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مسائ

الدور

يصباحيذكرابراهيم خليل ابراهيمقوى/الكهرباء1
 
ثائ

اولصباحيذكراحمد حسن كريمقوى/الكهرباء2

اولصباحيذكراحمد حسن عليقوى/الكهرباء3

اولصباحيذكراحمد رياض رزاققوى/الكهرباء4

يصباحيذكراحمد هويدي حالنقوى/الكهرباء5
 
ثائ

اولصباحيذكراحمد كاظم عبيدقوى/الكهرباء6

اولصباحيذكراحمد طه ياسي  قوى/الكهرباء7

اولصباحيذكراحمد علوان محسنقوى/الكهرباء8

اولصباحيذكراحمد سامي عبد الرزاققوى/الكهرباء9

يصباحيذكراحمد رحيم حمزةقوى/الكهرباء10
 
ثائ

اولصباحيذكراحمد عليوي عبد هللاقوى/الكهرباء11

يصباحيذكراحمد عبد الصاحبقوى/الكهرباء12
 
ثائ

اولصباحيانثىاخالص عبيد عبد هللاقوى/الكهرباء13

اولصباحيذكرازهر جياد كاظمقوى/الكهرباء14

اولصباحيذكراسعد كردي ابو جيغدة قوى/الكهرباء15

اولصباحيذكراسماعيل كاظم نجمقوى/الكهرباء16

اولصباحيذكراكرم عدنان يارسقوى/الكهرباء17

اولصباحيذكراثيل حمزة يارسقوى/الكهرباء18

اولصباحيذكراديب زهي  عبد االمي قوى/الكهرباء19

اولصباحيذكراسعد عبود صالحقوى/الكهرباء20

اولصباحيذكراياد كامل حامدقوى/الكهرباء21

يصباحيذكرباسم حلواص متعبقوى/الكهرباء22
 
ثائ

اولصباحيذكرباسم دمحم حسي  قوى/الكهرباء23

اولصباحيذكرباسم نور عباسقوى/الكهرباء24

يصباحيذكرباسم هادي وناسقوى/الكهرباء25
 
ثائ

اولصباحيذكربشار حميد جاسمقوى/الكهرباء26

اولصباحيذكربشي  كاظم عبودقوى/الكهرباء27

يصباحيذكرجاسم كاظم عطيةقوى/الكهرباء28
 
ثائ

اولصباحيذكرجابر كاظم شالكةقوى/الكهرباء29

اولصباحيذكرجالل صبحي فاضلقوى/الكهرباء30

اولصباحيذكرجعفر حسن كاظمقوى/الكهرباء31

اولصباحيذكرجعفر عباس سعدقوى/الكهرباء32

اولصباحيذكرجعفر عبود عيىسقوى/الكهرباء33

اولصباحيذكرجواد عاجل عبد هللاقوى/الكهرباء34

اولصباحيذكرحازم عبد حزيمقوى/الكهرباء35

اولصباحيذكرحاكم فارس كريمقوى/الكهرباء36

يصباحيذكرحامد جدوع خليلقوى/الكهرباء37
 
ثائ

يصباحيذكرحسن امانة عبد هللاقوى/الكهرباء38
 
ثائ

يصباحيذكرحسن حمدان بديويقوى/الكهرباء39
 
ثائ

يصباحيذكرحسن طعمة حمزةقوى/الكهرباء40
 
ثائ

يصباحيذكرحسن عبد الزهرة عبد االمي قوى/الكهرباء41
 
ثائ

اولصباحيذكرحسن عبد حزيمقوى/الكهرباء42

يصباحيذكرحسن كاظم دمحم شهيبقوى/الكهرباء43
 
ثائ

يصباحيذكرحسي   حميد عبد الهاديقوى/الكهرباء44
 
ثائ

اولصباحيذكرحسي   زغي  محسنقوى/الكهرباء45

يصباحيذكرحسي   عودة علوانقوى/الكهرباء46
 
ثائ

اولصباحيذكرحسي   عبد حاجمقوى/الكهرباء47

اولصباحيذكرحسي   كاظم دمحم حسونقوى/الكهرباء48

