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مالقيدم االس
حمود محمد احمد السكاب11
اسامه عكاشة محمود سعد اخلوبري23
اسامه شمسان هادي علي التوهمي36
خالد عبدالله علي احمد املنتصر49
هاني عبدالله محمد عامر512
امجد عبداملاجد يحيى عبدالله القحفه618
محمد محمود صالح عبدالله العصامي723
محمد عبدالله محمد عبده مناوس824
محمد عبدالرحمن صالح احلضوري925
صادق خالد احمد الرسمي1026
عبداخلالق اكرم عبداخلالق شرف الدين1131
منير صالح حزام محمد االسد1237
يوسف فهد منصور جبران1338
ردفان عبده علي سعد بادي1440
عبدالكرمي ناصر احمد الفيشاني1541
همدان زيد محمد علي صالح1644
جمال يحيى احمد محمد عاطف1747
محمد محمد صالح القبيلي1852
محمد عبداخلالق احمد الشريف1955
امجد جازم احمد علي النجار2058
حسني محمد حسن علي املارعي2160
محمد صالح علي محمد جبران2263
محمد عبدالرحمن علي علي الشتوي2364
صادق عبدالله احمد درهم القدميي2468
ابراهيم صالح عبدالله العايدي2571
اكرم احمد غالب هاشم2673
محمد عبدالرزاق جبران محمد جبران2775
ياسر ناصر محمد عزالدين2878
رهيب عبداللطيف مسعد املضرحي2979
عقيل احمد احمد صالح الشفلو3080
عمران علي حسني صالح الراعي3183
وهيب عبده محمد صالح3294
محبوب فارع صالح احمد احملمودي3398
ضياء محمد حزام علي االنسي3499
عبدالودود صالح احمد احملمودي35100
عدي عبدالرحمن احمد عبدالسالم اجلنيد36102
مازن خالد علي الفقيه37103
اميرالدين قاسم محمود يحيى النهاري38104
وديع سعيد محمد املعزبي39105
عالء عادل محمد علي الظهار40106
ربيع احمد يحيى عبدالرب41110
امجد حمود غالب فرحان42114
هاشم محمد غالب فرحان ال زيد43115
ابراهيم علي محمد صالح رزيق44120
مختار ايوب علي علي الغولي45122

عبدالرحمن اسماعيل علي عبدالله املسوري46127
معاذ حمود حسني علي الرعوي47130
حمد حمود قائد احمد48131
محمد حمود حسني علي الرعوي49132
ادهم ناجي حسن جزيالن50133
امجد فهد سعيد احمد51134
محمد عبده يحيى سرور52135
عدي عبدالكرمي عبدالله جزيالن53136
عابد احمد محمد علي احلسام54137
ناصر يحيى ناصر علي الرعوي55138
امني عبدالله محمد علي القبيلي56141
ابراهيم يحيى ناصر علي الرعوي57142
محمد عبدالله عجالن عجالن58143
عبدامللك خالد محمد عبدالله علي59161
محمد عبدالقادر يحيى محمد املاخذي60167
ياسر احمد حسني احمد الطاهري61168
اجلراح يحيى احمد عبدالله الذيب62173
فارس محمد ناجي شوكة63175
علي علي مهدي الشيعاني64178
بسام عبدالله محمد غالب الفران65180
عبدالله محمد عبدالله علي رضوان66181
مرتضى عبدالله عبدالله مساعد املاوري67182
محمد عبدالله مالطف كحيل68183
محمد محمد اسماعيل عبدالله الذيب69184
احمد محمد محمد عبده70189
سلطان عبداحلميد احمد السعيدي71191
وليد عبدالله يحيى صالح هاجر72193
همدان محمد احمد احمد مثنى73200
بشار ناصر احمد خالد البرهمي74201
رضوان عبده حسني محسن لعلع75208
يحيى سعد محسن صالح الوعيق76209
امين احمد محمد ردمان الزبيري77215
عيبان علي مثنى جابر78221
عبدالناصر محمد عبدالغني توتي79225
عبدالله عبدالكرمي احمد غازي80230
االوس مبروك محمد سعد الشي81232
محمد رياض محمد علوان82234
معاذ غامن صالح صالح الفقيه83235
املعتصم ابراهيم ناجي احلوشبي84239
محمد يحيى محمد احلوصلي85243
سليم محمد يحيى علي احلمزي86247
علي علي يحيى علي احلمزي87248
محمد محسن محمد اسماعيل النزيلي88250
حسام محمد عبدالودود عبدالواحد املنيفي89252
عبدالله احمد محمد حسني وجيةالدين90253
حسني علي احسن صالح النجار91256

