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تسع وعشرون29خاصابو بكر علي حمود كناص١
خاصاحمد رفعت خليل ابراهيم٢
ة19عاماحمد صالح حسون٣ سع ع
ون27خاصاحمد عبدالرحمن عايد٤ سبع وع
ة18عاماحمد ماجد حامد٥ ثمان ع
خاصاحمد دمحم عبدهللا٦
ذوي اعاقة اسراء اكرم بشير٧
ون24خاصاسراء حسيب صابر٨ ــع وع ار
سبع وثالثون37عاماسماء باسل رحيم٩

تعويض متضرريناسيا كمال مصطفى دمحم١٠
ون23عاماالء حسين علي هزاع١١ ثالث وع
تان وخمسون52عامالعال جمال مولود١٢ اث
احدى وعشرون21عامايمان ناجي ساجت١٣
عشرون20تعويض متضررينايمن سطام جاسم١٤
خمس وعشرون25خاصبان امين سليمان بديوي١٥
ون21عامبالل ابراهيم خلف١٦ احدى وع
خمس وعشرون25عامتبارك رزاق علي١٧
ة17خاصجاسم دمحم عساف١٨ سبع ع
ون25خاصحازم سالم عبدهللا ١٩ خمس وع
خمس وعشرون25خاصحسام علي عبد حميد٢٠
ون23عامحسن دمحم احمد محجوب٢٢ ثالث وع
ة16خاصحسين علي رشيد علي٢١ ست ع
اثنتان وخمسون52عامرشا عبدهللا يوسف٢٣
ون25تعويض متضررينرشا غالب علوان حسين٢٤ خمس وع
ون27عامرغد عبدالرحمن شعبان٢٥ سبع وع
سبع وخمسون57عامرفل صالح عبداالمير٢٦
ة12خاصرهام جمعة صالح٢٧ تا ع اث
ثالث وثالثون33عامريام حسين احمد محمود٢٨
تسع عشرة19عامزهراء ابراهيم شامل٢٩
سبع عشرة17خاصزينب بدو حمد ٣٠
عشرون20خاصزينب عبد الرحمن دهش٣١
سبع وعشرون27عامزينة دمحم طه٣٢
ست وثالثون36عامسارة عبدالحميد دمحم٣٣
اربع وعشرون24عامسالي سعد الدين حسين٣٤
احدى وعشرون21خاصسامي خلف شالل فرهود٣٥
سبع وخمسون57خاصسرى نبيل حامد٣٧
خمس وعشرون25خاصسلوى عبدالرحيم شهاب٣٨
خاصشفان سعيد حميد سعيد٣٦
احدى وستون61تعويض متضررينشهاب احمد حمدي٣٩
اربع وعشرون24خاصشهد قاسم مصطفى٤٠
عامشهد دمحم علي عبد٤١
ثالث عشرة13خاصشيماء شالش عكاب٤٢
تسع واربعون49تعويض متضررينصبا حسين رشيد٤٣
سبع وثالثون37عامصبا رفعت اسماعيل٤٤
سبع عشرة17خاصصفوان ناجي علي٤٥
ست عشرة16خاصصكر فاضل ربيع٤٦
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عشرون20تعويض متضررينضياء مهدي جاسم٤٧
ست وعشرون26خاصطارق سلمان خيري٤٨
تسع عشرة19تعويض متضررينظافر يوسف ناصر٤٩
سبع عشرة17تعويض متضررينعبد االمير حسون لطيف٥٠
اثنتان وعشرون22خاصعبدالخالق عبدهللا حمد٥٢
تسع عشرة19خاصعبدالرحمن عواد تبان٥١
تسع عشرة19خاصعالء فتاح ابراهيم٥٣
اثنتان وعشرون22خاصعلي اصغر فهد٥٤
سبع عشرة17عامعلي حسن دمحم خضر٥٥
سبع وعشرون27عامعلي صالح قادر ٥٦
ثالث وعشرون23خاصعلي عطاهللا يوسف عبش٥٧
ثمان عشرة18خاصعلي عطيه حسن صالح٥٨
سبع عشرة17خاصعلي نهاد مسلم حسين٥٩
ست وثالثون36خاصعمار صالح دمحم٦٠
احدى وثالثون31خاصعمر عادل لبيب٦١
خمس عشرة15عامعمر عدنان علي٦٢
ثمان واربعون48عامعمر ناجح حجاب عالوي٦٣
احدى وعشرون21تعويض متضررينغادة فرحان عبدهللا٦٤
احدى وثالثون31تعويض متضررينغزوان خلف محمود٦٥
عشرون20ذوي االعاقةغسان عواد حمد٦٦
سبع وعشرون27عامغصون خالد شكر محمود٦٧
اثنتان وعشرون22خاصفرح ظافر حميد٦٨
تسع وعشرون29عاممانع نايف عبيد٦٩
اثنتا عشرة12ذوي الشهداءمثنى عبدهللا صالح٧٠
عشرون20خاصدمحم ابراهيم شامل اسماعيل٧١
ست وعشرون26خاصدمحم اسماعيل لفته٧٢
تسع عشرة19خاصدمحم حسين حمادي درويش٧٣
عشرون20عامدمحم عبدالغني يوسف٧٤
اثنتان واربعون42عامدمحم عزام عبد٧٥
اربع وعشرون24خاصدمحم عزام نعمه حمد٧٦
اربع وعشرون24خاصدمحم علي احمد سعود٧٧
خاصدمحم علي صالح٧٨
ثالث عشرة13خاصدمحم فرحان رحيل٧٩
ثالث وعشرون23تعويض متضرريندمحم قاسم مطرود حرج٨٠
ثالث وثالثون33عامدمحم محمود حسين٨١
خاصمحمود احمد مجيد٨٢
ست وعشرون26خاصمصطفى سالم خليل٨٣
ثمان وخمسون58عاممعاذ فرمان اسماعيل٨٤
تسع وعشرون29خاصموج عادل ابراهيم٨٥
اثنتان وعشرون22عاممينا صبري جاسم٨٦
اربعون40خاصنبيل حسن خلف٨٧
سبع وعشرون27عامنشأت نجاة علي جمعة٨٨
سبع وخمسون57عامنور وليد خالد٨٩
تسع عشرة19عامنورالدين حسين احمد٩٠
اثنتان وعشرون22خاصهالة مثنى ابراهيم٩١
تسع وعشرون29خاصهبة هاني رحيم٩٢
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عشرون20عامهدى نوري جاسم خضر٩٣
ثالث وستون63عاموسام باسل عبد الحميد٩٤
عشرون20خاصوالء جمعه اسماعيل ٩٥


