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151934أأابتسام حميد محيسن جابر1

121931بذابراهيم محسن عيسى عبود2

000بذاحمد اسماعيل مايع فضل3

121325بذاحمد ثعبان عبادي مهيدي4

232043بذاحمد جدعان عبد السادة حسون5

151833بذاحمد حسن ادريس لفته6

71825بذاحمد حسين عبد هللا وناي7

141529بذاحمد راتب كتاب مجبل8

162138بذاحمد عامر حمزة صبيح9

101727بذاحمد عباس فرحان كريم10

91827بذاحمد علي كون حميدي11

71020بذاحمد علي مطشر عزوز12

111728بذاحمد كريم ميري عيدان13

191534بذاحمد هاتف عويد عالوي14

81725بذازهر شوقي عبد االله معارج15

101626أأافنان عبد الكريم زبين مونس 16

112031أأاقبال حسين لفته خشان 17

16925هـذالعباس وسام كريم كشاش18

171835بذامجد جواد عبد ساير19

81826بذامير اياد صاحب مهدي20

131023بذامير حسوني راضي رميح21

101020بذامير سالم سعيد22

71926بذامير عباس مهنه جبر23

121628بذامير عمار كريم محمد24

51823بذامير فيصل تومان كاظم25

171835بذامير فيصل كريم حاجم26

101727بذبارق حميد كاظم حسين27
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151631بذباسم عباس مهدي جاسم28