صادق امني محمد الشاحذي92257
عزالدين اسماعيل علي عبدالرحمن اجلرموزي93259
هارون عبده يحيى الشاحذي94260
عمران احمد يحيى عبدالرحيم السياغي95263
محمد حسن عبدالله احلرازي96265
طه حمود زيد الشامي97266
احمد عبدالوهاب احمد حسني عبادي98279
عدنان يحيى محمد الوشلي99280
محمد لطف علي علي مثنى100289
محمد عباس حمود املوشكي101292
شعيب عبود احمد راشد102293
مناع محسن حسن صالح جراد103299
زاهد محمد حسني الهبيري104304
عاهد احمد حسني احمد السراجي105307
هشام عبدامللك محسن الغويدي106311
عصام عبده حمود مقبل الباشا107312
اسماعيل حميد احمد القيسي108313
جوهر محمد عبدالقادر علي القاضي109315
احمد عبداجلليل مطهر الروحاني110320
عبداحلق محمد علي البيدحي الطاهري111322
امين علي علي احمد112326
نايف ناجي احمد هادي الطاهري113328
كمال صالح عبدالله علي السلمي114329
جواد عبدالقوي محمد علي115332
هاشم محمد عبدالرحمن الغرباني116335
عقار احمد مبارك يحيى اليعري117340
بكيل محمد عبدالقادر املنصوري118345
اسماعيل عزيز علي الشرجي119350
يونس عبدالكرمي محمد ويس السيد120354
محمد علي احمد زين االدبعي121356
نشوان احمد احمد اجلرادي122359
وهيب منصور عبدالله دحان ابوراس123365
ادهم علي محمد الضبيبي124366
مياس حسني قايد علي مياس125372
فضل محمد صالح الفراصي126373
بدر علي علي محمد الطاهري127376
عيسى محمد ثابت حسني128380
مطهر محمد محمد علي الزرود129383
عصام عبدالكرمي علي محمد السلمي130387
نواف محمد حسني العبيدي131395
بدرالدين عبدالرحيم علي الرحيمي132401
حسني محمد قايد شبرين133403
هالل عبدالقادر عبدالله البطل134404
خليل عبدالله العزي املروني135407
طارق زياد محمد محمد اخلذافي136410
احلسني علي دغيش محمد دغيش137412
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اجالن كمال محمد حسني الشوتري138420
اسامه عبداالله صالح مسعود139423
محمد حمود علي غالب الشيبه140425
سامي عبدالله محمد صالح بريه141435
انس عبده احمد مثنى سفيان142437
صالح زيد محمد مصلح القادري143438
عبدامللك علي علي مهدي الوجيه144439
علي علي احمد مثنى سفيان145440
احمد محمد احمد محمد املروني146442
عبداحلكيم فواز حزام الشيبه147444
ماهر احمد صالح النويسي148448
نورالدين فوزي حسني مقبل زيد149454
محمد محمد يحيى عبده الشريف150456
مامون محمد احمد عبده سليم151468
ضيف الله محسن محمد احلباري152469
مالك ابراهيم عبدالله حمزه احليفي153475
محمد جبر علي احمد154477
اشرف جالل علي محمد املنتصر155478
ضياء عبدالغني محمد عبده املروني156483
امجد عبدالكرمي حسن صالح النجار157487
بندر محمد مبخو احلليلي158492
سلمان علي صالح احمد حفظ الله159493
عماد غامن علي الشيبة160497
حسام عبدالسالم يحيى صالح الراعي161504
فواز فراص صالح العبدي162505
محمد امني محمد صالح احلايطي163507
محمد احمد احمد صالح راشد اجلمال164508
بسام عزي صالح الظفيري165510
رياض صالح يحيى صالح الراعي166511
حسام عبدالرحمن محمد قاسم السنفاني167513
يوسف احمد حسن الريده168516
الواثق احمد صالح جابر قطينة169524
حسان احسن صالح الكليبي170525
اسامه صالح احمد االشول171527
عيسى عبدالله عبدالله ابراهيم عيسى172529
مجدالدين ناصر محمد صالح173530
كمال صالح عزي مفتاح174531
امين عبدالسالم محمد احمد175532
يحيى رجب علي االشرم176537
عبدالرحمن قيس لطف علي الناشري177546
عيسى محمد حسن ناجي نعمة178548
مصطفى محسن حمود نعمه179549
هاشم محمد عبدالكرمي حسن القدمي180558
ابراهيم محمد محمود حمود عجالن181562
حميد عبدالله ناجي محسن االبيض182563
عبدالرحمن محمد حسني مجمل183572
سلطان عبدالعزيز رسام عبدالله184575
وائل احمد محمد هزاع185580
عامر عبدالسالم ناصر مبخو الفقيه186592
عوض صالح محمد حيدان ساتر187593
صخر احمد حسني محسن ابوخلبه188596
اسامه عدنان محمد حمود اجلندبي189597
فواز حمود عبدالله محمد القحم190598
علي احمد حسني محسن ابوخلبه191599
محمد جميل محمد قايد العرقبي192600
علي عبدالواحد محمد عبدالله الغرباني193602
درهم حمود درهم الفالحي194609
عبدالرحمن حسني محمد اجلبلي195611
بالل توفيق علي سالم العرقبي196613
محمد نبيل محمد حسن197615
شهاب عبدالله ناصر علي حمود القطامي198616
احمد علي حسني صالح حمزه199626
طارق احمد صالح اخلالدي200631
عبداحلكيم محمد علي اخلالدي201634
محمد اكرم محمد احمد الغرباني202639
اسامه احمد علي عبدالله احلداد203645
عبداخلالق علي شغدر كرشه204646
وضاح محمد احمد مسعد205648
خالد عبدالرحمن صالح حسن احلود206650
عبدالرحمن محمد علي حسن الفراص207653
بشار يحيى احسن املرشحي208655
سلطان زايد محمد حسني الهبيري209656
حامس محمد محمد املري210657
محمد عبده سيف عبده احلكيمي211662
بسام سلطان صالح سران212673
محمد شاجع ناصر املقدشي213680
عبدالله علي محسن شديق214684
عبدالرب محسن محمد سوار215688
علي سعد حسني راجح216699
محمد علي محمد احمد احلداد217703
هاشم يحيى محمد الشعباني218706
هزاع علي حسن خموسي219711
عبدالرحمن نبيل عبدالكرمي فارع220712
عاصم احمد غالب سعيد سهيل221725
قابوس علي محسن محمد الطاهري222727
رازح مطهر حسني الصما223732
زكريا يحيى صالح احمد الفقيه224740
علي فيصل علي محمد بشر225758

سعد احمد محمد املقدشي226759
عمار احمد عبده مجاهد غسان227763
عبدالسالم ناصر حسن شايع228770
صبر عبدالرحمن محمد صبر229775
احلسن علي محمد عبدالرحمن الشامي230780
علي مصلح سعد صالح الورقي231782
هشام هاني محمد احملفدي232784
عبداحلميد قايد عبده حمود احملمودي233785
صالح عزيز محمد محمد عبيد234792
شايف محمد علي قيران235797
عاهد عبده عبدالله محمد236799
صالح سعد حسني محمد الكليبي237801
صادق نبيل محمد عبدالله الشوتري238804
زين علي ناصر احمد الشعاب239811
عزام حمود علوان محمد القباطي240816
امني احمد امني صالح القادري241819
حاشد عصام عبده الغزيل242820
اسامه عبدالواحد احمد احمد243826
رائد حميد حسن عبدالكرمي244827
رعد سليم عبدالقدوس الفرزعي245831
عبدالوهاب صالح علي صالح246832
ياسر عاطف محمد علي القبيلي247840
احمد مكي حا علي بريك248842
امين محمد يحيى يحيى الصالحي249846
محمد احمد مثنى قاسم احملمودي250852
محمد فايز يحيى قائد القام251854
عبدالهادي مهدي محمد احمد ابوحاجب252859
عبدالله احمد حسني املسن253864
اسماعيل محمد عبدالله اجلرموزي254880
محمد عبدامللك علي حيدر255882
عمرو حمود محمد حويدر256886
شعيب احمد احمد صالح الدبيس257887
محمد عثمان حسن محمد العجف258891
رضي حسني محمد حسني الرضي259892
علي عبدالله احمد ابوعلي260894
عبدالرزاق عبدالله يحيى حسن راصع261896
محمد علي علي املطري262902
حسان خالد سيف محمد املقدشي263905
هائل سعيد هزاع قاسم الصامت264906
مازن منصور زايد ناصر جابر265911
عبدامللك صالح علي الربوعي266913
مالك محمد يحيى محمد الغرباني267919
حمزه مجاهد علي محمد طاهر268922
امين خالد عبدامللك االصبحي269926
امين محمود محمد مسعد الرصاص270930
جنم الدين مفلح علي حسني الشهراني271934
بشار عبده مصلح الرصاص272938
انس جنيب عبدالولي الزبيري273951
هيثم محمد علي الزماني274976
ابوطالب دحان قاسم املرهبي275977
علي عاطف احمد القبيلي276978
صدام حسني محمد صالح عطفان277982
مراد احسن مبخو احلليلي278984
محمد عبدامللك محمد املاخذي279986
يحيى شرف حسن عبدالله راوية280987
عمرو محمد احمد العيدروس281988
عبداملجيد عبدالله علي ابوحسن282993
نوح صالح حسن ناجي سلمان283998
محمد عبدالوهاب محمد املروني2841001
اسامه فيصل ناصر حسني صبر2851008
حسن علي حسن عبدالله شريف2861012
عارف عبدالكرمي عبدالله حاج2871015
مامون درهم محمد احمد اجلعدي2881030
طارق يحيى محمد علي غوبر2891042
مصطفى محمد عبدالله محمد الدهبلي2901044
صالح احمد احمد علي سلطان2911047
عالء الدين محمد نايف مارش احليدري2921057
محمد عباس محمد علي الشامي2931061
صالح محمد صالح احمد العرشي2941072
شمسان حسني حسني التام2951075
ابراهيم صادق عبده عبدالله دماج2961087
محمد عبدالرحيم محمد عبده الضمدي2971101
عبدالرحمن عبدالوهاب عبدالرحمن ابراهيم2981105
رشيد مطيع سعيد ابوحليقه2991106
محمد علي صالح غبار3001108
مامون عبدالقادر محمد الشويع3011115
عبدالله معيض محمد حمود3021123
يحيى عبدالله حسن عيظه3031131
احمد علي راشد علي املطري3041132
اصيل يحيى محمد املنصوري3051133
نعمان حمود نعمان مسعد الهردي3061160
احمد محمد احمد حسني صالح3071164
علي علي عبدربه اجلبلي3081167
محمد صادق احمد علي عاطف3091171
ادهم سعد صالح ناصر املوشكي3101182
علي حسن حسني محمد الرصابي3111188
نصر علي راجح الشي3121190
اسماعيل محمد صالح البتيت3131200
حافظ عتيق احمد صالح جريد3141221
منير خالد علي مصلح دهيش3151226