اولصباحيذكرحسن صاحب شني  قوى/الكهرباء49

 علي سلمانقوى/الكهرباء50
اولصباحيذكرحسي  

يصباحيذكرحمودي هادي عباديقوى/الكهرباء51
 
ثائ

يصباحيذكرحميد طعمة عباسقوى/الكهرباء52
 
ثائ



يصباحيذكرحميد بندر عبيدقوى/الكهرباء53
 
ثائ

يصباحيذكرحيدر دمحم حسي   صاللقوى/الكهرباء54
 
ثائ

اولصباحيذكرحيدر اسماعيل جوادقوى/الكهرباء55

اولصباحيذكرحيدر جبار حرجانقوى/الكهرباء56

اولصباحيذكرحيدر رحمن متعبقوى/الكهرباء57

اولصباحيذكرحيدر صاحب صالحقوى/الكهرباء58

اولصباحيذكرحيدر سلمان حسي  قوى/الكهرباء59

اولصباحيذكرحيدر قاسم دمحم عليقوى/الكهرباء60

اولصباحيذكرحيدر قيس طهقوى/الكهرباء61

اولصباحيذكرحيدر كاظم جدوعقوى/الكهرباء62

يصباحيذكرحيدر كريم دمحم عباسقوى/الكهرباء63
 
ثائ

اولصباحيذكرحيدر مهدي جدوعقوى/الكهرباء64

يصباحيذكرحيدر مهدي حمزةقوى/الكهرباء65
 
ثائ

اولصباحيذكرحيدر علي عويزقوى/الكهرباء66

يصباحيذكرحكمت ماجدقوى/الكهرباء67
 
ثائ

اولصباحيذكرخليل كاظم شخي قوى/الكهرباء68

يصباحيذكرخالد كاظم حسي  قوى/الكهرباء69
 
ثائ

اولصباحيذكرخالد مرزة ابراهيمقوى/الكهرباء70

يصباحيذكرخضي  عبد العباس عيدانقوى/الكهرباء71
 
ثائ

يصباحيذكررائد عبد مسلمقوى/الكهرباء72
 
ثائ

يصباحيذكررائد رحيم عزيزقوى/الكهرباء73
 
ثائ

يصباحيذكررائد كامل كاظمقوى/الكهرباء74
 
ثائ

يصباحيذكررائد صالح مزهرقوى/الكهرباء75
 
ثائ

اولصباحيذكررافد عدنان عبد هللاقوى/الكهرباء76

يصباحيذكررافد محسن جعفرقوى/الكهرباء77
 
ثائ

اولصباحيذكررافد دمحم جوادقوى/الكهرباء78

يصباحيذكررحيم خيون سالمقوى/الكهرباء79
 
ثائ

يصباحيذكررحيم عبد جالبقوى/الكهرباء80
 
ثائ

يصباحيذكررحيم عبيد رسحانقوى/الكهرباء81
 
ثائ

يقوى/الكهرباء82 ي ناح 
يصباحيذكررسول راض 

 
ثائ

يصباحيذكررشدي كريم غازيقوى/الكهرباء83
 
ثائ

يصباحيذكررشيد خضي  ليلوقوى/الكهرباء84
 
ثائ

يصباحيذكررضا جابر بطيقوى/الكهرباء85
 
ثائ

اولصباحيذكررياض نعيم عيىسقوى/الكهرباء86

اولصباحيذكررضا كاظم دمحمقوى/الكهرباء87

يصباحيذكرزهي  موىس دمحم عليقوى/الكهرباء88
 
ثائ

يصباحيذكرزيد طارق ابراهيمقوى/الكهرباء89
 
ثائ

اولصباحيانثىزينة كامل عبد هللاقوى/الكهرباء90

اولصباحيذكرزغي  شياع هيهوقوى/الكهرباء91

اولصباحيذكرزكي هادي عبد عباسقوى/الكهرباء92

اولصباحيذكرسالم عبد الجاسم موىسقوى/الكهرباء93

اولصباحيذكرسالم عبد المحسن عطا هللاقوى/الكهرباء94

اولصباحيذكرسالم جي  عليقوى/الكهرباء95

ي عبد الحسي  قوى/الكهرباء96
 
