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مرشح للمقابلة واالختبارمطابق205517.54552.54كاتباحسان غازي بحر حسین3814
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق30358.84551.84كاتبسھاد عطیھ علیوي مشكور ال فرحـان3527

مرشح للمقابلة واالختبارمطابق35550.00550.00كاتبنور عطیة غضبان حسین ال عبد الزھرة19
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق35550.00550.00كاتبسارة محمد علي صالح الشالل392

مرشح للمقابلة واالختبارمطابق35550.00550.00كاتبمحمد فالح غجیري عناد الزیادي1076
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق35550.00550.00كاتبعالء عارف جعفر حاجم الموسوي1839
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق35550.00550.00كاتبجمیل عبدالكاظم فرج2462
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق35550.00550.00كاتبولید مھدي فھد والي3097
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق25559.33549.33كاتبزینب حسن حمود ابودكھ العابدي3262
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق30509.00549.00كاتبنور رزاق كاظم محمد ال طاھر403
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق30509.00549.00كاتبرنا أحمد مھدي حمزة الجیاشي1133
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق35450.00549.00كاتبمنتظر عبادي انشینش مركب البركي1524
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق35450.00549.00كاتبرند احسان عبد الھادي احمد جھادي2439
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق30552.83547.83كاتبرشا لطفي مھدي علي1816
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق25556.81546.81كاتبصادق عزیز شنداخ سایر العبساوي2935
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق25556.49546.49كاتبكرار رحیم جاسم محمد المكوطر2384
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق30550.00545.00كاتبنورالھدى عادل محمود كاظم جوده الخیقاني100
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق30550.00545.00كاتبفاروق كویت صواف سجین الجیاشي124
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق30550.00545.00كاتبھالل زھیر ھالل محمد علي الحمیدي149
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق30550.00545.00كاتبمریم عبد ھالل جواد البوحسین334
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق30550.00545.00كاتبسعد ریاض نجم عبدهللا البركات383
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق35500.00545.00كاتباحمد صبري حسین غالي الفتالوي580
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق30550.00545.00كاتبجواد باشي جبار شنان الصفراني581
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق30550.00545.00كاتباحمد عالوي منصور حمد الصفران729
مرشح للمقابلة واالختبارمطابق30550.00545.00كاتباحمد جواد كاظم علي التویجي811
مطابق30550.00545.00كاتبمھدي سالم كاظم تعبان الصفراني1116
مطابق30550.00545.00كاتبصاحب مجید جادر یوسف الصفراني1302
مطابق35500.00545.00كاتبمحمد ھادي كاظم جاسم آل سلطان1378
مطابق30550.00545.00كاتبرشا لطفي مھدي علي الشطراوي1399
مطابق30550.00545.00كاتبصالح بندر كاظم خضر الصفراني1420
مطابق35500.00545.00كاتبمصطفى عواد جثیر جبار الزیادي1433
مطابق30550.00545.00كاتبعالء عسل مشغاب عبود ابوغنیمھ1439
مطابق30550.00545.00كاتبندى عبد الخضر حمود ردیني التوبي1572
مطابق30550.00545.00كاتبزینب كاظم عبد سلمان التمیمي1940
مطابق30550.00545.00كاتبتمار جبار عبدالحسن محمد المكتوب1974
مطابق30550.00545.00كاتبدعاء رزاق كاظم محمد الشریفي2076
مطابق30550.00545.00كاتبنور عبد الرضا طاھر حمادي الخفاجي2258
مطابق30550.00545.00كاتبمشاعل صیاد مسیر شعالن الزیاد2387

الكتاب
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مطابق35500.00545.00كاتباسراء جواد كاظم سعید الحسناوي2421
مطابق30550.00545.00كاتبرانیا رعد عبد العظیم ابو ذر السالمي2703
مطابق30550.00545.00كاتبساره فاضل جوعي صفیج الشنابره2711
مطابق30550.00545.00كاتبعلي كامل ابراھیم زویھي الجیاشي3033
مطابق35500.00545.00كاتبسیف نصیف كاظم عباس  الجیاشي3114
مطابق30550.00545.00كاتبخلدون حسین مھدي حمدان الجیاشي3256
مطابق35500.00545.00كاتبنزار صالح مھدي محمد المشعان3502
مطابق30550.00545.00كاتباحمد یاسین خطار عالج البركي3672
مطابق30550.00545.00كاتبحوراء مھدي مطر البركي3673
مطابق30550.00545.00كاتبذوالفقار عالءالدین عبد جساب ال جبار3915
مطابق35500.00545.00كاتبعالء نعیمھ غافل سلمان التوبي3917
مطابق30550.00545.00كاتبایاد كاظم جدعان طارش الزیادي3919
مطابق35500.00545.00كاتبھدى عبد الزھره طالب ھلیب الجیاشي3954
مطابق35500.00545.00كاتبحیدر كلوف طیار الجابري3976
مطابق20559.13544.13كاتبجاسم ابراھیم سوادي معتوق ال رباط2213
مطابق30550.00444.00كاتبعلي عبدهللا حسوني سلمان المیالي513
مطابق30450.00544.00كاتبمیالدیوسف حمزةناصرالحسین558
مطابق35400.00544.00كاتبفاطمھ مسلم ھول رطان الزیادي702
مطابق35400.00544.00كاتبحسام عارف والي عطیة الزیادي783

مطابق20558.67543.67كاتبحسین عبید كاظم راضي البوشبع1600
مطابق25551.17541.17كاتبغفران عبد الحسن محمد سمیر الدلیمي2781
مطابق20555.38540.38كاتبمحمد نصار رسول جوید ال شریف2440