101727بذباقر مؤيد حسين كاظم29

121729أأبنين مجيد عبد الحمزة عبد العباس30

221739بذبهاء كاظم شعالن هادي31

131730أأتماضر حاكم واعي سرحان32

171229جذجعفر ناجي حمزة حميدي33

151530أأجيهان خيري محمد بادي34

191331جذحسن احسان غياض عبد السادة35

000جذحسن خليل محل نعمة36

141832بذحسن عضيد حبيب عودة37

161531جذحسن عيسى غازي حسون38

18826جذحسنين حيدر حسن كاظم39

18826جذحسنين راهي جاسم كاظم40

101020بذحسين ثامر حاكم محمد41

91928بذحسين رائد عباس عبيد42

101222جذحسين علي مراد عطشان43

17825جذحسين علي وداد حسن44

151125جذحسين علي ياسر عبد45

181230جذحسين محسن جودة باكون46

51823بذحسين نعمة عبد الزهرة عبود47

171431أأحنان فؤاد خضير عباس48

141630أأحنين حسين سلمانجاسم49

18927جذحيدر احمد علي حمود50

201535جذحيدر جاسم محمد حسون 51

17825جذحيدر حسين عبد طوفان 52

18927جذحيدر حسين فاهم ديوان53

15520جذحيدر عالوي جاهل ظاهر54

31821جذحيدر علي رحمان كاظم55

181129جذحيدر علي عبد الحسين مظلوم56

102030جذحيدر فاخر شجر عيدان57

181331جذحيدر كاظم حمد عزيز58

000جذحيدر كريم حمزة59

181634جذحيدر محمد شرار سالم60

181634جذخالد حيدر جليل جبار61

101222أأروان هيثم صادق ياسين62



141630أأرؤى عبد طالب شالل محمد63

17825جذزين العابدين وسام عبد العالم محسن 64

192145أأزينب حيدر حسين شمران65

16925جذسجاد جمعة شراد حسين 66

6612جذسجاد حسين حاكم بعيوي 67

181836جذسجاد ربيع كريم محمد68

181331جذسجاد سالم كاظم حسن69

142337دذسجاد كاظم ناصر حسين70

19625جذسجاد محمد شالل محسن71

101626دذسيف الدين ظاهر محسن هادي 72

172340دذسيف عالوي عبد االمير عبد علي73

181432دذسيف معين سرتيب عبد االخوه 74

181230أأشهد عبد الرحيم عباس طاهر 75

181432دذصادق عبد الحمزة لفته حمزة 76

162036أأصحبه سالم محل ذباح77

222244دذصفاء كريم هادي عبد الزهرة78

202224دذضرغام محمد جاسم هاشم79

111122دذعباس جالل محسن حسن80

141832دذعباس عامر عبيد عبد 81

121830دذعباس عبد الكريم عيسى عبعوب 82

9925دذعباس عقيل نعمه جعفر 83

8210دذعباس محمد حسين شعالن 84

121628دذعبد الرحيم سليم عبد الرحيم بطاح 85

152035دذعقيل صالح مظلوم عناد86

191534دذعقيل فالح فاضل فتان87

171734دذعلوان حازم عزيزعلوان 88

211536دذعلي تركي عطيه عبود89

131124دذعلي جاسم كاطع لفته 90

12722دذعلي حسن محيوي جبار91

102030دذعلي حسين جاسم شناوه 92

161935دذعلي راسم عبد علوان 93

232245دذعلي رافد عبد الحسين رشيد 94

172037دذعلي رحيم ثجيل ناصر 95

91625دذعلي رحيم جاسم نور96

9120هـذعلي عامر شناك كاظم 97



000هـذعلي عبد االئمة لفته ظاهر 98

16622هـذعلي عبد الكاظم مديون ناهي 99

11215هـذعلي قاسم عباس حسن 100

161531هـذعلي كاظم دخيل جاسم101

171734دذعلي كاظم هادي102

151227هـذعلي كريم عباس لفته103

000دذعلي لفته معزول104

12719هـذعلي نضال حمود راضي 105

161733هـذعلي هاني حسين حسون 106

000دذعماد طالب محمد107

000جذعمار عبد الكريم إبراهيم حسن108

181836أأغفران فالح جرد ابو لوله 109

91827أأفاطمة نهاد خالد عطية110

9211هـذفالح حسن حران حسين 111

000هـذقاسم عباس شهيد جبار 112

151126هـذقائد فليح حسن محمد113

171128هـذكاظم محمد عبد االيمه عيدان114

181634هـذكاظم محمد لفته كطش115

191635هـذكاظم نجم عبد ديوان116

12618هـذكرار اياد عبد عبد الرضا117

9211هـذكرار سعد كاظم حسين 118

151833هـذكرار علوان عبيس جبر 119

14822هـذكرار محمد جاسم حسين 120

181028هـذكرار مهدي اهويش مزهر121

15823هـذكرم هشام علي حسوني 122

211627أأكفاية عقيل طه مهدي123

18826هـذليث حبيب عكله كشكول124

181432هـذمثنى مشجل رهمه خنيفس 125

13619هـذمحمد جبار عبيد كاظم 126

121527هـذمحمد شاكر صبار محمد 127

202141وذمحمد شهاب حمد تومان128

182139وذمحمد عبد الكاظم سلطان ليهوب 129

61319وذمحمد عبود كريم صالح130

141529وذمحمد علي عبد زيد ناصر 131

161127وذمحمد قاسم جحيل كاظم 132



11617وذمحمد ماجد حسين جاسم 133

191635هـذمحمد محسن حسين 134

171431وذمحمد ناظم عبد الزهرة محمد 135

212142وذمحمود عليوي مطر ثعبان 136

151530وذمرتضى جبل كاظم سعدون 137

12315وذمرتضى حسين هاشم حسون 138

192342وذمرتضى سالم هاشم حسين 139

201636وذمصطفى جواد نعمه وادي140

14317وذمصطفى حسوني جبر راهي141

101313وذمصطفى حسين حميد علي 142

15823وذمصطفى خليل ابراهيم طيفور143

141327وذمصطفى سعدي مكطوف عباس 144

151727وذمصطفى محمد كاظم عبيد 145

192241وذمصطفى محمد ياسر محمد 146

101424وذمصطفىصبري سلمان جيثوم 147

172138وذمنتظر جبار محمد خضر148

19726وذمنتظر خيري جابر حمزة 149

162137وذموحان حاكم صالح زباله 150

151025هـذموسى ثابت موسى مهديي151

9716وذمؤيد محسن ضاري سبع 152

171936وذميثم رشيد رحيم كاظم 153

9615وذميالد حامد حاتم حسين 154

201030وذنعمه مرزة نعمة راضي 155

222042وذنور نجم سلمان حسين 156

121729أأهاجر حازم صالح عطية 157

181634أأهدى خالد حبيب عودة158

171936أأهيلين ستار هادي مجلي 159

211536أأود مؤيد كريم بديوي 160

201636وذوسام مالك خضير والي 161

000هـذياسر عبد الصاحب حسين162

151727هـذيوسف حسين داخل حسون163

000وذيوسف هيثم ايوب سبتي 164

40تحميل / مرتضى حامد علي 165

35تحميل / محمد ميثم عبد الحسين 166

33تحميل / مخلد حسين عبد حسن 167



32تحميل/محمد هيثم سامي 168
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