امجد محمد يحيى مرشد دهيش3161228
محمد عبداحلميد عبدالله الكبسي3171230
عبدالله يحيى محمد اجلماعي3181243
امين علي محمد اجلوفي3191247
امني علي محمد اجلوفي3201248
عبدالله عبداحلكيم علي شريان3211255
سام محمد قائد صالح العقاب3221268
شهاب صالح صالح احلربي3231275
بشير احمد عبدالله داود الوليدي3241288
وسام محمد حزام بادي3251301
سهيل عبده دحان سرحان3261303
عبدالغني محمد صالح علي مثنى3271313
معني مجاهد احمد حسن الداعري3281317
ريان عبدامللك احمد علي عبدالرحمن3291323
عبداملجيد ناصر عبدالله فراص3301329
مطيع احمد محمد ثابت املوشكي3311334
عالء محمد احمد احمد3321340
عماد بندر علي الصباحي3331343
احمد محمد مرشد الهمام3341349
عبدالرحمن عبدالواحد محمد الوشلي3351351
مازن امني عبده حسني3361366
مصلح باكر علي القادري3371375
معاذ عبداالله يحيى ناوي الشومي3381381
هشام بكيل محمد املنتصر3391386
طارق عادل منصور احلاشدي3401388
يونس ناجي عبدالله احمد الفضلي3411390
علي محمد مهدي يحيى املعافا3421404
نصار محمد محمد عباس3431407
طه اسماعيل صالح صالح حلبوب3441414
سامي يحيى علي محمد املهندي3451423
ردفان محمد صالح اخلراشي3461426
وضاح عبدالله ناصر ابوهادي3471427
عمير سعيد مرشد فرحان3481428
هالل محمد ناصر احمد حلفان3491432
احمد عبدالرحيم عبدالله ناجي السميعي3501435
قيس حسني سريع سريع3511439
حذيفه عبده حمود علي احليقي3521441
جمال جميل احمد السياغي3531444
عبدالوهاب احمد محمد الفالحي3541448
اصيل جميل علي مصلح دهيش3551449
يوسف علي محمد حسان3561453
علي مجاهد هاشم احمداحملاقري3571455
نواف عبدالعزيز احمد اجلريد3581469
امجد محمد صالح الشعبي3591470
ناجي علي احمد عبدالرحمن اجلالل3601474
خالد محمد محمد العنس3611476
محمد محمد غالب محسن البرهمي3621480
احمد غالب احمد علي االزرقي3631483
نادر ناجي عبده العميسي3641487
محمد علي قاسم احمد3651492
عيسى احمد علي رزق املصري3661498
ايهاب صالح صالح حلبوب3671502
احمد جميل صالح االشول3681504
يحيى علي احمد جابر احلداد3691510
مسعود راجح علي مسعود3701515
محمد عبدالولي احمد قايد احلسني3711529
بالل حسني علي سرحان3721552
عبدالفتاح امير محمد علي3731557
ابكر خالد طارش الفالحي3741561
صخر علي احمد حليس3751562
غيالن عايض علي الطفيلي3761565
عقيل عدنان محمد اجلندبي3771579
علي عبدالله يحيى احلسني3781598
صادق حسني محمد عبدالوهاب الشامي3791604
بشار يحيى محمد الشاوش3801606
ابراهيم علي علي عبدالرحمن النجدي3811608
علي محسن مبارك قصيله3821616
هالل نصر محمد حميد الفيشاني3831622
محمد عبدالكرمي حسني حسني3841624
عبداحلميد احمد حسني احمد اجلحشي3851625
فواز حسني احمد علي3861628
سنان محمد مشرف سفيان وجيه الدين3871636
محمد نبيل محسن عبده مارش3881638
احمد محمد زيد علي القاسمي3891639
هيثم فايز يحيى صالح غثيم3901642
حمزه رفيق ناجي محسن فاضل3911644
عبدالله محمد اسماعيل هيكل3921650
عبدالعزيز علي حسني هيكل3931652
غيثان قايد ناصر علي الزايدي3941653
حمدي حمود علي قايد الشريف3951658
سلطان جمال علي القحم3961659
امني بشير محمد الفالحي3971665
محمد يحيى محمد هاشم املوشكي3981667
بسام مرضى صالح معوش3991675
طه حسني مطهر حسني اخلطيب4001692
مجيد ناصر يحيى محمد الكدحه4011694
كمال عبده احمد علي الوادعي4021696
محمد عبدالكرمي محمد حسني العيدروس4031701
منير لطف مهدي احمد4041730
علي صالح محسن املسيلي4051747
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السالمي يحيى ناصر صالح الصغيري4061749
حسني عبده صالح حسني املوشكي4071762
مراد عبدالرقيب محمد احمد صالح4081768
عمار عبدالرحمن محمد احلكمي4091770
زيدون اسماعيل داود سعد الصاحلي4101776
عبداجلبار محسن شعالن الورد4111781
عبدالرحمن اسماعيل محمد الرعيني4121789
طحنون علي احمد حسني الطاهري4131802
صالح سعد محمد العنسي4141806
صالح محمد صالح احلاج4151813
شداد احمد عايض علي ابوخلبه4161814
عدي علي عبدالله محمد اسماعيل4171827
منصر جابر محمد راشد4181828
عثمان صالح حسن السقيا4191839
بسام حسني احمد احمد اجلمره4201841
منصور احمد محمد القميحي4211849
مرتضى امني عبده محسن4221851
عبدالهادي منصور علي املخالفي4231857
جالل حسان ثابت علي العفيري4241858
احمد عادل محمد علي اخلوداني4251860
ثاير عبدالله عايض جزيالن4261874
محمد صالح احمد صالح الفراصي4271875
امين عبدالله محمد العفير4281878
راكان احمد صالح احمد املراغه4291879
فتان رسام احمد صالح الهبيري4301882
عبدالوهاب حميد احمد العمدي4311893
عبدالعالم حسن صالح احلزميي4321898
زياد احمد محمد محمد السياغي4331907
حمد احمد علي التهامي4341911
عبدالله علي محمد عبدالله4351914
صالح عبدالقوي صالح حسن4361915
عبدالرحمن جميل عبدامللك مقبل4371920
احمد ناجي عبدالله احمد الضبياني4381922
حسام عبدالرحمن محمد علي السادة4391930
عبدالعزيز محمد علي محمد العفشي4401931
عادل احمد عبده قراعه4411932
مازن نبيل صالح الضياني4421945
خالد مطيع محمد مرشد العراسي4431958
محمد عبدالله ناصر الشريف4441966
محمد حميد عبدالله عبدالله الراعي4451968
محمد صالح مدهش غالب الوجيه4461977
محمد محمود علي علي الوجيه4471978
هاشم صالح احمد ناصر4481981
ماجد محمد علي صالح البشري4491990
امين امني عبدالرزاق حسن ثابت4501998
ابراهيم علي عبدالله محمد املوشكي4512005
علي عبدالكرمي عبدالكرمي دهاق4522007
بندر خالد مرشد سعيد البخيتي4532010
بشار عبدربه صالح احمد اخلالدي4542013
محمد عبدالرحمن يحيى مقبل الوادعي4552016
محمد علي حسن ريده احلسني4562041
معاذ نبيل سعد القادري4572047
احمد سلطان علي محمد السلطان4582050
محمد فهد عبدالودود عبدالله4592067
احمد عبدالرحمن قاسم احلليلي4602072
توفيق عبده محمد مرشد الفراصي4612073
ابراهيم عايض علي الطفيلي4622076
اسامه احمد مرشد القرعي4632077
فتح ناصر علي علي القفري4642091
فؤاد احمد صالح القساس4652095
وسيم فؤاد علي صالح الصليت4662097
حاشد مجاهد حسن علي االعكم4672098
نبيل مجاهد علي صالح شيبان4682100
مجدالدين عبداحلافظ عبدالله احلوثي4692147
سيف علي محمد عبده الهردي4702154
محمد عبدالواحد محمد اسماعيل مشوار4712169
عماد محمد محسن املطري4722187
عدنان يحيى احمد احمد العيني4732189
عبدالغني علي يحيى االشموري4742191
رشاد حميد محمد جابر4752194
عبدالكرمي علي احمد احلسيني4762218
صالح محمد صالح يحيى القاضي4772221
علي محمد محمد محسن احلسني4782259
صدام محمد عبده محمد سلمان4792261
عبدالله عصام ناجي السميري4802264
بشار عبدالله صالح مسعد4812265
مبارك علي احمد عبدالرحمن اجلالل4822268
حامد حفظ الله مسعد مرشد التربي4832280
نوار قايد محمد سعد الذاهبي4842304
امني معن عبدالرحمن عبدالواسع4852305
جميل عبداحلكيم عبدالعزيز هزاع4862309
خالد ذياب حسني شديق4872310
مازن صالح صالح يحيى عوض4882317
جالل يحيى محمد الشعباني4892321
محمد عبدالله حسني القضاضي4902326
عبدالله محمد يحيى الزرغمي4912327
عبدامللك عبدالله يحيى النجري4922329
زكريا عبدالله عبدالله عياش4932330