مطابق30500.00540.00كاتبمحمد عبد الكریم عماد سوادي حمد ال زوید74
مطابق25550.00540.00كاتباالء رعد جمعة تومان109
مطابق25550.00540.00كاتبعلي عراك عامر طالب الزیادي128
مطابق25550.00540.00كاتبسجى علي ھاتف جالب144
مطابق25550.00540.00كاتبمحمد یاسین جزال حبیني الزیادي239
مطابق25550.00540.00كاتبكامل فالح ثجیل كاطع البركي317
مطابق25550.00540.00كاتبسالي حسن شاكر329
مطابق30500.00540.00كاتباحمد ایدام میاح جبار الزیادي348
مطابق25550.00540.00كاتباحمد رحیم كاظم مرھون العاكوبي411
مطابق25550.00540.00كاتبمصطفى عبدهللا كاطع ظاھر الغلیظاوي487
مطابق25550.00540.00كاتبعلي عبدهللا جبر ال اعور567
مطابق25550.00540.00كاتبحسین علي طحیمي عواد العبساوي576
مطابق30500.00540.00كاتبایالف صاحب فاضل سلمان651
مطابق25550.00540.00كاتبكمال سالم عبدهللا ظاھر الزریجاوي672
مطابق30500.00540.00كاتبعباس فالح ناصر لفتھ674
مطابق30500.00540.00كاتببلسم جبر فتیني مناحر الزیادي738
مطابق25550.00540.00كاتبأیاد ناصر ناھي ھلو الخفاجي815
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مطابق25550.00540.00كاتباحمد جمعھ عطیھ وناس البركي823
مطابق25550.00540.00كاتبوسام ھاني ناصر سالم الصفراني825
مطابق25550.00540.00كاتبھبھ سالم حبیب ضاھر الحسناوي826
مطابق25550.00540.00كاتبمحمد كاظم جیاد رواد الظالمي963
مطابق25550.00540.00كاتباحمد حازم محمد جبیر ال فھد1177
مطابق25550.00540.00كاتبنصر عبدالكاظم جوده عبدالحسین العبساوي1179
مطابق25550.00540.00كاتبجلنار علي حسین مفتن ال بركات1189
مطابق25550.00540.00كاتبمحمد عبدهللا شخاط جحیل الجحیل1221
مطابق30500.00540.00كاتبسعد فرھود مطشر فھد الزیادي1402
مطابق30500.00540.00كاتبعلي حمید عبد شاوي1499
مطابق25550.00540.00كاتبمرتضى بطاح نوري عبود1506
مطابق30500.00540.00كاتبعامر منیف عبید خویالن الزیادي1557
مطابق30500.00540.00كاتبكرار ھاشم جودة زغیر الجیاشي1690
مطابق25550.00540.00كاتبحیدر لھمود ابراھیم جبر الزیادي1768
مطابق25550.00540.00كاتبخالد محمد ناصر سالم الصفران1831
مطابق25550.00540.00كاتباحمد ساجت سالم فھد العبساوي1846
مطابق25550.00540.00كاتبمحمود رحیم حبیب حذراوي الزریجاوي1925
مطابق30500.00540.00كاتبامل داخل حسین كشیش1951
مطابق30500.00540.00كاتباكرم كامل تالف جبر العامري2037
مطابق25550.00540.00كاتبزینب عبد الحمزه ھالسھ لفتھ الزیادي2089
مطابق25550.00540.00كاتبتحریر علي جبار محمود الجاسم2172
مطابق30500.00540.00كاتبعلي عبد الحسین عبد الھادي شاطي الزریجاوي2222
مطابق30500.00540.00كاتبفھد ریكان صكر طشھ ال سماري2326
مطابق25550.00540.00كاتباساور جاسم محمد ھاني العبادي2472
مطابق30500.00540.00كاتبدعاء حسین كاظم عزیز ال حمید2478
مطابق30500.00540.00كاتبعادل زناد مزیون یونس الرفیعي2479
مطابق25550.00540.00كاتبجعفر ارحیم منشد دبیس الظالمي2514
مطابق25550.00540.00كاتبنجیب ناجي جابر مغیدر االعاجیبي2569
مطابق30500.00540.00كاتبسعد مشكور ناصر جبر الحساني2642
مطابق25550.00540.00كاتبسالم جالوي صاحب راضي البركات2658
مطابق30500.00540.00كاتبجاسم محمد جواد طھ حسن العزاوي2852
مطابق30500.00540.00كاتبمیثم غالب محمد حسن محمود المكوطر2994
مطابق25550.00540.00كاتبعایده سامي مكطوف ناھي الغزي3018
مطابق25550.00540.00كاتبسعد فھد والي صكر .3047
مطابق25550.00540.00كاتبمحمد صبیح دخیل عبدهللا البركي3050
مطابق25550.00540.00كاتبحوراء حسون عبداالمیر الدعبول3075
مطابق25550.00540.00كاتبحسن علي كاظم شاھین الربائع3107
مطابق30500.00540.00كاتبمصطفى شنبارة ناصر جبر الحساني3311
مطابق30500.00540.00كاتبھشام صاحب مثكال راشد ال غانم3382
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مطابق25550.00540.00كاتبفرقان عذیب مشاري ضویف الریشاوي3475
مطابق30500.00540.00كاتبزھراء قیس یوسف طاھر الغریب3507
مطابق25550.00540.00كاتبانغام نصار عبد ناصر الحساني3541
مطابق25550.00540.00كاتبزینب مسلم حمزة جابر الظالمي3737
مطابق25550.00540.00كاتبمیثم عواد جابر عالي البركي3799
مطابق25550.00540.00كاتبیحیى شاكر فیصل عباس ال نویجي3853
مطابق30500.00540.00كاتبعماد ھوصان خضیر جبار الجیاشي3860
مطابق25550.00540.00كاتبمجبل سوادي برغش عجیرب المشعالوي3925
مطابق30500.00540.00كاتبایات علوان ناصر جبر الحساني4047
مطابق20554.37539.37كاتبسماح فالح حیاوي عبد هللا ال جابر1619
مطابق30400.00539.00كاتبمحمود محمد عبدالجبار حبیب الحمیدي215
مطابق30400.00539.00كاتبزھراء عادل حسوني عبیدان الزریجاوي242
مطابق25450.00539.00كاتبمحمد كریم نعاس عباس682
مطابق30400.00539.00كاتبامیره جبر فتیني مناحر الزیادي752
مطابق30400.00539.00كاتبمحمد رضا جمیل ابراھیم حسن الفارس1190
مطابق25450.00539.00كاتبحمید جمیل حسن برید المیالي2092
مطابق25450.00539.00كاتباكرام حیدر حمزه محیل الحساني2097
مطابق30400.00539.00كاتبنور علي حسن جوان الزیدي3015
مطابق25450.00539.00كاتباسماء خوان حسن سعد الموسوي3111
مطابق25550.00439.00كاتبعباس یاسین محمد نعیمة الجشعمي3286
مطابق30400.00539.00كاتبحسین حمید فلو الزریجاوي4045
مطابق20553.17538.17كاتبعبدهللا حسین منیجل حمد الجیاشي1532
مطابق30300.00538.00كاتبمخلص علي كمر مطرود الزریجاوي2816
مطابق25350.00538.00كاتبرقیھ قاسم حسن برید المیالي3636
مطابق30300.00538.00كاتبمسلم رحییم مدلول خضور الحساني3711
مطابق25450.00438.00كاتبولید ساجت عبدالحسین جبر البوجراد3941
مطابق105017.43537.43كاتببنین كدر جاسم محمد2600
مطابق25250.00537.00كاتبنیفین صاحب فیصل عناد العبودي360

مطابق25250.00537.00كاتبمحمد جمیل رجا جحیل الزیادي2635
مطابق25350.00437.00كاتباحمد عبدالحمزة حمود عالج الزیادي4037
مطابق20551.08536.08كاتبمحمد عبد الرزاق عباس ال ھرو3825
مطابق105510.50535.50كاتبصالح زلیف عطیھ والي ال والي3008

مطابق20550.00535.00كاتبامجد جمھور كعیم عواد الزیادي16
مطابق20550.00535.00كاتبكوثر جبیر سالم مخیف المیالي50
مطابق20550.00535.00كاتبحسن احمد محمد سلمان البدیري58
مطابق25500.00535.00كاتبعلي حسین لعیوس فتنان الظالمي71
مطابق25500.00535.00كاتبسالم عواد مطرود صكر الزیادي115
مطابق25500.00535.00كاتبعلي عبد الزھرة رضا حسین الطائي141
مطابق20550.00535.00كاتبنور حمید عبد علي مطر الزیادي172
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مطابق20550.00535.00كاتبحوراء حسین دخیل ھداد ال توبي216
مطابق20550.00535.00كاتبزھراء یحیى كاظم261
مطابق20550.00535.00كاتبحسن حیدر عاجل مریبط / الشبلي305
مطابق25500.00535.00كاتبعلي مجھول امیر عباس ال وزیر326
مطابق20550.00535.00كاتبحسین مالك عبد السادة جاسم ال كصكیص344
مطابق20550.00535.00كاتبھالة عامر رحیم صابر الساعدي384
مطابق25500.00535.00كاتبحسین حامد سلیبح  ال جریب397
مطابق20550.00535.00كاتبمحمد بشیر رزوقي رویھي الشمري426
مطابق25500.00535.00كاتبعبدهللا كریم حسوني علي الصبیخاوي460
مطابق25500.00535.00كاتبعلي محمد كصیر جاسم الجیاشي477
مطابق20550.00535.00كاتبحیدر كریم حول حمزة الزیادي481
مطابق20550.00535.00كاتبعلي اكویت نعمھ محمد الطالقاني483
مطابق20550.00535.00كاتبحیدر طالب حسن حضر الجیاشي512
مطابق25500.00535.00كاتبنجالء صالح عطشان صكر التمیمي524
مطابق20550.00535.00كاتبعالء محمد یاسین محمد530
مطابق25500.00535.00كاتبمھند داخل جابر محل532
مطابق20550.00535.00كاتبسارة حسن مالح تایھ النوادي539
مطابق25500.00535.00كاتبقیس حسین كریم ساجت البركات556
مطابق20550.00535.00كاتبحیدر صالح حمود عواد العارضي559
مطابق20550.00535.00كاتببشار حسن شاكر ظاھر564
مطابق20550.00535.00كاتبحیدر باسم حداوي كاظم الصافي588
مطابق20550.00535.00كاتبأحمد نفل عوده عذافھ الغلیظاوي589
مطابق20550.00535.00كاتبایاد كاظم عبد شامي619
مطابق25500.00535.00كاتبعقیل عزران بدر عبید الزیادي628
مطابق20550.00535.00كاتبھادي مسلم ناصر سالم الصفراني639
مطابق20550.00535.00كاتبمصطفى رحیم حمید حمزة الزیادي657
مطابق20550.00535.00كاتبسماح حسین حسن حسین الكفائي665
مطابق25500.00535.00كاتبھاني حمود حسین عبداللة667
مطابق20550.00535.00كاتبحیدر وحید ولید دلي العمیة693
مطابق20550.00535.00كاتبعمران جاسم نجم ضمد الزریجاوي703
مطابق20550.00535.00كاتبقحطان رحیم جیاد تعبان الصفراني769
مطابق25500.00535.00كاتباحمد فاضل عبدمطرودالموسوي785
مطابق20550.00535.00كاتبنور فالھم محمود داخل796
مطابق20550.00535.00كاتبأحمد عویجل ربح845
مطابق20550.00535.00كاتبحنان عبدالخالق حسین كاظم الجابري906
مطابق25500.00535.00كاتباحالم حمد خشوش موسى ال محمود965

