
داطثاخدمٕق ٔدزٚاخاَكهٛش٘يذخم لإٌَمنطقاصٕل فمّانُذٕ ٔانصزفانفمّ االطاليٙاالطىخ

2030193724213124االء اطًاعٛم عثذ هللا دظ1ٍٛ

2326233421273321اتتظاو دظٍٛ عشأ٘ دظ2ٍٛ

2016153220263420اطزاء تذظٍٛ دظٌٕ جٕاد3

2020213724254024اطٛاف يظٓز دًٛذ غٛذا4ٌ

2434153320263220ايٕاج طّ سياٌ دثٛة5

2032163620213220اًٚاٌ تذر جٕاد خًاص6

2818203120263520تهمٛض كزٚى تذر َٕار7

3024323825204025دظٍٛ عثاص شكز يذًٕد8

2126213420273620دٕراء يذًذ فزداٌ دظ9ٍ

2218203320203020خضٛز يذًذ عثاص ٚاط10ٍٛ

2318153320203220 دانٛا يمذاد جٕاد كاظى11

2036243624243624دَٛا ياسٌ كاظى جٕاد12

2230153220243220دٚاَا فارص طتار جثار13

2018193520233520رتاب صانخ تٕفٛك دظ14ٍ

2018153020223820رطم دٛذر عذَاٌ يذًذ15

2122223621353321رغذ دايذ شكٕر يذًٕد16

2516153320203520رٚاض طارق ثايز خالف17

2022273620353720رٚى َصٛز فاضم دظ18ٍٛ

2022203220203420سْزاء ادًذ عثاص يذًذ19

2418253620213320سُٚة جاطى يذًذ دظ20ٍ

2340233221303721سُٚة خهٛم اتزاْٛى دظ21ٍ

2024153520303520سُٚة عًاد عهٕاٌ جاطى22

2136223524253124سُٚة كزٚى فهٛخ دظ23ٍ

2520153020283220طارج فارٔق عثٕد تالو24

183620020طارج يذظٍ عثذ عه25ٙ

2536253630303630طاْز جاطى ادًذ يٕط26ٗ

2118183220223220طزاب صانخ يٓذ٘ جاطى27

2315303220243520طٛف َعًّ عشٚش اطًاعٛم 28

2018153020243420شٓذ ثايز عثذ عهٙ ادًذ29

2315151520263320شٓذ عهٙ يذظٍ ادًذ 30

(ج)انًزدهح االٔنٗ 
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2018153020253720شًٛاء خًٛض ْجٛج ٚاط31ٍٛ

2615203320204020صمز صانخ يٓذ٘ صكز32

2318151520273420ضذٗ دظٍ عهٕٛ٘ يذظ33ٍ

34
عادل يذًذ عثذ انخانك 

َجٛة
2015183220203520

2830253628393428عثذ انكزٚى اطذ كزٚى يطز35

36
عذراء ٚاطٍٛ عثٕد 

طهًاٌ
2428273032283632

37
عًار دظٛة ادظاٌ 

جاطى
2020153220203820

2536253621383621فاطًح ادًذ يٓذ٘ دًٛذ38

2634253320253220فاطًح يشْز اتزاْٛى يذب39

40
فاطًحعثذ انذظٍ عثاص 

دظٍٛ
2528193220223820

2318153120233520فزدٔص غاس٘ ادًذ خًٛض 41

2220193620203420قمر هاشم مريس جواد42

43583راطة43583راطةكزار دًٛذ عهٙ تذر43
راطة 

تانغٛاب
راطة تانغٛاب4358343583

2226203620233320نًٛاء نطٛف جاطى يذًذ44

2224152820203520يذًذ لاطى رشٛذ طهطا45ٌ

2332203620303420يزٔج طّ سياٌ دثٛة46

2118152520203020يزٚى شعالٌ جاطى يذًذ47

2940213532293132يزٚى يذًذ دًٛذ صانخ48

49
يصطفٗ دظٍ اتزاْٛى 

اعُٛش
2015152520213220

2322223420273620يُٗ َاصز كاظى خًٛض50

2120153120293520يٛظى شايم فهٛخ دظ51ٍ

2426203320253320َادٚح نطفٙ صالح جٕاد52

2524153220303620َٕرا عذَاٌ لذٔر٘ دثٛة53

2320193220273520َٕرِ رائذ طعذٌٔ رٚذا54ٌ

2320193321263321ْذٖ ادًذ فاضم عثاص55

2318173020253320ْذٖ نطٛف عثٛذ يزي56ٙ

2322152020233420ْذٚم ادًذ خضٛز عثاص57

58
ْذٚم عثاص َجى عثذ 

انكزٚى
3220153220213020

2030173520213220هناء يونس حسن احمد59

2020193620203320ٔائم طانة عثذ ادًذ60
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2215213020213020ٔطاو فانخ ثايز كاظى61

2622203020223220ٔطاو لٛض َجى عثذ هللا62

  مؤجل567567567دظٍٛ ادًذ عثذهللا عثذانكزٚى63

  يؤجم476476476اًٍٚ َٕٚض ْاشى عثاص64

  يؤجم476476476عثذانزدًٍ شاكز عه65ٙ

  يؤجم476476476عثذ انكزٚى خضٛز يذًذ عثاص66

يؤجمعهٙ دظٍٛ عهٙ طعًح67

يؤجمجاطى غانة ظاْز دثٛة68

يؤجميزٔج صثاح َٕر٘ يذًذ69

يؤجمختاو خضٛز دظٍ يطز70

يؤجمراٚح َٕر٘ طتار71

يؤجميذًذ دظٍٛ ع72ٌُٕ

يؤجمسُٚة َاٚف دظ73ٍ

يؤجمعهٙ ْاَٙ عثاص عهٕا74ٌ

يؤجمنًٗ دظٍٛ شاكز دشظ75ٍ
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