
          
 

    االسم الثالثي  ت

  عبد طارق عبادي محمد   ١
  عبد الرسول عبد الرضاجمال محمد حسن   ٢
  عبود لعیبي یاسین الفرطوسي  ٣
  عباس صحن محمد عبد الرزاق    ٤
   ابو الحسن سراج الحسناحمد حسین   ٥
  عبد االمیر فرحان جصاني درویش   ٦
  حیدر داود مھدي داود   ٧
  عبود  كاظم اسعد محسن  ٨
  اوراس حسون حسن شاكر   ٩
   عبد السادة حسن عبید موسى  ١٠
  حیدر مجبل شاكر سعد ذرب   ١١
  موسى سعید فاضل عباس   ١٢
  محمد رحیم  صالح عبد السالم   ١٣
  صفاء محمد علي عبد الرسول عبد الرضا   ١٤
  رافد عبد الرضا محمد جبر    ١٥
    عبد االمیر نقي زین العابدین   ١٦
   عكلة بطي عبد الحسین نعمھ  ١٧
  رحیم فتاح عبد الستار جبار   ١٨
  عبد الحسین مال اهللا عبد الكریم عاتي   ١٩
    علي ذیبان علي حسین   ٢٠
    علي كاتب شاوي دواس   ٢١
    باسل جبار حسین نجم   ٢٢
    قاسم محمد محي حسن   ٢٣
  كاظم جمعة ساجت حمادي   ٢٤
  لیث صاحب مھدي عبد الرسول   ٢٥
   محسن علي یوسف العنبكلي  ٢٦
  عبود ھذالمحمد نوري   ٢٧
   عبد جعفر محمد ھاشم  ٢٨
  شنجار مثنى محمود زاید   ٢٩
  مھدي علي حسین اسماعیل   ٣٠
   محمد رضا میثم مھدي  ٣١
  محمود نجم الدین محمد حسن   ٣٢
    )مستخدم(حسین عبد اهللا كتاب علي    ٣٣
    )حارس ( علي عبد الحسین الخزرجي    ٣٤
٣٥      
٣٦      
٣٧      
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    االسم الثالثي  ت

  أنوار حسین محمد ابو الحسن  ١
   محمد ھاشمنجاة اسماعیل  ٢
  عریبي محمد ظھور عبد الرضا   ٣
   رسن صالح خدیجھ عاكول  ٤
   الحسن ابو الحسن  سراجندى حسین  ٥
   محمد احمد قنال مھدي  ٦
   راضي جوادزینب عبد االمیر  ٧
  فردوس محمد جواد احمد حسن  ٨
   محمد سن جبارو  ٩
   جساب تویلياخالص حمود  ١٠
    عبد التقيازھار عبد االمیر  ١١
   امتنان جواد ناصر حسون  ١٢
    حسینامل عیدان كاظم  ١٣
     عبد الواحد ناصرآمنة جمیل  ١٤
   بشرى محمد مسافر ھاشم  ١٥
   خیریة محمد رضا مارد  ١٦
   زھراء صادق علي محسن  ١٧
   ذربزینة مجبل شاكر سعد   ١٨
    مھدي إسماعیلسالمھ ھادي  ١٩
   سجى محمد فرحان سیالن  ٢٠
  عذراء صادق علي محسن     ٢١
  تغرید عیسى جاسم علي  ٢٢
  كفایة عیدان حمادي جبر  ٢٣
   جساب تویليمریم حمود  ٢٤
   علي عبیدندى حسن  ٢٥
    نھلة ھادي موسى عبد الحسین  ٢٦
    وادي فرجھناء لعیبي  ٢٧
    كاظم عبد علي جریح فرھود  ٢٨
  مسؤول المالیة   احمد حسین سراج الحسن ابو الحسن   ٢٩
 مسؤول الذاتیة   محمد عبد الرزاق عباس صحن   ٣٠
  للبنات/ محاضر مشترك   سید سعید فاضل موسى   ٣١
 للبنات/ محاضر مشترك   صالح عبد السالم محمد رحیم    ٣٢
 للبنات/ محاضر مشترك    عبد الكریم عاتي عبد الحسین مال اهللا  ٣٣
 للبنات/ محاضر مشترك   علي ذیبان علي حسین   ٣٤
 للبنات/ محاضر مشترك   لیث صاحب مھدي عبد الرسول   ٣٥
 للبنات/ محاضر مشترك   علي كاتب شاوي دواس  ٣٦
  مستخدمة  أسیل تركي عبد زید  ٣٧
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