مطابق20550.00535.00كاتبجنان امین طاھر محمد زین العابدین1043
مطابق20550.00535.00كاتبصبري صالح عبد مطرود الموسوي1056
مطابق25500.00535.00كاتبصالح رزاق جازع عزب المنصور1077
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مطابق20550.00535.00كاتبمصطفى موسى صادق باقر السماوي1084
مطابق20550.00535.00كاتبصابرین صالح محمود ابراھیم الكرعاوي1095
مطابق20550.00535.00كاتباحمد عبدالرضا عوض حمزة ال سلمان1098
مطابق20550.00535.00كاتبقاسم حسین حبل حسون الصفراني1106
مطابق20550.00535.00كاتبفراس عبد العباس كوني عناد الحساني1117
مطابق25500.00535.00كاتبمحمدعادل متعب عشم الجابري1148
مطابق25500.00535.00كاتبحنین ریسان شاكر حسین الحمود1153
مطابق20550.00535.00كاتبكریمھ كاطع مدلل سحیب1167
مطابق25500.00535.00كاتبرسل صالح مھدي خشان الحساني1170
مطابق20550.00535.00كاتبسعد عبدهللا شخاط جحیل الجحیل1207
مطابق20550.00535.00كاتبمھند جبار عبدالعالي فرج1208
مطابق25500.00535.00كاتبفؤاد علي غیاض ھندوز1222
مطابق20550.00535.00كاتبالحسن عبدالخالق حسین عوید الربیعي1236
مطابق20550.00535.00كاتبفاضل عباس خضیر محمد العامري1247
مطابق20550.00535.00كاتبضیاء مجبل محسن علي العذاري1274
مطابق20550.00535.00كاتباحمد رحیم زایر نكاد الحساني1354
مطابق20550.00535.00كاتباسعد فالح عفص سلطان ال عبید1367
مطابق20550.00535.00كاتبجعفر صادق أبراھیم عبد بھیة1375
مطابق20550.00535.00كاتباحمد عبد الرضا مھول محیسن العارضي1380
مطابق20550.00535.00كاتبفاطمھ عبد الحمید كاظم شلتاغ الزریحاوي1434
مطابق20550.00535.00كاتببلسم نجیب مكي كبح الحمداني1438
مطابق20550.00535.00كاتبمیثم عناد عطیة جفات1449
مطابق20550.00535.00كاتبلمى فائز محمد عباس المسرجي1453
مطابق20550.00535.00كاتباحمد ناظم دریول داخل1465
مطابق25500.00535.00كاتبسجاد حسین سفیح حسن ال عبس1507
مطابق20550.00535.00كاتبامیر حسین جاسم مشعل الشمري1509
مطابق25500.00535.00كاتبعباس طارق كامل داخل الكرعاوي1533
مطابق20550.00535.00كاتبابتھال محسن مریح طوالھ1541
مطابق20550.00535.00كاتباحمد راجح  فیصل وسمي ال برد1554
مطابق20550.00535.00كاتبعباس صالح مھدي خنون العجام1631
مطابق20550.00535.00كاتبمحمد عبید عواد دنبوس1651
مطابق20550.00535.00كاتبیاسر عامر خضیر ربیدي آل موسى1659
مطابق20550.00535.00كاتبخالد ولید جواد حسین1682
مطابق20550.00535.00كاتبفاطمھ علي حمدان عیسى ابو صكر1699
مطابق20550.00535.00كاتبحمیدة حمود عزوز نجف1722
مطابق20550.00535.00كاتبمرتضى سعد جھاد لوفي الجیاشي1724
مطابق25500.00535.00كاتبمھند خلیف غالب عبید الزریجاوي1728
مطابق20550.00535.00كاتبجابر عوض نغماش فاطس ال فدار1778
مطابق25500.00535.00كاتبعلي فاضل حسن عطیوي1779
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مطابق25500.00535.00كاتباحمد ھادي عبد جیاد الظالمي1812
مطابق20550.00535.00كاتبسوزان سماوي كریم منھي الخزعلي1821
مطابق25500.00535.00كاتببدر فرھود سمیر كاطع الزریجاوي1841
مطابق25500.00535.00كاتبعلي رحیم كعار عجیل الزیادي1856
مطابق20550.00535.00كاتبعادل عبدهللا جابر عودة الظالمي1869
مطابق20550.00535.00كاتبلیث حسین صاحب عواد البو صالح1873
مطابق20550.00535.00كاتبحوراء مؤید محسن   خلف الكرعاوي1879
مطابق20550.00535.00كاتبصالح سلمان غازي جاسم البوجراد1888
مطابق20550.00535.00كاتبھدى علي عبد الجبار یاسین العبید1894
مطابق20550.00535.00كاتبخالد عبدالباري سلمان محمد الزیادي1898
مطابق20550.00535.00كاتبعالء صالح سوادي حسن الحسینات1903
مطابق25500.00535.00كاتبنور محمد شاكر محمد الوھامي1919
مطابق20550.00535.00كاتبزھراء رحمان مزھر تالي الحاجي1948
مطابق20550.00535.00كاتبعلي صبحي شھد1969
مطابق20550.00535.00كاتبمنتظر علي صلھام عبد الزریجاوي2031
مطابق25500.00535.00كاتبحسن جابر كریم غثیث العبساوي2062
مطابق20550.00535.00كاتبخالد ظاھر زویني سلطان الحساني2064
مطابق20550.00535.00كاتبخلود كامل إسماعیل شناوه الحساني2066
مطابق20550.00535.00كاتبمحمد كشیش حمزة سلمان الصفراني2086
مطابق20550.00535.00كاتبھند عبداالمیر علي حسن العبد2087
مطابق20550.00535.00كاتبمھند فنان مطرود ھداد الشنابره2110
مطابق20550.00535.00كاتباكرم حسین كاظم  شالكھ  الصبیخاوي2127
مطابق25500.00535.00كاتبباسم جمعھ یوسف سایر الجیاشي2129
مطابق20550.00535.00كاتبزھراء ابراھیم خضیر سلمان العامري2240
مطابق25500.00535.00كاتبعلي مرعید محیل جاسم البركي2275
مطابق20550.00535.00كاتبنور فالح نعیم ابراھیم اعبید2363
مطابق20550.00535.00كاتباحمد جمعھ كریم ساجت البركي2371
مطابق20550.00535.00كاتبمسلم وحید عسكر مغیر الربائع2434
مطابق25500.00535.00كاتبعلي وحید عسكر مغیر الربائع2438
مطابق20550.00535.00كاتبعلي سالم صاحب شیحان العارضي2489
مطابق20550.00535.00كاتبجاسم محمد ساجت مطر الجیاشي2490
مطابق20550.00535.00كاتبأسراء فلیح منشد ال مجیبیره2495
مطابق20550.00535.00كاتبساره ھادي عبد النبي شناوه2576
مطابق25500.00535.00كاتبفاطمة باسم حداوي كاظم الصافي2588
مطابق20550.00535.00كاتبعقیل سلمان كاظم جبار فضل2589
مطابق25500.00535.00كاتبرسل سلمان كاظم جبار فضل2591
مطابق20550.00535.00كاتبیوسف حسین عذافھ عاجل البوجراد2663
مطابق20550.00535.00كاتبزینب یوسف جبیر جحیل الجیاشي2681
مطابق20550.00535.00كاتبفالح حسن جاسم كاظم الشریداوي2686