اولصباحيذكرسمي  هائ

يصباحيذكرسامي تركي عبودقوى/الكهرباء97
 
ثائ

اولصباحيانثىسناء حميد رشيدقوى/الكهرباء98

يصباحيذكرستار جبار مغي قوى/الكهرباء99
 
ثائ

 عليقوى/الكهرباء100
اولصباحيذكرسعد حسي  

اولصباحيذكرسعد كاطع عيىسقوى/الكهرباء101

اولصباحيذكرسعيد كاولي شعيلقوى/الكهرباء102

اولصباحيذكرسعيد مشط علوانقوى/الكهرباء103

اولصباحيذكرسعدي هاشم خلفقوى/الكهرباء104

اولصباحيذكرشاكر عباس حسنقوى/الكهرباء105

اولصباحيذكرشهيد جساب غاليقوى/الكهرباء106

اولصباحيذكرصالح حني   سلمانقوى/الكهرباء107



يقوى/الكهرباء108
يصباحيذكرصالح مهدي مهيث 

 
ثائ

يصباحيذكرصاحب حسون صاحبقوى/الكهرباء109
 
ثائ

اولصباحيذكرصباح حسي   حسونقوى/الكهرباء110

يقوى/الكهرباء111
يصباحيذكرصالح عبد المهدي راض 

 
ثائ

يصباحيذكرصالح عبد المهدي عبد الرحيم قوى/الكهرباء112
 
ثائ

يصباحيذكرصالح دمحم خضي قوى/الكهرباء113
 
ثائ

يصباحيذكرصادق عبد علي دمحمقوى/الكهرباء114
 
ثائ

يصباحيذكرصدام عبد االمي  مسلمقوى/الكهرباء115
 
ثائ

اولصباحيذكرظافر موىس دمحم عليقوى/الكهرباء116

يصباحيذكرعاد جي  دمحمقوى/الكهرباء117
 
ثائ

يصباحيذكرعامر حميد صاحبقوى/الكهرباء118
 
ثائ

يصباحيذكرعامر حمودي شعالنقوى/الكهرباء119
 
ثائ

يصباحيذكرعامر موىس عزيزقوى/الكهرباء120
 
ثائ

اولصباحيانثىسهيلة عبد الرحيمقوى/الكهرباء121

اولصباحيذكرعامر حاكم دمحم عبيسقوى/الكهرباء122

اولصباحيذكرعادل حسي   عبد هللاقوى/الكهرباء123

يصباحيذكرعادل كصمول عبد الحسي  قوى/الكهرباء124
 
ثائ

اولصباحيذكرعادل مانع لطيفقوى/الكهرباء125

يصباحيذكرعادل بلبول مزهر قوى/الكهرباء126
 
ثائ

اولصباحيذكرعباس صوي    ح كاظمقوى/الكهرباء127

يصباحيذكرعباس عزيز عباسقوى/الكهرباء128
 
ثائ

يصباحيذكرعباس دمحم جي قوى/الكهرباء129
 
ثائ

يصباحيذكرعباس جبار بدنقوى/الكهرباء130
 
ثائ

يصباحيذكرعباس علي عنادقوى/الكهرباء131
 
ثائ

اولصباحيذكرعقيل حسي   عبد االمي  قوى/الكهرباء132

اولصباحيذكرعقيل فاهم صيهودقوى/الكهرباء133

يقوى/الكهرباء134 يصباحيذكرعقيل راهب عبد النث 
 
ثائ

اولصباحيذكرعقيل عبد كاظم عباسقوى/الكهرباء135

اولصباحيذكرعالء ابراهيم عليويقوى/الكهرباء136

ي عجيلقوى/الكهرباء137
 
اولصباحيذكرعالء جوئ

اولصباحيذكرعالء عايد حميديقوى/الكهرباء138

يصباحيذكرعالء عبد الحسي   ثعبانقوى/الكهرباء139
 
ثائ

اولصباحيذكرعالء الدين جبار جوادقوى/الكهرباء140

ي جودةقوى/الكهرباء141
اولصباحيذكرعالوي باىس 

 والي حويليقوى/الكهرباء142