محمد عبده حمود الباشا4942332
رشيد ناصر محمد زيد احلداد4952334
محمد عدنان محمد صالح الولي4962335
عبدالرحمن علي احمد ناجي املوشكي4972339
عبداملجيد عبدالله حسني التميري4982340
معاذ يحيى علي حميد املخلوس4992342
برهان خالد صالح العقاري5002345
ابراهيم علي احمد عبدالله اجلنيد5012347
عالء عبدالرقيب محمد منصور5022349
ماهر علي محسن الفقيه5032351
عبداالله محمد احمد املكسوس5042352
حسني محمد املرتضى علي السفياني5052355
عبدالله صالح صالح اجلحشي5062360
خليل ابراهيم علي لطف فارع5072362
حازم محمد صالح حسني عبده5082363
محمد سيف حمود جارالله الشامي5092365
عماد عبدالوهاب محمد احسن5102371
امجد حمود علي الوجية5112374
صادق يحيى محمد املوقلي5122375
نبيل احمد محمد السنيني5132380
عبدالرحمن يحيى علي مالك العصري5142382
شهاب اسماعيل محمد الشبيبي5152385
مجاهد قاسم منصر عباد أبوحليقه5162388
عدنان صادق احمد املروعي5172389
محمد محمد صالح الفصيني5182390
علي فؤاد عبدالكرمي علي عامر5192391
عامر احمد حسني شباله5202393
ياسر مقبل سعيد ياسر5212396
رافع ضيف الله صالح مريط5222411
امني احمد حمود طواف5232416
اسامه جمال سلطان اجلائفي5242424
عبدالقادر هالل محمد حسني وهبان5252431
مامون احمد محمد ابراهيم غوث5262432
عاصم عبدالعالم صالح الفريد5272433
اصيل عبدالله علي الفريد5282434
عبدالعزيز خالد احمد املاحي5292435
جيالن محمد عبده حسني املساوي5302436
محمد علي علي قيران5312438
شرف الدين عارف محمد عبده5322440
معني جميل احمد قوزع5332443
علي محمد علي حسن الشرعي5342445
محمد احمد علي مفتاح5352447
احمد احمد محمد غالب الديلمي5362448
ياسر عبدالرقيب احمد عبده الهمداني5372450
رضوان يحيى احمد احملمدي5382455
عدنان علي قائد قطران5392600
زياد احمد صالح عبدالله فقيه5402604
صالح محمد احمد عبدالله املكسوس5412608
محمد خالد محمد محمد ابوحليقه5422609
عمار سالم حمود حسني السبائي5432610
انور علي علي محمد احلملي5442611
علي ادم علي حمود الوظري5452612
محمد عبدالله سعد احلنومه5462614
اكرم محمد صالح محمد الرعيني5472620
ايوب ناجي طارش الفالحي5482625
مفيد صادق محمد مصلح احلبيشي5492627
احلسن ابراهيم احمد محمد الكبسي5502632
عبدالعزيز عبدالرحمن علي الشامي5512637
محمد عدنان محمد احملفدي5522640
هشام فيصل محمد عبدالله احليمي5532644
مطيع جبر احمد النصيري5542649
هادي ابراهيم املرتضى علي السفياني5552650
بسام عبده محمد علي اجلعدبي5562652
مشير صالح هادي غامن5572654
فارس علي علي محمد سعدان5582655
علي صبري محمد يحيى علوان5592659
احمد صالح محمد الربع5602665
هشام عبدالكرمي املوفق احمد5612667
امير عقالن محمد صباره5622672
ناجي عبدالله راشد يحيى الساملي5633002
صالح يحيى حسن احلداني5643009
عبدالله عبدالكرمي عبدالله علي الشومي5653013
علي عبدالرحمن محمد صبر5663014
هايل محمد احمد ناشر5673015
عبدالعزيز علي حمزة علي حمزه 5683017
محمد عبدالكرمي محمد ناجي اجلرادي5693019
همام محمد صالح احمد عزالدين5703020
هاشم خالد عبدالله القدميي5713021
طه محمد احمد العودري5723022
احمد عبدالله احمد ابوهاجره5733024
عالء الدين عبدالودود محمد الرميي 5743027
محمد احمد عبدالله صالح احلديده5753032
رضوان يحيى حمود البياضي 5763033
صالح محمد علي محمد دهمشي5773035
مالك محمد علي ناصر القفاز5783040
بشير محمد غالب حمود جزيالن5793041
نسيم عبدالله هادي محسن علي غامن5803048
علي مطهر عبدالله الهادي5813051
مسلم محمد احمد احلاكم5823053
اسامه عبدالرحمن حسني السالمي5833054