IDاالسم الرباعي واللقب
التخصص 

المطلوب

درجة المعدل 

(٣٥ درجة)

درجة سنة التخرج 

(٥ درجات)

درجة الزوجیة 

(٥ درجات)

درجة خدمة العقد او 

االستئجار (٣٥ درجة)

نوع الدراسة 

(٥ درجات)
المالحظاتمطابقة الشروطالدرجة النھائیة

مطابق25500.00535.00كاتبانور غالي ثجیل جویت البركي2690
مطابق20550.00535.00كاتبغفران نوري شھیل عبد الحسین المحسن2691
مطابق20550.00535.00كاتبجسام عامر محیل جواد العرداوي2723
مطابق20550.00535.00كاتبمحمد سمیر جودة علیوي الشنان2731
مطابق25500.00535.00كاتبتقي حمید نغیمش خنفوس الخنفوس2789
مطابق20550.00535.00كاتبمحمد حسن جھید ال حمدان2806
مطابق20550.00535.00كاتبمحمد عباس عبد الحسین عباس الزرفي2882
مطابق20550.00535.00كاتبمحمد فاضل نعمة عبد الحسین ال محمد2945
مطابق20550.00535.00كاتبعبدهللا كامل رحیم عبید .2959
مطابق20550.00535.00كاتبوسام جادر شھیل راضي الصفراني2982
مطابق20550.00535.00كاتبحیدركریم جبار باطي البركي2984
مطابق20550.00535.00كاتبدعاء سامي  ھالل محمدعلي الحمیدي3004
مطابق20550.00535.00كاتبحسن اسمر شندخ جیاد ال شندخ3054
مطابق20550.00535.00كاتبنور حسن علي حسین جبار3088
مطابق20550.00535.00كاتبحیدر رعد فیصل جابر الكعبي3089
مطابق20550.00535.00كاتباحمد صالح محمد صاحب3105
مطابق20550.00535.00كاتبھدى حسن ھادي حسین3164
مطابق25500.00535.00كاتبمھند عبد االمیر حسن مھدي الخزاعي3171
مطابق20550.00535.00كاتبحیدر قابل عجمي جبار الزیادي3187
مطابق20550.00535.00كاتبمحمد رزاق شندخ جیاد ال شندخ3193
مطابق20550.00535.00كاتبایناس عبد الكاظم رحیم حمدان ال عواد3199
مطابق25500.00535.00كاتبمسلم قاسم داشي شعیوط3235
مطابق20550.00535.00كاتبزینب باسم حداوي كاظم الصافي3284
مطابق20550.00535.00كاتبمحمد ماجد بشیت عطار الجیاشي3294
مطابق20550.00535.00كاتبفالح عباس خضیر رخیص الریشاوي3299
مطابق25500.00535.00كاتبصالح اعالن نور نعمة الموسوي3387
مطابق20550.00535.00كاتبزینب علي حمید زایر البطبوطي3393
مطابق20550.00535.00كاتبعلي عبد غازي راضي ال غازي3396
مطابق20550.00535.00كاتباحمد خضیر حاتم جبر الشنابرة3397
مطابق20550.00535.00كاتبنور عاجل سعید عباس الزیادي3484
مطابق20550.00535.00كاتبمحمد تراب كاطع كوماني الظالمي3489
مطابق20550.00535.00كاتبنرجس عاجل سعید عباس الزیادي3509
مطابق20550.00535.00كاتبناصر حسین كاظم حمد الصفراني3555
مطابق25500.00535.00كاتبھدى مقداد عبدالرضا طاھر ال زیاد3572
مطابق20550.00535.00كاتبماضي محمد عبدالسادة حسین الضالمي3583
مطابق20550.00535.00كاتبدعاء علي عبید علي3626
مطابق20550.00535.00كاتبكاظم باقر كاظم دھیلي ال دھیلي3655
مطابق30100.00435.00كاتبناھي عبدیاسر حمود صایل الشمري3667
مطابق25500.00535.00كاتبحیدر نایف عالل ناجي الجیاشي3707
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مطابق25500.00535.00كاتبزھراء سعد عاشور شریده العجیل3761
مطابق20550.00535.00كاتبعلي مشیر سالم ساجت الجیاشي3792
مطابق25500.00535.00كاتبنور  جواد كاظم طارش الظالمي3801
مطابق20550.00535.00كاتبوسن رحیم كاظم ال خفیف3879
مطابق20550.00535.00كاتبجابر كاظم وبدان ھداد المجرم3916
مطابق20550.00535.00كاتبمحمد عبدااللھ حسن حسین الكرعاوي3920
مطابق20550.00535.00كاتبھاجر ابراھیم یاسر مطشر ال عطیھ3926
مطابق20550.00535.00كاتبمروه عباس عبد الغني رزوقي3952
مطابق20550.00535.00كاتباحمد محسن راضي جیاد البحراوي3968
مطابق25500.00535.00كاتبدعاء حمید عموش خشان العبساوي3978
مطابق20550.00535.00كاتبحامد ملوح والي مایوس االعاجیبي4032
مطابق20550.00535.00كاتبوسام مسیر منصور عبود الصفراني4035
مطابق20550.00535.00كاتبزینب شاكر فیصل عباس ال نویجي4046
مطابق20504.50534.50كاتبحیدر صاحب كاظم جبار الحاج3295
مطابق20450.00534.00كاتباحمد محمد حسین فرج السماوي200
مطابق25500.00434.00كاتبعبدهللا كامل عواد زویني البركي361
مطابق20550.00434.00كاتبمشرق حلیم برھان عالوي الحساني638
مطابق20550.00434.00كاتبرضوان عدنان شاكر عبد الحسن السبع695
مطابق20550.00434.00كاتبنشوان كاظم جواد كافي ال صعب725

مطابق20450.00534.00كاتبرعد فالح سوادي لیلو الجیاشي1038
مطابق25400.00534.00كاتبحسین سالم حسین جویجي الجیاشي1233
مطابق20450.00534.00كاتبعبدهللا ھلیل ربح حدود ال جبر1644
مطابق20450.00534.00كاتبحوراء مدلول شنان الربایع1656
مطابق20450.00534.00كاتبنور مدلول شنان ساجت الربایع1666
مطابق25103.00534.00كاتبسارة فزاع ناھي عبود ال ماني1748
مطابق20450.00534.00كاتبایمان خضیر عباس جاسم الطائي1750
مطابق20550.00434.00كاتبمحمد عبد العباس جبیر سالم ال جاسم2263
مطابق20550.00434.00كاتبحسین تالي خضر حمد االعاجیب2299
مطابق25400.00534.00كاتبمصطفى حبیب عطیھ الجاولي2342
مطابق20450.00534.00كاتباحمد ماھر عبد الخالق بلبول الیاسري2878
مطابق25500.00434.00كاتباحمد كمال مزھر راضي الجابري3081
مطابق20550.00434.00كاتبوفاء عبد الكریم مطلب راضي الفضلي3108
مطابق25400.00534.00كاتبأیات أصیل كریم سلمان الغانمي3167
مطابق25400.00534.00كاتبزیاد كاظم دحل راضي البركي3434
مطابق20450.00534.00كاتبحسن كاظم فلحي العبسي3654
مطابق25400.00534.00كاتبایات باسم عباس جالب الجیاشي3841
مطابق20053.17533.17كاتبحسین قاسم وبدان557
مطابق25500.00333.00كاتبزھراء احمد مھدي حمزة الجیاشي1124
مطابق20550.00333.00كاتبصالح عبد النبي مرداس مطلك الزیادي1279
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مطابق20350.00533.00كاتبھاشم علي ریسان محراث الصبیخاوي1285
مطابق20550.00333.00كاتبابتھال طالب عباس طھ الیاسین1351
مطابق20550.00333.00كاتبدنیا صبیح نینو عباس الفتالوي1409
مطابق20350.00533.00كاتبمعالي كاظم كتاب ازیرج العریفاوي1457
مطابق20350.00533.00كاتبیوسف  مسیر لزام فرھود الصفران1530
مطابق20550.00333.00كاتبزمن كامل محمد عواد الموسوي1552
مطابق10558.00533.00كاتبحسن صباح مرسال حمید1633
مطابق20550.00333.00كاتبحبیب مسیر مھنھ ناجي الجیاشي1964
مطابق20450.00433.00كاتبعبدهللا جعفر كاظم محسن الفقیر2166
مطابق25300.00533.00كاتبمروان مثنى مھدي محسن ابو طبیخ3064
مطابق20350.00533.00كاتبریسان عبدهللا ھماش عبدالحسین الظالمي3706
مطابق25500.00333.00كاتبسلمى عكلھ مذري حسون ال حسون3723
مطابق20550.00333.00كاتبرؤى حسون عبداالمیر دویني الدعبول3872
مطابق25200.00532.00كاتبراغب حسین انشینش مركب البركي939

