
داضثاخدمىق ودرَاخاَكهُسٌيدخم لاَىٌمنطقاصىل فمهانُذى وانصرفانفمه االضاليٍاالضىخ

2116223520383435اَاخ جاضى عهٍ يهد1ٌ

2624223020303637افراح زاهر َجى عثد 2

2324203220353433افراح كاظى فاضم عثاش3

3036253520323040اضتثرق خًُص راضٍ خهف4

2422183420333632ايُح ادًد هادٌ دط5ٍ

2516183222223029ايُح دطٍ  تُجاٌ يُشد6

2830173420273132ايُح ضعُد دًُد دًىد7ٌ

1515151520151515اَاد شاكر يذًىد عثد8

2020203226213027اَح خاند عثد هللا عهىا9ٌ

اَح خًُص ياجد دط10ٍ

2618183624303433اَح يهدٌ رشُد ردًا11ٌ

3040203820283637اَح َاضٍُ عهٍ شهاب12

3018223020313136اَالف َجى عثد ضذاب13

2215151520153215اًَاٌ صثاح دطٍ يذًىد14

15
اَُاش عثد انىهاب ادًد 

خهف
2920193220233232

2216152521293435تطًح ضانى دًُد دط16ٍ

2315182820254034تشائر دطٍُ عهٍ يراد17

18
تشائر صالح صاَم 

عثدانهطُف
3040283828333234

2015152820223017جاضى يذًد دًُد يىض19ً

2828193422213227دطٍُ هادٌ جثارٌ ير20ٌ

2516213222313836دٍُُ دطٍُ عهٍ دط21ٍُ

2220152020293420دىراء عًار رزولٍ جًعح22

2822153520273332دىراء عًار صادة كرَى23

2118152620253228دُدر رشُد دًُد رشُد24

2315202220233221دُدر عدَاٌ كايم عثاش25

دعاء نُث خاند26

2216183420343623دَُا يىفك جاضى يذًد27

2322273623353434رلُح عثد انجهُم صادق يطهك28

2516153320283629زهراء جثار دطٍُ دًىد29

2722163420373235زهراء رزاق جثار شثُة30

(ب)انًردهح االونً 
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2440233422343630زهراء ضًُر دطٍُ عهىا31ٌ

2320163220323432زهراء عثد دطٍُ جاضى32

3020152520313335زَُة تاضى جهُم اتراهُى33

2840203820233630زَُة جاضى يذًد شهاب34

35
زَُة عثد انذطٍ دطة 

هللا

2215152820213518ضجاد يُصىر دطٍُ عه36ٍ

37
ضراب شاكر يذًىد 

جدوع
3024253620313836

2426212820383818ضًر دطٍُ عثىد عهىا38ٌ

39
ضىضٍ اَاد دًادٌ 

عهىاٌ
2526253220233629

2220193020273137صاترٍَ عثد عهٍ عثد40

2128153726313826صفا ياهر اضًاعُم جثىر41

2420173520303232ضحى ابراهيم عناد كريم42

2940243028293836طه عهٍ طه يذًىد43

3020153020213031طُثح طارق دًُد عرب44

2320152930154028طُثح وضاو عثاش يذًد45

46
عثاش يذطٍ عثاش 

يذًد

47
عثد هللا َىَص دطٍُ 

اتراهُى
2938293220214035

23363528283432عهٍ اضًاعُم رداو دًُد48

2415151520213015عهٍ اَاد يذًىد لدور49ٌ

2715152820273228غفراٌ ضًُر عثد عه50ٍ

2824223522353635فاطًح انسهراء دافع كايم عثدهللا51

3228253828304035فاطًح دطٍُ عهٍ دط52ٍُ

2422173120273831فاطًح دًُد غاَة د53ًٍَ

1515151520151515فاطًح خاند عثد54

55
فاطًح عهٍ كُعاٌ 

عصفىر
2316152420253024

2530172925293626فاطًح غازٌ دطٍُ يذًد56

57
نًُاء شاكر كشكىل 

َصُف
2324203022263938

58
يذًد اتراهُى صثذٍ 

ادًد
2316152922313832

2420152523213225محمد صالح معارج ماجد59

2524152520213520يذًد عدَاٌ جىاد كاظى60
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3318223521294032يذًد فاروق عثاش كاظى61

3040293428373034يذًد نطُف جاضى عثدهللا62

2115233020263030يرَى اَاد جىاد كاظى 63

2334233520303438يها خاند دطٍُ ادًُد64

2820193220233028يُعاد يذًد عثد انكرَى65

2738203625273129َثراش زَد َجى عثدهللا يذًد66

2815153220233135َهً عثد انىهاب يذًىد شهاب67

2424193522273632َىر رعد يذًىد جاضى68

َىر ضعد يذًد دط69ٍُ

2630213623393020َىر يذًد يذًىد صانخ70

2420153220223232َىر هالل َجى عثد71

2315163020223819َىرج عادل صانخ يهد72ٌ

3022213225273034َىرج عًار يُعى جاضى73

2424153525343423هاجر طانة غاَة ضًُر74

2515152020223015هاروٌ رشُد دًُد يجُد75

3340303222333633هانح ادًد جاضى يذًد76

2538263220343431هثح اتراهُى دطٍُ عه77ٍ

2624223220283237هثح ادًد جثار اردُى78

79
 هدي اَىب اضًاعُم

يهدٌ
2320172520273027

2320173520283433هدي يُعى كاظى عارف80

2926183520263833هُفاء غاَى فرداٌ عهىا81ٌ

2736213425333426ورود عهٍ داتى يطهك82

3132303720234032وضاح يازٌ يطٍُ يذًد83

84
 َاضٍُ فاضم عثاش

روكاٌ
راضة

2515232830253837َىضف عثاش عهٍ دط85ٍ

راضةَىضف جثار عُداٌ خهف86
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