حسني علي عبده عبداملجيد5843055
محمد عبدالسالم احمد القحيف5853056
سامي صالح مهدي صالح الضبري5863058
احمد احمد ناجي حسان5873059
محمد عبدالله صالح القملي5883060
رائد محمد احمد صالح احملمودي5893061
جنم الدين صدام احمد عبدالعزيز5903075
انور صالح سعيد مثنى5913077
محمد علي مسرع عبدالله5923078
مصطفى ناصر محمد املظهب5933079
محمد يحيى محمد عباس املتوكل5943080
اسامه محمد عبدامللك مصلح5953081
اخلطاب حفظ الله احمد رجب5963084
امين عبده سيف ناجي الشرعبي5973085
نايف عبدالله احمد يحيى غالب5983086
ريان فؤاد حسن احمد الصبري5993087
رصاص محمد حسن هازع6003090
ابرهيم علي محمد يحيى اجلابري6013091
فيصل غامن قاسم الهرهري 6023093
احمد فضل عبدالكرمي محمد حمود 6033096
شاكر حمود محمد علي احملمودي6043097
حكيم عبدالقادر محمد احمد خصروف6053101
امجد فيصل حميد محمد دحان6063108
عبداجلليل خالد سيف احلميري6073110
اصيل حاميم صالح محمد6083111
عبدالرزاق احمد حسن وجية الدين6093119
جنيب محمد عبدالله حسن ابوغزال6103122
جالل صادق حسني مصلح6113123
عبداملجيد علي حسن قرسوس6123128
هشام فواد حمود مهيوب الزبيري6133129
سليم محمد صالح سعد حميد6143130
عدنان احمد علي صالح لطف الله6153131
ناجي حامد ناجي راجح6163132
وائل محمد عبدالله غامن6173133
عبدالباري عبدالله صالح ريبان6183135
اكرم خالد مهيوب اجلاكي6193155
مجدي صالح محمد العيزري6203167
محمد يحيى حمود إسماعيل الديلمي6213173
صبار زايد ناصر العباسي6223175
اوسان عبدالباري محمد البخيتي6233180
حمزه حسان محمد احلنشلي6243181
احمد امني احمد الكامل6253182
رائد أنور احمد عوض6263184
محمد فيصل عبدالله سعد عياش6273185
عبدالهادي هزاع عبدالله حسن6283188
محمد عدنان عبدالرقيب احمد علوان6293189
خالد حمود احمد حمود اللوم6303198
حمير حسني ناصر االشول6313200
لؤي صالح محمد عباد معيض6323203
محمد محمد علي عبده الدعور6333204
محمد مطهر محمد قاسم جريد6343207
هيثم محمد علي واصل السياغي6353213
عبدامللك منصور يحيى صالح بابكر6363214
صالح محمد صالح محسن دهاق6373222
عبدالله علي شايف الدميني6383227
الهيال عبدالوهاب يحيى الذيب6393230
خالد عبده محمود املطري6403239
عبدالرحمن محمد يحيى غالب املروني6413241
علي يحيى حسن محمد ساري6423242
علي صالح محمد علي صياد6433247
محسن محسن هادي اخلوالني6443249
قصي محمد يحيى صبر6453255
نشوان حيدر حسن عبدالله6463256
شماخ عبدالله احمد اسماعيل النهام6473257
قصي محمد احمد رزق الهمداني6483258
محمد علي احمد علي النهام6493260
زمام ناجي محمد الشوباني6503271
اسدالدين خالد يحيى مطلق6513272
محمد صالح صالح محمد6523274
حيدر علي صالح شويل الزايدي6533277
علي محمد حزام صالح الزايدي6543278
فوزي حسن سليمان حسن ثابت6553281
محمد ابراهيم محمد هاشم احلملي6563284
فؤاد محمد حسن يحيى احلدم6573286
مصلح مبارك علي الشهواني6583287
صالح محمد مهدي صالح طامش6593288
محمد احمد صالح السراجي6603289
عبدالعظيم علي احمد كزمه6613290
عيسى يحيى حسن سلمان6623298
احمد عبدالله احمد محمد الشغدري6633299
عبدالعزيز محمد علي احمد احلدي6643302
محمد عبدالوهاب احمد حميد6653303
حمزه علي محمد حمزه فضائل6663305
زين العابدين سعد احمد السحيقي6673308
محمد يحيى محمد علي الطشي6683309
احمد قايد محمد البكري6693320
خالد صالح صالح دباش6703324
ادريس حسني علي املهتدي6713325
عبدالله خالد حسن صالح الناصري6723355
ماهر راجح حزام محمد الغامني6733362
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تابع الكلية الحربية

ة ر ح ة ال ي ل ك ي ال ا

ولني ماء املق ا
 يف الكليات العسكرية

قصي عادل محمد عبدربه الثابتي6743365
ناصر احمد محمد محمد الثابتي6753367
عالء حمود احمد غالب النجري6763397
محمد مطهر عبدالله محمد الولي6773398
اسامه عبدالعزيز راجح صالح الوثيقي6783403
صالح عمار صالح عباد اخلوالني6793405
عبده محمد صالح هالل 6803406
بشار احمد حسن النهاري6813408
صخر محمد حسني صالح محمد6823412
فؤاد احمد عبده احمد الزبيدي6833416
عبدالكرمي عبدالله عبدالكرمي مفضل6843417
حسني صالح حسني علي حفيض6853423
طه محمد احمد محمد الكبسي6863424
توفيق يحيى عبدالله عبدالله6873432
عنتر احمد عفيف محمد وجيه الدين6883433
عمار محمد عبدالله الصوفي6893436
احمد محمد احمد علي صالح6903439
علي احمد محمد عباس6913441
سنان علي سالم حميدان6923442
مراد عبدالله محمد صالح 6933448
ماجد عبدالله علي محمد الواسطي6943450
عبدالله عايض علي شديق6953451
عبدالسالم حسن حسن علي عبده6963454

زيد علي محمد الطلحي6973458
جهاد احمد عتيق علي6983463
بشار فيصل علي املقشي6993464
ابراهيم حيدر حسن عبدالله7003467
صدام علي احمد قوحنه7013470
احمد علي محمد هادي ضوير7023472
دحان علي احمد حسني مهدي7033479
عبدالوهاب محمد عبدالوهاب حسن الشامي7043488
محمد عبدامللك احمد اجلوفي7053492
عبدالسالم ناصر عبدالله النعماني7063499
سلطان يحيى علي الشريف7073502
خالد صادق علي احلسني7083514
عبدالرحمن شوعي حسني جعدان7093516
سامي حفظ الله سعد السالمي7103528
صالح محمد صالح احمد العماري7113529
فارس احمد حمود نعمه7123530
محمد نعمان علي يحيى الربادي7133533
جمالي يحيى مقبل اجلمالي7143542
احمد يحيى محمد الفراص7153554
حسن عبداخلالق يحيى محمد املاخذي7163555
ذياب احمد احمد ناجي الكحالني7173557
زين العابدين علي علي الويسي7183558
محمد سيف حسان ناجي7193566
امجد احمد فاضل الوصابي7203567
محمد عبدالله حسن عباس العماد7213569

اسامه علي شوعي عبده احلجر7223572
مير7233581 عمرو خالد حسني رزق ا
سليم فيصل عبدالرحمن املروني7243585
محمد صادق محمد حسن7253586
علي احمد عبدالله هادي فطيح7263587
مجدي احمد صالح قاسم العثماني7273589
شوقي فهد عبدالله هزاع غالب7283594
فيصل هاشم مسعد صالح السيد7293595
احمد حسن احمد عبده حاميم7303596
احمد محمد حسني احلوري7313598
محمد صادق محمد علي7323601
محمد عمار ربيع ناجي املطري7333602
احمد عبدالوهاب صالح الذيباني7343618
يوسف احمد عبدالله احمد املطري7353619
سليمان يحيى محمد عبدالله الشامي7363622
كمال مهدي ناصر العصيمي7373624
محب النبي صالح صالح القهالي7383626
مرتضى عبدالله احمد هاشم املرتضى7393631
نشؤان سعد احمد الكليبي7403633
نشؤان عبدالغني يحيى جمعان الداعري7413639
رهيب محمد يحيى شمسان7423640
حسني علي محمد علي اجلبهه7433643
احمد محمد قاسم مجاهد7443654
احمد حسن عوض عبيد البيرو7453656
هشام فضل علي زايد7463660