مطابق25200.00532.00كاتباحمد فالح سوادي لیلو الجیاشي1045
مطابق20250.00532.00كاتبمصطفى عبد الكاظم عطیة مطر البركي2521
مطابق20250.00532.00كاتبفاطمھ مطر لفتھ شایع المالكي3036
مطابق25200.00532.00كاتبمحمد مجید فلیح حسین عبایجي3091
مطابق20250.00532.00كاتبوسام عبدعلي حنون بحلوس الزریجاوي3644
مطابق25200.00532.00كاتباركان رحیم مدلول خضور الحساني3712
مطابق20150.00531.00كاتبغرام عبد الرسول موسى عبد870

مطابق20250.00431.00كاتبوسام علي حسین جالب الجیاشي1000
مطابق20150.00531.00كاتبمحمد خیران ساري صجم ال حمود2446
مطابق20150.00531.00كاتبرنده جبار خنفور لوفي الوائلي2499
مطابق20250.00431.00كاتبجواد دخیل عبدهللا حسین البر كي3065
مطابق20250.00431.00كاتباحمد نجم بخیت طالب الجیاشي3497
مطابق20500.00530.00كاتبسارة عبد الزھرة رضا حسین الطائي152
مطابق20500.00530.00كاتببتول نعمة عبدهللا عباس الشیزي176
مطابق20500.00530.00كاتبمحمد كاظم سلمان محي209
مطابق20500.00530.00كاتبھاشم عامر جبار حمود الزیادي255
مطابق20500.00530.00كاتبرافد محمد وبدان ھداد ال مجرم288
مطابق20500.00530.00كاتبمرتضى جفات ظلیع عسول البركي379
مطابق20500.00530.00كاتبعمار صالح عطشان صكر الزیادي458
مطابق20500.00530.00كاتبمصطفى جمیل عبد العزیز محمد علي تركي473
مطابق20500.00530.00كاتببشیر عبداالمیر ناھي عبود ال ماني502
مطابق20500.00530.00كاتبغفران ناظم عبد خزعل الناصر546
مطابق20500.00530.00كاتبمحمد حسن عبد عباس الحساني563
مطابق20500.00530.00كاتبعلي حسن افطیسھ العبساوي592
مطابق20500.00530.00كاتبحوراءحسین كاظم حمود االعاجیبي611
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مطابق20500.00530.00كاتبحسین صالح سوادي جبر الظالمي696
مطابق20500.00530.00كاتبادریس عبد الجلیل  حسوني الزیادي716
مطابق20500.00530.00كاتبحیدر كریم مھدي ذھب ال راضي717
مطابق20500.00530.00كاتبفلیح صخیل علي سلطان الفرج748
مطابق20500.00530.00كاتبصباح حتیتھ صالح750
مطابق20500.00530.00كاتبشفاء نعیم حسن روضي المعالي763
مطابق20500.00530.00كاتبعلي فالح عبد مطرود الموسوي764
مطابق20500.00530.00كاتبسالم عزال منشد ساجت الزیادي833
مطابق20500.00530.00كاتبحسن ناظم لفتھ الیذ الزیادي914
مطابق20500.00530.00كاتبمحمد فرج جاسم كسار الخفاجي990

مطابق20500.00530.00كاتبفالح حسن عوض سوادي1075
مطابق20500.00530.00كاتبكرم جاسم حمادي صالح الجشعمي1108
مطابق20500.00530.00كاتبساره احمد مھدي حمزة الجیاشي1123
مطابق20500.00530.00كاتبعبد السالم عادل متعب عشم الجابري1135
مطابق20500.00530.00كاتبرضا فاضل عوض محیسن الزیادي1139
مطابق20500.00530.00كاتبھند رحیم علي بھاض الوھامي1174
مطابق20500.00530.00كاتباثیر یوسف شخیر مطر التوبي1186
مطابق20500.00530.00كاتبسیف جاسب عوید عبید الركابي1193
مطابق20500.00530.00كاتبایادمحمدصباح محمد ال غلیظ1246
مطابق20500.00530.00كاتبیوسف مجیبل جبر طنجیر1266
مطابق20500.00530.00كاتبمحمد فاضل عاكول عبود السالمي1370
مطابق20500.00530.00كاتبمحمد نعیم سوادي جیثوم الحساني1408
مطابق20500.00530.00كاتبمحمد حبیب طاھر عبید حسین1442
مطابق20500.00530.00كاتبناظم داخل عوید غازي الحساني1447
مطابق20500.00530.00كاتبعلي خلیل حمودي عباس1497
مطابق20500.00530.00كاتبكرار حسن حمزه محسن الطالقاني1511
مطابق20500.00530.00كاتببشیر علي شنیخ شعالن الظالمي1546
مطابق20500.00530.00كاتبعباس سلمان عواد عاجل1604
مطابق20500.00530.00كاتباسعد عطیھ حدران رزن ال بدیوي1639
مطابق20500.00530.00كاتبدعاء فالح مرزوق عبید الزریجاوي1667
مطابق20500.00530.00كاتبمحمد عبدالرحیم شبیب الخزعلي1858
مطابق20500.00530.00كاتبسوسن كامل حسن ھجل الركابي1862
مطابق20500.00530.00كاتبحیدر فاضل سدخان حسین الربائع1885
مطابق20500.00530.00كاتبصابرین  صاحب داخل جودي الحساني1962
مطابق20500.00530.00كاتبحسین عبدمشعان حمود الزیادي1983
مطابق20500.00530.00كاتبرواد ماجد كامل مطرود الجبوري1987
مطابق20500.00530.00كاتبحسن عبد كریم كریدي االسدي2022
مطابق20500.00530.00كاتبامیر كریم عبدالعالي جابر الربیعي2035
مطابق20500.00530.00كاتبایاد كاظم خسران سوادي2039
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مطابق20500.00530.00كاتبسجاد كاظم خسران سوادي2048
مطابق20500.00530.00كاتبحاكم ھادي یاسر عباس الزیادي2123
مطابق20500.00530.00كاتباحمد یحیى شنین عبیس العبساوي2216
مطابق20500.00530.00كاتبناصر شھد ثجیل عاجل ال بوجراد2225
مطابق20500.00530.00كاتبعقیل عبید مسیر فھد ال ظاھر2226
مطابق20500.00530.00كاتبحوراء كامل عواصھ عباس الكرعاوي2257
مطابق20500.00530.00كاتبوسام حامد شنباره ناصر الحساني2328
مطابق20500.00530.00كاتبحیدر خلیل عجیل عاشور الزیادي2496
مطابق20500.00530.00كاتبسعد محمد عوید عطشان2498
مطابق25000.00530.00كاتبحسین حمید حسن صالح الجیاشي2551
مطابق20500.00530.00كاتبھدى ستار فنجان الزیادي2700
مطابق20500.00530.00كاتبجواد كاظم خنجر سوادي الكماش2752
مطابق20500.00530.00كاتباحمد فوزي عیدان جیاد الضالمي2782
مطابق20500.00530.00كاتببشیر شاكر مزھر كریم العاجیب2827
مطابق20500.00530.00كاتباثیر كریم عبد العالي جابر الربیعي2839
مطابق20500.00530.00كاتبعبداالمیر جاسم كاظم طاھر الجاسم3017
مطابق20250.00330.00كاتبجواد دخیل عبدهللا حسین البركي3063
مطابق20500.00530.00كاتبحلیم مدلول حمزه محمد الحساني3084
مطابق20500.00530.00كاتبحسین راھي والي الظالمي3093
مطابق20500.00530.00كاتبمواھب قاسم تفاح رستم ال فھد3128
مطابق20500.00530.00كاتبأنور سلمان فتنان طالب الریشاوي3169
مطابق20500.00530.00كاتبفاطمة ناجح رحیم سدخان البو جراد3215
مطابق20500.00530.00كاتبدعاء ناجح رحیم سدخان البو جراد3217
مطابق20500.00530.00كاتبسحر حمید غالي عكید3222
مطابق20500.00530.00كاتبمسار حمید غالي عكید3223
مطابق20500.00530.00كاتبھبـھ خالد كاظم حسن3298
مطابق20500.00530.00كاتبنور خالد كاظم حسن الجیاشي3301
مطابق20500.00530.00كاتبعلي ھالل ھواد دویج الربایع3326
مطابق20500.00530.00كاتبغفران سعد طعمة سعد الوائلي3425
مطابق20500.00530.00كاتبأمیر محمد حسون خضر العبساوي3432
مطابق20500.00530.00كاتبمحمود صبارخضیر حمدان الحساني3520
مطابق20500.00530.00كاتبسحر جابر حمزة ھادي الحسیني3565
مطابق20500.00530.00كاتبتبارك احمد غالي عكید الجابري3627
مطابق20500.00530.00كاتبسجاد عبداوي بزون خنفیر الشریداوي3669
مطابق20500.00530.00كاتبإحسان علي ظاھر محیبس الجیاشي3670
مطابق20500.00530.00كاتبسحر زامل ھلیب لفتھ العبودي3674
مطابق20500.00530.00كاتبایاد عباس بردان زنوح البوحسین3678
مطابق20500.00530.00كاتبمرتضى ناظم غاوي حنتیت العارضي3697
مطابق20500.00530.00كاتبھدیل محمد حسن محمد الناجي3875
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مطابق20500.00530.00كاتبھناء حمید عموش خشان العبساوي3979
مطابق20500.00530.00كاتبسالم عبدالرضا محمد برید4018
مطابق10554.33529.33كاتبرحیم ابراھیم مرزوك ابو ناصر الجنابي362
مطابق20400.00529.00كاتبھاشم جابر حاتم كاطع الزیادي46

