١ٌج صظ١ٓ راطة راط28ُصادق رٛاد ِزْ٘ٛ رذٚع28ص١ٕٓ عثذ اٌظتار ِٛطٝ دمحم28

ِاٌه ٔا٠ف راطُ صظ29ٓصادق عثذ اٌىاظُ غأُ ٔع29ّٗصٛراء ص١ّذ ع١ٍٛٞ ظا٘ز29

ِزتثٝ صظٓ فزصاْ راط30ُصفا رالي اصّذ صّٛد30صٛراء عم١ً ٔاصز صظ30ٓ١

ِز١ذ خ١ز هللا فزد ع31ٍٟصفاء صظٓ صّشٖ ٔز31ُصٛراء دمحم رثارصاٌش31

ِضظٓ اطّاع١ً ِضظٓ ػٙذ32ط١ثح در٠ٚغ واظُ عثذ32ص١ذر اصّذ رثار صظ32ٓ١

ِز٠ُ فائش اِٛرٞ واظ33ُعثاص رالب رثار ر١٘ف33ص١ذر صثاس تزوٟ طعذ33ْٚ

ِٕتظز فالس فٙذ راط34ُعثاص فائك صظ١ٓ عىاي34ص١ذر ِظٍُ ِٙزاب وز34َ

١ِظاء خ١زٞ دمحم صظ35ٓ١ِصطفٝ عٍٟ خض١ز دمحم35درٖ س١٘ز راضٟ طا35ٌُ

س٠ٕة تضز٠ز رص١ُ دمحم36

طزٝ ِؼتاق رادر خٍف37

غ١ج ٔارش رص١ُ ٔار38ٟ
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طزٛد اصّذ صتٛاْ طا٘ز1

عٍٟ ١ِخُ خ١ًٍ ػالي2

غ١ذ صظٓ فاضً راضٟ 3

غ١ذاء عّاد دمحم ِٙذ4ٞ

دمحم راطُ داخً عث١ذ5

دمحم طتار رّز عثذاٌضظ6ٓ

دمحم عاِز واًِ ِفت7ٓ

دمحم ٘أٟ صظ١ٓ واظ8ُ

دمحماٌزٛاد اصّذ رٛاد عش٠ش9

دمحمِٙذٞ ص١ذر دمحمط١ٍُ عثذاٌغفار10

ِخٍذ صظٓ واظُ ػ11ٓ١ٕ

ِزتضٝ صاِذ تالز ِى12ٟ

ِزٖٚ صظٓ صّشٖ ع13ٍٟ

ِزٖٚ عادي ِٙذٞ خؼا14ْ

ِز٠ُ اصّذ دمحمعٍٟ ِضظ15ٓ

ِز٠ُ رعذ صظ١ٓ عٍٟ 16

ِز٠ُ طعذ ٘ادٞ ِىزٚد17

ِصطفٝ دمحم رضا صّشج18

ِمتذٜ صّشٖ واظُ رعاط19ٗ

ِٕتظز صالس عٍٛاْ اتزا20ُ١٘

ِٕتظز عثاص عّزاْ ِٛط21ٝ

١ِماخ عٍٟ ٚاٚٞ عث١ض22

ٔزرض طاٌُ اصّذ خض١ز23

ٔٛر حاِز ػاوز ِضّٛد24

ٔٛر صظ١ٓ عثادٞ رطٛي25

ٔٛر صثاس عط١ٗ واظ26ُ

ٔٛر طٗ واظُ اتزا27ُ١٘

ٔٛر ِاٌه صّشٖ راتز28

ٔٛر دمحم عثذ اٌظادٖ ع١ظ29ٝ

ٔٛرا واظُ ِش٘ز طا30ٌُ

٘ارز ِٕصٛر اصّذ ِش٘ز31

٘ثٗ صاِذ عثادٞ عثذع32ٍٟ

ٚطٓ خٍف سِاَ صّاد33ٞ

٠م١ٓ عٍٟ عثذ اٌضظ١ٓ صّاد34ٞ

٠م١ٓ عٛدٖ صْٕٛ اعز35ً١

٠ٛطف ض١اء ٠ٛطف ٔع36ّٗ

٠ٛٔض عادي صظٓ عٍٛا37ْ
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شهباء محسن حسٌن مضٌف1ابراهٌم فارس عمران حمزه1

شهد خالد نعمه جواد2احمد جواد كاظم علوان2

عباس حسٌن مرزه عطٌه 3اسٌا حافظ عبٌد حمٌدي3

عقٌل فاضل علٌوي عوده4بتول جعفر علً ناه4ً

علً احمد عطٌه ٌوسف 5تبارك علً حسٌن عبد عل5ً

*علً حاتم عٌدان نعٌمه 6جاسم دمحم عبداالمٌر عبٌد6

غسك صادق دمحمرضا جبار  7حسن علً داخل موات7

كرار حسٌن علً فرحان8حسن كرٌم رشاد كعود8

لٌلى جمٌل جبر خضٌر  9**حسٌن جواد كاظم ناصر 9

**ماجد حسٌن علوان حسن 10حسٌن كرٌم عباس خضٌر10

 دمحم باسم دمحم محسن حسٌن11خلود كامل سلمان حسن11

دمحم عبد عطٌه مارد12رشا دمحم محسن صعٌب12

دمحم فراس عبد المحسن هاشم  13رضا عبد خلٌف دمحم  13

دمحم مسلم عبد الحمزه وحٌد14رضا علً رجب سعود14

محمود عطا هللا علً كزار15زهراء جبار كرجً حمٌد15

مرتضى خالد حمٌد جاسم16زهراء دمحم عبداالمٌر16

مرٌم ضٌاء عباس هنٌدي17زهراء مسار دمحم كاظم17

مقتدى عمار موسى مدب18زهراء هاشم عبٌس عوده18

منتظر ناجح عبد حمود19زٌد كامل طالب حسٌن19

مٌسم حسٌن وداعه حسن20زٌنب حٌدر شحٌل نات20ً

نرجس عبد الكرٌم هادي دمحم21زٌنب عبداالمٌر عبدهللا علوان21

نور احمد نعمه شاط22ًزٌنب دمحم كامل حسن22

نور حمزه حسٌن عبد الزهره23زٌنب نجمان عبد مش23ً

نور رعد حسٌن عبٌد  24سجاد حمٌد خلف علٌوي24

نور غانم عبدعون كاظم 25صاحب جاسم كاظم حمزه25

نور مؤٌد عبدالعباس عبدهللا26صالح حمٌد نعمه طالل26

هشام رزاق حمٌد مناحً 27**عال نجم عبدالكاظم كرٌم 27

وسن كاظم فانوس فلٌح28علً هادي وحٌد رسن28
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