مالقيدم االس
عبدالله نصر محمد عبده القادري14
يحيى جنيب يحيى علي الياجوري211
محمد سعد احمد املوشكي316
عبدالله قايد فارع حسن417
سفيان حسن احمد علي527
وضاح محمد صالح طيب الزراعي636
عبدالسالم عارف يحيى علي النجار742
سهيل ربيع عبدالسالم حزام طالب851
مروان عمر علي عمر طعام976
اوسان عبدالله محمد محمد الشرافي1085
غمدان امني طاهر عبداحلق احلميري11112
مصطفى محمد يحيى االهدل12145
حفيظ مفرح قاسم عيضه اجلعوني13199
علي حسني علي معوضه14220
محمد عبدالوهاب احمد محسن الشبيبي15237
انس احمد احمد علوان ساملني16261
رياض مطهر محمد عزالدين17267
محمد العزي حمود كحيل18274
احمد خالد محمد عبدالله التناح19301
وسام يحيى محمد شملي20337
صادق حسني صالح مساعد حنظل21343
احمد جنيب عتيق علي22344
ابراهيم محمد يحيى الرحومي23351
بلي حسني محمد ابراهيم24364
وسيم حسني محمد ابراهيم اجلنيد25371
محمد فضل عبدالولي عبدالواحد احلبيشي26389
نهيان محمد عبدالله محسن اجلبري27424
انور علي يحيى حسني مسعود28427
عبدالسالم علي خداش جابر29428
ادهم محمد علي مسعود30431
زمام حسان محمد علي القادري31443
احمد غيالن سفيان البرطي32457
ناجي يحيى ناجي علي زياد33488
رائد حسن عبده احمد الشاوش34536
عبدالله حسن حسن عاموه35543
رمزي حسن عبده احمد الشاوش36545
صالح محمد عبداجلليل محمود السفياني37550
زكريا فهد حسن احمد سعيد سفيان38552
شرف محمد احمد محمد الشريف39553
قايد ياسر محمد عباس الوجيه40571
احمد عدنان عبدالواسع العبسي41574
علي احمد صالح ابو نواس42603
محمد عادل احمد محسن القادري43617
اشرف مجاهد عبداخلالق القاري44621
رضوان عبدالله صالح ناصر عوضه45623
رشاد محمد احمد سعد زياد46637
عبدالكرمي توفيق علي حسني الرقوف47661
عبدالناصر شجاع محمد عبدالله الغرباني48678
ضياء احمد محمد احلضري49694
مرتضى حسان ابراهيم محمد50719
زياد عبدالله علي النقيب51737
عبدامللك عبدالوارث احمد دغار العمري52753
فيصل فهد صالح القيري53767
مظفر خالد علي سالم عيظه مظفر54773
جنيب خالد احمد جسار55793
غمدان محمد عبدالله حمزة56794
امين محمد عبدالله اجلعوري57795
هشام عادل محمد سنهوب58798
زهير حسني احمد قاسم املعمري59800
عباد محمد صالح احمد الشتوي60808
محمد عبدالله صالح احمد الشتوي61810

محمد عبداخلالق يحيى الوشاح62841
علي عبيد عبدالله الفرجي63847
عبداملغني علي خالد علي جباري64862
عبداملجيد صالح ناصر احمد الغامني65863
هاشم محمد صالح محمد املطري66874
امين امني حسن مهدي67915
محمد جالل محمد صالح االصن68936
انس عبدالله احمد محمد احملمودي69947
اصيل محمد حسني علي االشول70950
همام محمد حميد حجيل71971
شريف عبدالغفور عبدالله عاموه72972
طه عبدالعزيز يحيى عبدالله الشبيلي731032
عبدالله جمال عبداملجيد ماهر741036
جبير ناجي محمد صالح العرشي751071
محمد علي محسن احمد الفقيه761074
اسامه الدن صالح عايض املعافا771080
مهيب طارق علي حسن عباس781093
امجد عبداحلافظ احمد محمد السراجي791111
احمد علي صالح السقاف801120
عبدالرزاق ابراهيم حسني عبيد العديني811146
حسني عبداالله حسني عبدالله عاطف821148
عبدالله علي حزام ناصر ابوشوصاء831157
محمد حميد علي ربوعي841196
علي محمد علي محمد جعره851250
محمد عبدربه احمد ثابت سهيل861302
رياض ابراهيم احمد نولي871320
عبدالعزيز صالح عبدالله علي القاضي881322
رضوان احمد منصور احمد املعافا891369
عيسى حميد ناصر الرهمي901370
عيسى محمد سليمان عبده حليصي911395
شهاب حسن علي صالح اليساري921400
عصام عبداخلالق العزي احلرازي931420
محمد مرزوق صالح علي املعافا941438
حسني علي سعد حسني ابوحسن951454
زكريا احمد احمد علي احلاج961555
مراد عبدالناصر يحيى بعاس971559
عمار علي صالح فايد عوسجه981614
احمد عبداحلافظ مهيوب الغبان991626
مازن جنيب يحيى علي الياجوري1001654
حارث عبدالقدوس حسان مجاهد الشامي1011662
ياسني عبدالكرمي قاسم حسني الديلمي1021666
عبداجلليل فواز طاهر مصلح فاضل1031674
حسني علي قاسم علي حزام1041703
بسام يحيى علي يحيى خموسي1051704
نايل يحيى سعد االهنومي1061785
مهند احمد حسني احمد معيض1071797
نشوان عبداالله عبده الكهالي1081829
اسامه عبدالسالم احمد ناصر1091833
عبدالله محمد عبدالله علي وجيه الدين1101856
محمد زايد محمد راشد1111872
علي درهم احمد علي النعيمي1121901
غالي صالح سعد قطران1131938
حسني علي محسن اخلالدي1141961
ضيف الله توفيق محمد احلزميي1151962
هشام عبدالله عبداحلميد عبدالقادر املجمر1162001
يعقوب محمد فرحان املطري1172045
مرشد احمد مرشد القرعي1182051
احمد عادل احمد غامن الوائلي1192055
رافع علي مثنى الظاهري1202084
محمد احمد ناصر اجلرادي1212090
احمد عمر ابراهيم دخن ابراهيم املقبولي1222111
يوسف امني احمد احمد السنفي1232116