مطابق20400.00529.00كاتبكرار حسین كریم شاھر  ال عجیل154
مطابق20400.00529.00كاتبربیع جابر ریكان مھلي العامري300
مطابق20500.00429.00كاتبعلي حمود عزوز نجف468
مطابق20500.00429.00كاتبحسام ریاض عبداالمیر ردام العبیدي573
مطابق20400.00529.00كاتبرافع حسین علي عمار643
مطابق20400.00529.00كاتبحسن ھادي علوان فھد الزیادي704
مطابق20400.00529.00كاتبسالم عریمش عوید خزوان ال خزوان1129
مطابق20400.00529.00كاتبمحمد حمود اشولي حمزة الھداد1185
مطابق20500.00429.00كاتبمصطفى جمیل ابراھیم حسن الفارس1215
مطابق20400.00529.00كاتبكاظم سوادي خضیر علوان الشمري1261
مطابق20400.00529.00كاتبسجاد سعود صیدان حزام الزیادي1571
مطابق20400.00529.00كاتبحبیب میري كاظم عطاهللا االعاجیبي1895
مطابق20400.00529.00كاتبعلي لطیف جبیر محمد الجیاشي2093
مطابق20400.00529.00كاتبزھراء كامل عواصھ عباس2251
مطابق20400.00529.00كاتبادیان حیدر كاظم محمد ال طاھر2701
مطابق20500.00429.00كاتباحمد ھادي كاظم شالكھ الصبیخاوي3095
مطابق20400.00529.00كاتبحسن علي صلھام عبد الزریجاوي3100
مطابق20400.00529.00كاتباحمد عبد االمیر حسن مھدي الخزاعي3245
مطابق20400.00529.00كاتبحسین عباس حسن عبدالعباس الكرعاوي3496
مطابق20400.00529.00كاتبعباس فضل غالي خلیف  ال عوج3649
مطابق20500.00429.00كاتبحسین جمیل عاجل عداي الربائع3653
مطابق20400.00529.00كاتبمروه قاسم جبیر سلمان المیالي3663
مطابق20400.00529.00كاتبمحمد حسوني سلطان مطرب الزیادي3701
مطابق20400.00529.00كاتبعقیل ھاشم ناصر حسین الزیدي3846
مطابق10555.75328.75كاتبعماد واشي عبد الحسن كزار الظالمي1062
مطابق20400.00428.00كاتبحسین ھادي بربیر مري170
مطابق20400.00428.00كاتبمحمد ابراھیم عباس باقر الحسناوي413
مطابق20300.00528.00كاتبحسن مجید خضیر غانم العارضي658
مطابق20400.00428.00كاتبعلي حسین تایھ كرمد ال كرمد857

مطابق20300.00528.00كاتبمحمدحسین جمیل ابراھیم حسن الفارس1225
مطابق20300.00528.00كاتبساجد كریم منصور صوفي البركي1638
مطابق20300.00528.00كاتبابراھیم صالح غاوي حسین1687
مطابق20400.00428.00كاتبعلي حسین غانم كأطع البركي1848
مطابق20300.00528.00كاتبكاظم سعود صیدان حزام آل زیادي2327
مطابق20300.00528.00كاتبحسن حبیب كریم علوان العبسي2381
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مطابق20300.00528.00كاتبولید عاجل عزیز حلوز العبساوي2683
مطابق20400.00428.00كاتبعلیاء حسین عبدالعالي حسین البوطبیخ2774
مطابق20500.00328.00كاتبسعاد زغیر خشوش موسى الغرابي2818
مطابق20300.00528.00كاتبحاتم صبیح دخیل عبدهللا طرام3040
مطابق20300.00528.00كاتبسراب عبد الھادي عبید ھمیل الباجي3535
مطابق20500.00328.00كاتببھاء تایھ رحیم الیذ الریشاوي4094
مطابق20200.00527.00كاتبرسول حسن الیم محسن الزریجاوي224
مطابق20200.00527.00كاتبمرتضى تكلیف ارھیف عبید الجیاشي491
مطابق20200.00527.00كاتبامیر عمران موسى جعفر الموسوي572
مطابق20200.00527.00كاتبعبدالعزیز جبر خلف دریفش العبساوي782
مطابق20200.00527.00كاتبعباس كشیش حمزه سلمان العبساوي874
مطابق20200.00527.00كاتبعلي عبدهللا لزام دحام977