اولصباحيذكرعبد الحسي  

يصباحيذكرعبد الحسن شاكر كطرانقوى/الكهرباء143
 
ثائ

يصباحيذكرعبد الحسن ناظم نارصقوى/الكهرباء144
 
ثائ

يصباحيذكرعبد المحسن بادي مجيدقوى/الكهرباء145
 
ثائ

اولصباحيذكرعبودي خريبط عبد الحسي  قوى/الكهرباء146

اولصباحيذكرعبد االمي  زامل خضي قوى/الكهرباء147

اولصباحيذكرعارف شنشول عليقوى/الكهرباء148

يصباحيذكرعدنان علي لفتهقوى/الكهرباء149
 
ثائ

يصباحيذكرعظيم نعمة حسي  قوى/الكهرباء150
 
ثائ

اولصباحيذكرعبد الوهاب عبد الرزاققوى/الكهرباء151

اولصباحيذكرعبد الوهاب عراق كاظمقوى/الكهرباء152

يصباحيذكرعبد الكاظم سعيد عيىسقوى/الكهرباء153
 
ثائ

اولصباحيذكرعلي بهلول عبد الحسي  قوى/الكهرباء154

 عبد عليقوى/الكهرباء155
يصباحيذكرعلي حسي  

 
ثائ

اولصباحيذكرعلي حسي   كاظمقوى/الكهرباء156

اولصباحيذكرعلي حسي   سعيدقوى/الكهرباء157

اولصباحيذكرعلي حسي   جوادقوى/الكهرباء158

اولصباحيذكرعلي حسي   فرحانقوى/الكهرباء159

اولصباحيذكرعلي طالب معي  قوى/الكهرباء160

اولصباحيذكرعلي عايد مزعلقوى/الكهرباء161

اولصباحيذكرعلي عبد الحمزة حمدقوى/الكهرباء162



يصباحيذكرعلي عبد الزهرة كاظمقوى/الكهرباء163
 
ثائ

وزقوى/الكهرباء164 اولصباحيذكرعلي غالب في 

يصباحيذكرعلي كاظم علوانقوى/الكهرباء165
 
ثائ

اولصباحيذكرعلي محسن كاظمقوى/الكهرباء166

اولصباحيذكرغالب مطلب حمزةقوى/الكهرباء167

اولصباحيذكرغسان بهلول عبد موىسقوى/الكهرباء168

اولصباحيذكرغضبان جايش جاسمقوى/الكهرباء169

اولصباحيذكرفاضل خضي  كاطعقوى/الكهرباء170

اولصباحيذكرفارس جالل الدين عبد هللاقوى/الكهرباء171

اولصباحيذكرفارس خضي  عباسقوى/الكهرباء172

يصباحيذكرفارس هندي كاظمقوى/الكهرباء173
 
ثائ

يصباحيذكرفراس عبد الجبار حميدقوى/الكهرباء174
 
ثائ

اولصباحيذكرفاهم مبدر كريديقوى/الكهرباء175

اولصباحيانثىفاطمة حسي   جبارقوى/الكهرباء176

اولصباحيذكرفريد حسي   شني  قوى/الكهرباء177

يصباحيذكرفؤاد سعد فاضلقوى/الكهرباء178
 
ثائ

اولصباحيذكرفواز شالل دمحمقوى/الكهرباء179

اولصباحيذكرفرقد عبد السالم محسنقوى/الكهرباء180

اولصباحيذكرفالح حسن جبار عبودقوى/الكهرباء181

يصباحيذكرفالح نجم عبدقوى/الكهرباء182
 
ثائ

اولصباحيذكرقاسم جندي عودةقوى/الكهرباء183

يصباحيذكرقاسم جواد كاظمقوى/الكهرباء184
 
ثائ

اولصباحيذكرقاسم مالك جعفرقوى/الكهرباء185

اولصباحيذكرقائد ظاهر فنغشقوى/الكهرباء186

اولصباحيذكرقيثار توفيق خضي قوى/الكهرباء187

يصباحيذكرقصي ابراهيم عبد الحسي   قوى/الكهرباء188
 
ثائ

