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2الشاطري عمر حامد احمد43/400

5عبدهللا ناصر خالد احمد43/401

8محمد احمد احمدفتح43/402

11عثمان غالب شمسان بشٌر اخٌل43/403

14قاسم محمد مسعد اسعد43/406

17محمد احمد علً اصٌل43/411

20ٌحٌى صالح عاطف قائد اصٌل43/412

23 محمد محمد عبدالرحمن المعتصم43/414

26حسٌن احمد محمد محمد امٌن43/415

29عقالن محمد احمد امٌن باسم43/417

32عقالن ناجً محفوظ ولٌد خالد43/423

35 علً  مهدي ولٌد خالد43/424

38نجاد محمد عبدالملك احمد رٌاض43/427

41صالح مجلً عبدالغنً سامح43/431

43عبده سعٌد عبدهللا سعٌد43/432

45عبدهللا سعٌد محمد سلٌمان43/433

47 علً عبدهللا حنش شكري43/435

49مقبل مثنى اسعد صدام43/437

51عمر سالم عدنان صفوان43/438

53سفٌان الخضر احمد صالح43/439
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55داحن مجمل سالم عبدالرحمن43/440
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63ناصر عبٌد نصر عبدالناصر43/444

65محمد عبٌد فضل عبٌد43/445

67صالح علً حسٌن عدنان43/446

69سعٌد احمد علً فجر عل43/447ً

71عراسً هزاع محمد فهد فٌصل43/450

73عباس احمد نصر ماجد43/452

75احمدصالح مختار مازن43/453

77داحً مجمل سالم مجمل43/454

79عبدهللا محمود احمد محمد43/456

81عبده محمود امٌن محمد43/457

83حٌدر سعٌد حٌدر محمد43/458

85عبدهللا خالد محمد43/459

87المترب عبدهللا حسن سنان محمد43/460

89عبدالكرٌم صالح عبدهللا محمد43/461

91 صالح محمد مهدي محمد43/463

93احمد سلطان محمدعبدالفتاح43/464
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95احمد عبدالمجٌد محمد محمود43/465

97عبدالرحمن حسٌن نسار محمود43/466

%9960السنانً محمد مسعد ناجً مسعد43/468

101 ثابت بن ثابت عصام معتز43/469

103محمد صالح ناصر نادر43/472

105سلمان محمد هاشم نجوٌن43/474

107حسن عبدهللا محمود نوف43/475
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