مطابق20200.00527.00كاتبمحمد نومان فنطازي الحساني1295
مطابق20200.00527.00كاتبعلي حبیب ظاھر عبید حسین1437
مطابق20300.00427.00كاتبمصطفى لطیف جبیر محمد الجیاشي2088
مطابق20200.00527.00كاتبمیسم حزام ناصر حسین الحساني2168
مطابق20300.00427.00كاتبحسنین عبد االمیر ھاشم جواد الموسوي3131
مطابق20200.00527.00كاتبمحمد كریم مھلي مزھر آل سعید3310
مطابق20200.00527.00كاتبزھراء عبید سوادي محمد المرشدي3331
مطابق20200.00527.00كاتبعلي أحمد عكلھ محمد الریشاوي3417
مطابق20200.00527.00كاتبمھند جبار سعد والي3704
مطابق20200.00527.00كاتبحسین قابل زغیر جویج الزریجاوي3839
مطابق20200.00527.00كاتبسمیر یوسف خالد جیاد الحساني3874
مطابق20300.00427.00كاتبرسول ابو ھذال دغیم جابر العبساوي3908
مطابق10551.09526.09كاتبرسل عبد ساجت خواف العكلة1752
مطابق20100.00526.00كاتبغسان مجید حسین عطیھ المیالي1016
مطابق20100.00526.00كاتبمشعل جفات ولي عاجل الفرطوسي1058
مطابق20100.00526.00كاتبعلي سلمان محمد طاھر1483
مطابق20100.00526.00كاتباسراء علي راضي عبدالحسین جاسم الكرعاوي1495
مطابق20100.00526.00كاتبھادي صالح دحام طافر العبساوي1965
مطابق20100.00526.00كاتبنازك دحبش حسین2210
مطابق20200.00426.00كاتبقیصر حسین زغیر عبود الزریجاوي2380
مطابق20100.00526.00كاتبحسن باسم حمید مشاي العطوي2486
مطابق20100.00526.00كاتبمحمد قاسم عبد الكاظم عطیھ البركي2704
مطابق20300.00326.00كاتبمنى فلیح محمد جیاد2820
مطابق20100.00526.00كاتبعلي عادل عبدعلي محمد الخزعلي3540
مطابق20100.00526.00كاتبحسین فالح كریم جبار3588
مطابق10552.25325.25كاتبرحاب یعكوب فتات عواجة الربائع765
مطابق10550.00525.00كاتبضیاء جبر كاظم جاسم ال سلطان40
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مطابق10550.00525.00كاتببھاء حسین علي كزار الجاسمي280
مطابق10550.00525.00كاتبھبھ سلمان عبد االمیر جبر الحمیدي395
مطابق10550.00525.00كاتبكرار محمد جابر واجد ال خضر476
مطابق10550.00525.00كاتبمیثم رحیم مدلول حسین618
مطابق10550.00525.00كاتبحسین فالح مرزوق عبید الزریجاوي652
مطابق10550.00525.00كاتبحیدر محسن عبدالرضا عزیز الیاسري776
مطابق10550.00525.00كاتبغفران عبد الزھره كرز والي الزریجاوي946
مطابق10550.00525.00كاتبھناء شراد شاوي جطلي موسى960
مطابق10552.00325.00كاتبرامي محسن وھیب كاظم الحسینات981
مطابق10552.00325.00كاتبریام حمید محسن عبدهللا991
مطابق10550.00525.00كاتبمحمد كریم خضیر حسین الخزرجي997

مطابق10550.00525.00كاتبمروه عبد فلحب جھام العبسي1014
مطابق10550.00525.00كاتبزینب حسین جبر عبدهللا الزیادي1137
مطابق10550.00525.00كاتبلیث حمید تفاح رستِمِ◌ِ◌ الزیادي1188
مطابق10550.00525.00كاتبحیدر جفات ایدام عباس الزیادي1210
مطابق10550.00525.00كاتبھبة جبار شاكر ظاھر المحیسن1263
مطابق20000.00525.00كاتباحمد خالد ابراھیم مرزوك الجنابي1278
مطابق10550.00525.00كاتبمحمد سعدون غالي جویجي الجیاشي1343
مطابق10550.00525.00كاتبمیثم ارباطي صبح صیاح الصفراني1621
مطابق10550.00525.00كاتبایوب یوسف كاظم حرز1870
مطابق20000.00525.00كاتبعبد الكریم عبد هللا خضر عاجل الیعكوبي2135
مطابق10550.00525.00كاتبصادق فرج ساري غازي ال مصیخ2154
مطابق10550.00525.00كاتبحسین جمال لفتھ عاشور الجیاشي2160
مطابق20100.00425.00كاتبصفاء فلیح عبد عویده2219
مطابق10550.00525.00كاتبشھد حمید شعالن سلمان الحساني2234
مطابق10550.00525.00كاتبآالء مزھر مخور اعور الجیاشي2238
مطابق10550.00525.00كاتبمحمد حمید عبد شاوي الجیاشي2426
مطابق10550.00525.00كاتبعقیل حسون رمزي ظاھر ال ظاھر2450
مطابق10550.00525.00كاتبتوفیق علوان شویت كزار الظالمي2455
مطابق10550.00525.00كاتبانتظار كاظم فظالھ عبد الحسین2530
مطابق10550.00525.00كاتبشفق قاسم فلغوص جبر آل بدر2573
مطابق10550.00525.00كاتبناجح نعیم حسین عباس الشریداوي2606
مطابق10550.00525.00كاتبمھند انعیم جبار سعود الریشاوي2610
مطابق10550.00525.00كاتبنسرین یوسف جاسم عبود الزركاني2673
مطابق10550.00525.00كاتبمحمد قاسم تفاح رستم ال فھد2707
مطابق10550.00525.00كاتبزینب مھدي كاظم جاسم ال سلطان2710
مطابق10550.00525.00كاتبنجم عبید سوادي محمد المرشدي2817
مطابق10550.00525.00كاتبعلي حسین ابو عنھ عبود ابو طبیخ2904
مطابق10550.00525.00كاتبیعقوب مجید عیدان جبر الجشعمي3243
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مطابق10550.00525.00كاتبحكیم فرج كمر ادھم الغانمي3350
مطابق10550.00525.00كاتباسالم باسم عبد الجبار عبد المحیسن3376
مطابق10550.00525.00كاتببلسم ھالل عواد دویج الربائع3411
مطابق10550.00525.00كاتبعطیة لعیوس مندیل رواد الزیادي3517
مطابق10550.00525.00كاتبجعفر عبید فرحان بطاح الجابري3538
مطابق10550.00525.00كاتباحمد راضي كنبر سالب ال سالب3539
مطابق10550.00525.00كاتبفاضل عبد الحسین سفاح حسن الزریجاوي3600
مطابق10550.00525.00كاتبحسنین ریاض احمد عبدالرزاق الجریو3747
مطابق10550.00525.00كاتبحسین ھاشم عباس عبد بھیھ3770
مطابق10550.00525.00كاتبعبد هللا صاحب غالب عواد الظالمي3831
مطابق20200.00325.00كاتبمنتظر مھدي عزیز شخاط ال جحیل3867
مطابق10551.92324.92كاتبدعاء عبدالكریم عبدالوھاب فلیح ابوركیبة2377
مطابق10551.25324.25كاتبأحمد أزھر منصور عبودالصراف3398
مطابق10551.25324.25كاتبزینب رحمان عبد حسون الخضیر2769
مطابق10550.00424.00كاتبفائز عبد شھد حبیب الزیادي635
مطابق10450.00524.00كاتبھدى توفي ادریس غالي ابوطبیخ732
مطابق10550.00424.00كاتبمحمد فرحان مدور عزیز البركات758
مطابق10550.00424.00كاتباخالص صبري ناصر حسین الداودي922

مطابق10550.00424.00كاتبوفاء ارحیم صاحب حویش ال حویش1353
مطابق10450.00524.00كاتبھدى ابراھیم حمود منھي الخزعلي1504
مطابق10450.00524.00كاتبماھر عطب مجیلي دغیم البركي1536
مطابق20000.00424.00كاتبعدنان خالد عدنان الحجامي1692
مطابق20000.00424.00كاتبحسن ھاني حسین كنكون2435
مطابق10550.00424.00كاتبنغم جبار فراك شھد3212
مطابق10450.00524.00كاتبفرات عطیوي مریح طوالھ البركي3637
مطابق10550.00424.00كاتبمقداد علي جبل موسى الظالمي3766
مطابق10505.43323.43كاتبحسین صاحب عبود حسین الفتالوي3106
مطابق10550.38323.38كاتبمنال علي حسین جاسم القبنجي2109
مطابق10503.25523.25كاتبولید فاضل یاسین عودة ال عروج1753
مطابق10550.17323.17كاتببشائر عودة صالح محمد الزیادي2321