عايش حفظ الله محمد الهيصمي1242117
ايهاب صالح محمد صالح الغزيل1252122
محمد عبدالله صالح الكوماني1262124
هاني احمد صالح املساري1272176
محمد احمد حمود محمد عثمان1282234
محمد علي على الله عبدالله محمد1292236
عبدامللك محمد عبدامللك مقبل1302243
مشير خالد محسن احمد السدره1312306
قحطان احمد محمد نعمان املزيجي1322308
وائل خالد لطف عبدالله امللصي1332312
مصطفى فيصل حسن النواري1342328
عيسى جمال مانع عبدالله العليي1352341
عمر عبدربه عمر عبدربه اجلحدري1362343
وجيد لطف قايد علي احلمري1372397
حسان حسن علي حسن العرجلي1382399
حاجب سعيد يحيى علي املنصوب1392400
حسام محمد علي مرشد محمد1402402
وضاح ناصر عايض احمد االهنومي1412419
امين خالد يحيى علوان الزبيري1422425
محمد محمد علي هادي القيسي1432426
علي محمد علي ناصر السعدي1442429
عبدالغني علي محمد العفاري1452430
احمد يحيى احمد النشاد1462603
حمزه هاشم هاشم محمد احملطوري1472621
احمد علي عبدالله احمد شعالن1482622
سعد محمد يحيى حسني زربه1492623
محمد يحيى حسن علي العرجلي1502624
محمد خالد منصور محمد اخلرساني1512628
سمير علي احمد علي الهمداني1522629
علي عدنان محمد عثمان احلكيمي1532639
هاشم محمد حمود احلملي1542643
هيثم داوود احمد علي زاهر1552648
عاصم عنتر علي مبروك جمعان1562651
علي محمد علي احمد الفقيه1572653
اسامه محمد احمد عبدالله حمزه1582657
علي عبدالكرمي حسني علي النجار1592658
علي يحيى صالح الهمداني1602662
محمد عبدالسالم محمد ناصر صبره1612663
خالد عبدالله يحيى رزق غازي1622664
جمال يحيى علي طالب1632669
مطهر محمد محمد احلملي1642677
عمران علي محبوب املوشكي1653004
مصطفى صالح صالح حسني العميسي1663034
منصور عثمان علي احمد مطير1673037
بشار يحيى صالح علي منصر ابوغزال1683038
علي عبدالله محمود االشموري1693113
عبدالكرمي محمد علي حسن احلمري1703126
احمد يحيى مهدي احسن تقي1713136
محمد ضيف الله حسني عطيف1723137
محمد علي محمد عامر اجلبري1733138
هاشم عبده مهدي البياضي1743139
عمرو محمد ناجي الزبيري1753140
ادريس عبدالله صالح القطف1763142
يحيى احمد منصر اخلدالني1773146
كمال علي محمد الكليبي1783147
لي احمد محمد احمد املضواحي1793148
محمد عبدامللك حسن احلضرمي1803149
عبدالله محمد عبدالله احمد شعالن1813150
صادق محسن صالح العزب1823152
عبدالواسع احمد يحيى املهال1833153
الوليد علي علي ناصر صالح املهال1843154
احمد مطهر علي يحيى املدومي1853156
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ماجد محمد محمد يحيى علي صادق1863157
هاشم محمد حسن قاسم الضلعي1873159
عبدالرحيم زوبري حسني قادري1883160
محمد احمد محمد عاطف1893161
جنيب ميسر سالم عوض1903162
صخر رضوان علي سفيان1913166
معاذ منصور إبراهيم عبدالله عالن1923170
احمد اسماعيل محمد علي الهادي1933172
عبدامللك محمد يحيى طاهر املدايري1943190
عبدالواحد محمد احمد عبدالله االسد1953194
عبدالعليم ناصر عبدالرب محمد السميعي1963226

حسام سعيد ابراهيم عليان1973233
عبدالوهاب علي ثابت يحيى1983240
محمد يحيى محمد سعد الشامي1993243
ابراهيم على الله ابراهيم على الله حبيب2003244
احمد محمد حسن النهمي2013245
امني شعبني محمد شعبني2023246
محمد احمد كشموع عبدالله االهدل2033285
علي عزي يحيى عامر2043296
حسني محمد حسني الكبسي2053300
طالب احمد علي احمد الشريف2063313
هيثم صادق محمد الفايق2073407
محمد امني عبدالواسع الشظبي2083422
هشام احمد علي الكبسي2093426

بديع محمد سليمان العنصري2103428
محمد شروف شوعي علي غالب2113477
صدام رزق علي حسن خري2123520
حافظ ناصر عبدالله سعد اخلوالني2133523
محمد عبدالله علي حزام الشرفي2143537
جنم شمس الدين عبده النقيب2153559
عبدالغني محمد ناصر حزام العوه2163562
احمد طارق سلطان علي الزريقي2173610
صقر عبدالله حسني عبدالرزاق غشيم2183615
مروان محمد هادي صالح دغار2193620
محمد ناجي حميد صالح احلباري2203635
يحيى محمد يحيى صالح الوشلي2213636
شهاب محمد احمد محمد مداعس2223652

مالقيدم االس
احمد علي غيالن محمد صالح114
عمران سعد ناصر العفيري253
ضيف الله راجح حسن احمد املشرقي3109
امني فارع صالح احمد احملمودي4111
يوسف فؤاد حمود علي الصوفي5116
عاصم يحيى يحيى اللساني6121
امجد ماجد محسن الراجعي7148
مفرح ناصر يحيى علي قاريه8154
خالد فيصل محمد مقبل العامري9172
صقر عبدالقوي علي عبدالله البرهمي10205
بشار فيصل عبدالله اجلرادي11227
مطهر عبدالرحمن قاسم ابوطالب12231
محمد عبده صالح محمد اخلراشي13244
حمزه احمد علي حسن اخلراشي14251
محمد محمد محمد عبدالله اجلرادي15270
كمال يحيى محمد السالمي16275
مطهر علي علي السفياني17278
شاجع يحيى علي حزام العجيبي18303
وليد عبدامللك محمد حسني الشرعي19305
بشار محمد حسني علي فازع20308
حمزه محمد عبدالله علي بريه21323
طالل عبدالعزيز احمد عبدالله جحاف22331
محمد عبدالوهاب علي القيري23334
عبداالله ابراهيم محمد حسن الوضري24379
حسن منور حسن صالح وجيه الدين25382
حسني احمد محمد الدولة26385
عبدالرحمن رداد يحيى ثابت العمري27409
احمد عبدالله صالح احمد السالمي28432
عبدالفتاح منصور عبداجلليل عبده الدميني29455
محمد عبدالله احمد حسن االسدي30458
علي محمد ابراهيم جحاف31461
املعتصم بالله احمد عبدالله محمد احلداد32474
صدام حسني ناصر املرهبي33490
حسني جمال جميل الذيب34496
فؤاد احمد رسام محمد35538
عيسى حمود محمد البشه36547
عبدالباري محمد قحطان محمد مانع37555
حمزه فايز صالح محمد العماري38568
عبداجلليل سلطان علي ناصر اليزيدي39588
احمد مراد احمد العنابي40633
محمد عبدالله محمد هاشم مرغم41644
احمد صالح احمد احسن ناصر42669
محمد عبدالله محمد صالح الدين43674
معني محسن يحيى شعور44676
محمد علي عامر صالح االبرش45702
محمد عبداحلي شرف عبداجلبار46713
مبخو شوعي علي شعبني47716
محمد سليم محمد الغادر48728
حا فارس عبدالله سالم العبدلي49729
عفيف جمال عبده صالح الشاهري50742
جالل خالد محمد جبران الفقيه51766
محمد عارف علي محمد السياغي52788
سامي عبدالله حسن املصقري53796
احمد محمد حسني موسى54806
ايهاب احمد حمود محمد البوعاني55807
عبدالسالم احمد احمد عبدالله زايد56822
علي عبدالله محمد اسماعيل مشوار57825
امين حسني محسن راشد58849
بشار سعد علي محمد العماد59855
احلسن علي عبدالله حسن عيسى60866
زكريا فؤاد نعمان غالب السريحي61907
سعيد صالح احمد مصلح احملياء62935
جمال نبيل احمد مصلح البطل631046
امين عبدالناصر حسني الرداعي641052
وليد صادق حسني املعمري651098
اكرم صالح قاسم ناصر البرهمي661119
هالل محمد عبدالله جوين671125
صادق محمد حسني مصلح البطل681127
عفيف عابد علي معصار691130
محمد امني علي مطهر حبيش701134
هالل محمد محمد صالح اجلديبي711152
رفاد محمد محمد عبده جريد721162

