
كتابًةرقًما

181735شييب فاضل صاحل عواد1

12921شييب قاضه حمند جاضه2

161430شييب حمند صيَود حمنود3

121628شييب ىاصس غَاب امحد4

191837شييب وٍاب حمند حبيب5

171734ضازة توفيل عبد ميَل6

16824ضازة مخيظ خليل حمند7

191635ضازة ضَيل عبد اهلل علي8

121022ضازة عبد احلليه امساعيل مخيظ9

141825ضجى فاضل فسحاٌ خلف10

171532ضسى عبد الكسيه  عبد اهلل11

131730ضساب عدىاٌ كاظه جواد12

11718ضسمد امحد كامل  محودي13

121426ضعد حبيب ابساٍيه  عيدا14ٌ

8715ضفياٌ يوضف حطني  حبيب15

151732مسس حتطني حمند صالل16

161935ضَاد ضليه حمينيد عواد17

151732ضَاو امساعيل حمنود محيد18

15722ضَري ماجد ىعنة حطني19

151328ضَري ىعيه فَد عبد اهلل20

141832ضوشاٌ امساعيل ىوزي عبد احلطني21

131124ضيف الديً امحد حطني  شيدا22ٌ

111223ضيف الديً فالح حطً ضلنا23ٌ

121123ضيف عناد حطً ضلنا24ٌ
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151126غفاء امحد خلف ضلنا25ٌ

151833غَد بالل امحد خلف26

151530غَد جواد داود صاحل27

14519غَد حواع خلف حطني28

161733غَد ٍاغه حمند عباع29

141125غَد وليد خليل ابساٍيه30

171734غرييً عبد الكسيه حمند غكس31

182038غيناء امحد حطني عيطى32

16218غيناء محيد عبد اهلل  مَدي33

141529غيناء جنه عطية جنه34

121628صابسيً غطاٌ عبد اجمليد علي35

161430صبا صكباٌ حطني علي36

18826صبا حييى صاحل أمحد37

71118صفاء حطً ٍادي علي38

111122صالح الديً مبدز ياع محد39

131326ضحى امحد صاحل عبدالكسيه40

201939ضحى ظاٍس ياضني ازحيه41

151126ضفاف ياضني ضاحي عباع42

181937ضنياء خليل زغيد علي43

141731ضياء متعب طعظ فدعه44

14822طالب ابساٍيه عبداهلل  محد45

16824عائػة كسيه ذياب أمحد46

131528عباع جياد خادو علي47

( م2016 / 2 / 21 ): في  (2801 )راسة تالغياب تاألمر عبدالسمحً حمنود جاضه48
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141428عبد اهلل امحد عبد اهلل دزويؼ49

151631عبد اجلباز خليل ابساٍيه فدعه50

191938عبد الكادز لطيف محادي عبداهلل51

81018عبد اهلل غامن عصت مَدي52

161329عبد اهلل غين مجيل عبد الغين53

101121عبد الوٍاب مصطفى  حمند علوا54ٌ

151530عبري جعفس جاضه حمند55

151732عبري قاضه عباع جاضه56

8816عثناٌ حطني مجعة حطني57

151126عثناٌ عبد امحد جاضه58

13821عثناٌ غالب عبد زغيد59

121628عرزاء خالد محيد عباع60

131124عرزاء غاكس حمنود  عرب61

161733عرزاء عبد ضامل حمند62

111324عصاو فاضل دحاو جواد63

111021علي امحد ضعدوٌ علي64

111021علي جليل ابساٍيه  بسيطه65

121628علي حكي غفيل  غافل66

علي زغيد حمنود ضلنا67ٌ

141428علي حمند ىايف خضري68

11920علي ميري عبد اجلباز غَاب69

151429علي وادي طلب حمند70

161632علياء امحد فسحاٌ خليفة71

151833علياء جابس ىصيف جاضه72

( م2016 / 2 / 21 ): في  (2801 )راسة تالغياب تاألمر 
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71219عناد ىصست كامل غَاب73

141125عنس مجعة كامل محيد74

141226عنس جنه  عبد اهلل امحد75

171936غفساٌ خالد ىصيف جاضه76

181331غفساٌ فاضل ابساٍيه جاضه77

141327غفساٌ وٍيب ميصوز حطني78

191837غيداء حمند مجيل إبساٍيه79
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