اولصباحيذكرقحطان دمحم كاظمقوى/الكهرباء189

اولصباحيذكركاظم داخل جابرقوى/الكهرباء190

اولصباحيذكركاظم داخل حسي  قوى/الكهرباء191

اولصباحيذكركاظم واصف كاظمقوى/الكهرباء192

اولصباحيذكركريم عزيز حبيبقوى/الكهرباء193

اولصباحيذكركريم كاظم حسي   عوادقوى/الكهرباء194

ان رهمهقوى/الكهرباء195 يصباحيذكركاظم مي 
 
ثائ

يصباحيذكركوثر مفتاح دمحم عليقوى/الكهرباء196
 
ثائ

يصباحيذكرليث رحيم كاظمقوى/الكهرباء197
 
ثائ

يصباحيذكرلؤي خالد دمحمقوى/الكهرباء198
 
ثائ

ادقوى/الكهرباء199 اولصباحيذكرماجد خضي  رس 

اولصباحيذكرماجد عبد الرضا كاظمقوى/الكهرباء200

اولصباحيذكرماجد شاكر دمحمقوى/الكهرباء201

يصباحيذكرماجد صيهود صفرقوى/الكهرباء202
 
ثائ

اولصباحيذكرماجد هادي حسي  قوى/الكهرباء203

يصباحيذكرمازن حيدر محسنقوى/الكهرباء204
 
ثائ

اولصباحيذكردمحم ابراهيم حسي   قوى/الكهرباء205

اولصباحيذكردمحم ازهر منعمقوى/الكهرباء206

اولصباحيذكردمحم جواد حسي  قوى/الكهرباء207

يقوى/الكهرباء208
اولصباحيذكردمحم رسول مهيث 

يصباحيذكردمحم زيد يوسفقوى/الكهرباء209
 
ثائ

يصباحيذكردمحم عبد الرضا محسنقوى/الكهرباء210
 
ثائ

يصباحيذكردمحم عبد االمي  رديفقوى/الكهرباء211
 
ثائ

اولصباحيذكردمحم فاضل عباسقوى/الكهرباء212

اولصباحيذكردمحم جليل عبد حمزةقوى/الكهرباء213

اولصباحيذكرمسلم عبد زيد حمزةقوى/الكهرباء214

يصباحيذكرمسلم شهيد كاظمقوى/الكهرباء215
 
ثائ

يصباحيذكرمصطف  احمد عبد الكريمقوى/الكهرباء216
 
ثائ

اولصباحيذكرمخلص كريم مزهرقوى/الكهرباء217



يقوى/الكهرباء218 اولصباحيذكرمجيد عدنان ناح 

اولصباحيذكرمازن حسي   سلمانقوى/الكهرباء219

اولصباحيذكرمحسن دمحم اكي  حسي  قوى/الكهرباء220

يصباحيذكرمؤيد عبد العباسقوى/الكهرباء221
 
ثائ

اولصباحيذكرمؤيد مهدي جي قوى/الكهرباء222

يصباحيذكرمؤيد جاسم دمحمقوى/الكهرباء223
 
ثائ

اولصباحيذكرمحسن حسن دخيلقوى/الكهرباء224

اولصباحيذكرنارص عبد هللا جودةقوى/الكهرباء225

اولصباحيذكرنجاح حسن دمحمقوى/الكهرباء226

اولصباحيذكرنشوان نوري سعدقوى/الكهرباء227

يصباحيذكرنعيم كريم عبد الحسي  قوى/الكهرباء228
 
ثائ

اولصباحيذكرنعمان خضي  عبد هللاقوى/الكهرباء229

يصباحيذكرنعمان كاطع ياكوتقوى/الكهرباء230
 
ثائ

اولصباحيذكرنوماس عبد الكريم جبارقوى/الكهرباء231

اولصباحيذكرهاشم ابراهيم احمدقوى/الكهرباء232

يصباحيذكرهيثم حسن دمحمقوى/الكهرباء233
 
ثائ

ي جي قوى/الكهرباء234
يصباحيذكرواقع شمح 

 
ثائ

اولصباحيذكروسام علي حسي  قوى/الكهرباء235