زين العابدين احمد محمد الوشلي731175
زياد محمد احمد احمد الوجيه741211
يحيى محمد يحيى حسن خضري751218
اسامه فيصل عبدالله علي املطري761223
احمد صالح قاسم ناصر البرهمي771239
محمد وليد صالح الشاوش781241
رضوان صالح محمد احمد احلليلي791242
محمد خالد يحيى علي الغيلي801254
عبداملجيد محمد محمد علي الظهار811327
بكر محسن حسني محمد كزمان821346
عبداحلميد مجاهد محمد صالح الشاوش831378
مرزوق محمد احمد املقشي841436
عاصم عبده حسن صالح851450
محمد احمد علي عبدالله الشامي861451
مصطفى محمد عبداحلق هاشم اجلنيد871463
وليد حسن حسن عفيف881466
عبدالولي عبدالواحد صالح متاش891482
عبدالله حسني محمد املومري901489
وليد عبده محمد حسن االنسي911497
مصطفى حسن محمد اليعري921501
بسام محمد محمد اجلديبي931519
عمران يحيى علي الدحيدح941532
يونس محمد قايد يحيى علي هريش951533
رشاد خالد يحيى مصلح املقدمي961534
عبدالله محمد علي زايد971571
برهان حمود زيد الشامي981584
عبداملجيد علي ضيف الله الطاهري991593
ياسني عبده حسان محمد السيد1001641
محمد محمد عبدالوهاب الهيثمي1011645
مروان احمد عبدالرحمن عبدالله اليازجي1021670
منتصر حسني حسني املنتصر1031716
عدنان عباس عباس املغصن1041728
جبر عبدالله حسني املخرفي1051735
ضيف الله محمد مجاهد حسن1061766
رياض محمد علي الشرفي1071805
حربي عادل محمد صالح1081818
عبده محمد صالح احمد اجلاهلي1091836
فارس فهد محمد ضيف الله املهدي1101847
بشار عبدالوهاب علي صالح العريجي1111852
اشرف شهاب اسماعيل جحاف1121869
علي عبدالسالم يحيى احمد العصري1131877
صهيب محمد احمد احمد الكامل1141917
جنيب عادل مقبل ابواصبع1151955
عبدالله يحيى ضيف الله لطف املهدي1161979
صادق احمد يحيى حبيش1171988
طارق محمد احمد سعيد السماوي1181989
عبدالكرمي عبدالقوي محمد شرف املوشكي1191991
انس حسني محمد احمد السماوي1201992
محمد قاسم عبدالله حسن املجيدي1212025
زين العابدين يحيى علي السويدي1222028
يحيى احمد علي صالح الفراصي1232030
محمد عارف محمد البناء1242057
بشير طارق محسن محمد احلود1252094
امير عبدالله صالح رضوان1262110
احمد علي محمد سنبل1272128
جبران عبدالرحمن علي علي حميد1282138
ارسالن طارق محسن محمد احلود1292152
مرضي عبدالله صالح الهميمي1302156
محمد عبداللطيف احمد محمد الهتار1312200
انس محمد عبدالغني ابراهيم1322201
هاشم صادق علي عبدالرحمن اجلرموزي1332222
سيف محمد عبده محمد سلمان1342251
عبداملجيد محسن ثابت احلذاري1352267
يحيى سليمان سالم شرقي1362278
جمعان سالم منصر مصلح البساره1372302
عمار خالد صالح احمد الصوفي1382311
مجاهد احمد صالح محمد1392313
فارس عبده فارع ناصر اجلنيد1402314
بسام عبده محمد محسن اجلنيد1412315
ياسني محمد عبدالله ناصر حمزه1422316
محمد علي شغدر علي كرشه1432318
وسام عنتر علي محمد السمينه1442319
حازم خالد عبدالعزيز القحيط1452322
جمال محمد احمد محمد1462333

هاشم عادل عبدالله خا1472337
عبدالرحمن ناصر ناصر املالهي1482358
محمد ابراهيم علي اليمني1492370
مشير صالح عبدالله النقيب1502378
عبدالله خالد علي صالح الفتاحي1512386
عبدالكرمي احمد علي إسحاق1522392
عبداحلكيم احمد سعد يحيى ذ راس1532408
عبدالله علي محمد عبادي1542412
محمد احمد صالح عبدالله الفالحي1552417
يوسف محمد محمد ناجي الكدهي1562423
محمد هاشم عبده شرف الدين1572427
احمد دغشر احمد العبد1582439
عدي محمد حسني علي العري1592449
علي يحيى علي عبدالله احلملي1602451
ماجد مهيوب عبدربه بجاش1612458
موسى عبدالغني عبدالواحد فاضل1622601
مجاهد يحيى حسني الشظبي1632616
ردمان محمد صالح اجلاهلي1642633
منور صادق منور حسن1652635
عمر مهيوب غالب قاسم عبدالله1662645
علي احمد صالح صالح احلدايه1672647
محمد محمد يحيى جميل معيوف1682668
امين صالح احمد محمد الكرشمي1692673
مشير صالح محمد حزام املوشكي1703005
امير مجاهد يحيى مرشد العفيري1713006
محمد عبدالله محمد جابر الشي1723007
مصطفى عبدالله محمد اجلنيد1733008
محمد علي احمد مسعد هادي اجلهمي1743010
هارون علي احمد مسعد اجلهمي1753011
علي محمد علي عبدلله صالح 1763012
محمد عبدالواحد علي الغرباني1773036
امني قايد عبده حمود احملمودي1783047
عيسى احمد سيف احملمودي1793062
عبدالتواب احمد صالح اجلنيد1803072
اكرم نبيل علي صالح العصري1813102
سند محمد علي محمد اجلحدري1823103
عبدالعزيز علي صالح العسكري 1833104
رضوان محمد محمد محمد اليعري1843112
مجيب علي مثنى قاسم احملمودي1853195
مالك دماج محمد فارع1863210
محمد ناجي محمد مثنى السورقي1873211
علي عبدالله محمد مهدي الشامي1883216
عدنان علي احمد علي الروحاني1893263
عبداجلبار محمد علي حسني السراجي1903264
محمد مطهر حسني هاشم السراجي1913265
قاسم محمد عبدالله محمد السراجي1923266
مهند فهد محمد ناجي اجلنيد1933282
رهيب عمار بكيل محمد سنان1943295
عبدالله امني احمد محمد احلبابي1953444
شمسان علي ناصر جنتر1963449
عبدالواحد محمد صالح علي اجلمري1973460
علي محمد احمد املقشي1983461
هشام محمد عبدالله احمد شداد1993468
عبداملجيد سف صالح الغرباني2003483
قيرا علي صالح علي الغرباني2013484
مانع علي احمد حسني طعيمان2023486
عبدالله عباس عبدالله احلمزي2033500
علي صالح سوده طعيمان2043504
بارق ذياب حفيظ صالح احلايطي2053509
محمد مرشد مبخو حبيش2063517
محمد راجح احمد علي الشاوش2073535
ياسر منصور مسعود رسام العسره2083551
مهيب زايد نصيب طباز2093553
عمر مبخو صالح املقدمي2103592
امين رياض عبدالله محمد طاهر2113599
منصور حسن حسن بطحان2123605
عبدامللك عبدالواسع نعمان قايد حسن2133628
محمد محسن علي صالح هيسان2143630
محمد سعيد قايد حسن مجلي2153632
صالح احمد صالح علي الزيادي2163642
احمد بشير علي علي الغفاري2173645
اسامه طاهر علي محمد السقاف2183649
قمزان احمد عبدالله املالحي2193650
عبدالله عبده عبدالله علي اجلوفي2203659
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