مطابق10550.00323.00كاتبجعفر فالح عریان بطي ال بري23
مطابق10550.00323.00كاتبأحمد حسن محمد عاشور25
مطابق10550.00323.00كاتبوفاء رزاق عبد علي آل ھاشم37
مطابق10550.00323.00كاتبمھند اسعد حسین محمد العارضي39
مطابق10550.00323.00كاتبنور فاھم حسن بھاض الظالمي60
مطابق10550.00323.00كاتبمحمد عقیل ارحیم-ال حمید62
مطابق10550.00323.00كاتبزھراء محمد رضا صالح عباس آل حسن63
مطابق10550.00323.00كاتبمحمود جاسم عبد علي سود المحیمید65
مطابق10550.00323.00كاتبسجى قیس انجیل مطیر البیضاني89
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مطابق10550.00323.00كاتبعلي حسین مندیل عاشور الخزاعي96
مطابق10550.00323.00كاتبسعد عامر جبار حمود الزیادي102
مطابق10550.00323.00كاتبخالد كاظم حرب عبد ال كاطع108
مطابق10550.00323.00كاتبحازم وادي زغیر الھي ال كسار117
مطابق10550.00323.00كاتبمنتظرمحمد فاضل كریم الجبوري122
مطابق10550.00323.00كاتبسراب باسم عجل منصور131
مطابق10550.00323.00كاتبحیدر عبد مذیور قاطع الزیادي135
مطابق10550.00323.00كاتبسناء ھادي علي برھان حسین142
مطابق10550.00323.00كاتبكرار حیدر ھادي طناك ال طناك145
مطابق10550.00323.00كاتبنور عادل مجلي جعفر الحلفي155
مطابق10550.00323.00كاتبزین العابدین عبدهللا عبدالحسن عزیز عفریت الركابي181
مطابق10550.00323.00كاتبالھام راجح عبادي فرحان الزیادي185
مطابق10550.00323.00كاتبحسین سالم داود رویھي االعاجیبي186
مطابق10550.00323.00كاتبعبدهللا صاحب حسن میان البیضان208
مطابق10550.00323.00كاتبغفران عبد علي مرھج  ال حمود213
مطابق10550.00323.00كاتبأحمد ستار ھتیول موسى217
مطابق10550.00323.00كاتبریكان سلمان جالب خنجر التوبي225
مطابق10550.00323.00كاتبعبدهللا جمعھ مریح طوالھ البركي228
مطابق10550.00323.00كاتبستار عبد االمیر نور محمد الخزعلي234
مطابق10550.00323.00كاتبآمال عادل مجلي جعفر الحلفي237
مطابق10550.00323.00كاتبرواء علي خفیف دحام التوبي241
مطابق10550.00323.00كاتبمنتظر كامل عباس عبود العبساوي245
مطابق10550.00323.00كاتبمروه حسین جبار بشیر الجوابر248
مطابق10550.00323.00كاتبریمھ علي بجاي دخیل الزیادي250
مطابق10550.00323.00كاتبإیاد ستار جبار أسیود الظالمي254
مطابق10550.00323.00كاتبزھاء یحیى كاظم260
مطابق10550.00323.00كاتبنور عبدالكاظم نایف الیونس266
مطابق10550.00323.00كاتبحیدر تركي صالح مھدي االعاجیبي279
مطابق10550.00323.00كاتبعلي عبد مدلول جبار آل جبار291
مطابق10550.00323.00كاتبھبھ كتاب الیذ محمد الحساني292
مطابق10550.00323.00كاتبحمید جبیر عباس شمران الغلیضاوي314
مطابق10550.00323.00كاتبثامر فالح عبد جویخ ال بالي315
مطابق10550.00323.00كاتبنبا جبیر سالم مخیف محیمید المیالي316
مطابق10550.00323.00كاتبابتسام ھنیدي وزیر حاشوش336
مطابق10550.00323.00كاتبرحاب حسین لفتھ عجھ البوریشھ337
مطابق10550.00323.00كاتبعلي شنان صیاح زغیر ال زغیر354
مطابق10550.00323.00كاتبعبدهللا عباس خضیر محمد العامري356
مطابق10550.00323.00كاتببھاء كریم رداد فھد آل وجب363
مطابق10550.00323.00كاتباحمد صالح مونس كطان ال غلیظ364
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مطابق10550.00323.00كاتباالء جباري موسى كزار الظالمي372
مطابق10550.00323.00كاتبزینب محمد مھدي علي الجعباوي381
مطابق10550.00323.00كاتبمھند كریم كشیش خشان الصفراني385
مطابق10550.00323.00كاتبأحمد كریم حنوف زیادي386
مطابق10550.00323.00كاتببشرى حسین لفتھ عجھ البوریشھ394
مطابق10550.00323.00كاتبرغد دوحي جبار سلمان المیالي399
مطابق10550.00323.00كاتببسام رحیم متعب حمادي السلطان401
مطابق10550.00323.00كاتبنور صالح ناھي لفتھ البوریشھ404
مطابق10550.00323.00كاتبساره جاسم صبار خنیاب الجیاشي406
مطابق10550.00323.00كاتبنوفة سلمان عوض نغیش الغلیضاوي423
مطابق10550.00323.00كاتبفارس عنیفش عالج سكران الجیاشي424
مطابق10550.00323.00كاتبعباس سعید جاسم خضر عبادة428
مطابق10550.00323.00كاتباحمد صاحب جواد كاظم االسدي444
مطابق10550.00323.00كاتبحسن فالح جبیر عباس الغلیظاوي445
مطابق10550.00323.00كاتباسعد قاسم شوني عبدالعباس الزیادي455
مطابق10550.00323.00كاتبمھند رسول جیاد فھد الجحیل457
مطابق10550.00323.00كاتبمحمد علي حسین یعقوب الحزبھ464
مطابق10550.00323.00كاتبرعد كاظم جاسم شلیج الزریجاوي490
مطابق10550.00323.00كاتبحاتم كریم سلمان سایب الصفراني493
مطابق10550.00323.00كاتبعلي یونس احمد محمد المشل498
مطابق10550.00323.00كاتبنور محمدعلي كامل ال مرزوق510
مطابق10550.00323.00كاتبحسین ستار حسین علي ابو علیوي529
مطابق10550.00323.00كاتبكرار محمد موسى عناد الحساني541
مطابق10550.00323.00كاتبمسلم عزیز غاوي غافل ال عبد544
مطابق10550.00323.00كاتبعبدالعظیم رعد حیال صاحي الزیادي548
مطابق10550.00323.00كاتبحسین حیدر حسون محمد/احمد549
مطابق10550.00323.00كاتبحنان جبارھاني عبدهللا الخفاجي551
مطابق10550.00323.00كاتبدیار علوان عبد األمیر علي الكرعاوي555
مطابق10550.00323.00كاتبمحمد سعدون عبد شبل الساعدي561
مطابق10550.00323.00كاتبعباس سامي شاكر عیدان ال توبھ565
مطابق10550.00323.00كاتبرحیم خنجر عواد طعین الزیادي577
مطابق10550.00323.00كاتبمحمد حیدر جوان حسن الحسینات583
مطابق10550.00323.00كاتبأدیار باسم عبد عبود العبید587
مطابق10550.00323.00كاتبعلي نعیم متعب حمادي السلطان594
مطابق10550.00323.00كاتبأسعد كاطع نعمھ ناصر الزریجاوي602
مطابق10550.00323.00كاتباحمد علي حاجم محمد الموسوي603
مطابق10550.00323.00كاتبشفاء غالب عجمي جبار الزیادي607
مطابق10550.00323.00كاتبھاني حمید جاسم عراك الیعكوبي608
مطابق10550.00323.00كاتبیوسف جمیل جھادي عاجل االعاكوبي613
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مطابق10550.00323.00كاتبیاسین جمیل جھادي عاجل االعاكوبي614
مطابق10550.00323.00كاتبفاضل میري كاظم عطا هللا621
مطابق10550.00323.00كاتباخالص مسیر غالي عبید الجیاشي637
مطابق10550.00323.00كاتبحسین غیوي جبر عیفان العبسي661
مطابق10550.00323.00كاتبجھاد لفتھ خنجر اسماعیل الزیادي668
مطابق10550.00323.00كاتبعادل محمد ھادي خضیر670
مطابق10550.00323.00كاتبحیدر ثجیل حسن رحمھ683
مطابق10550.00323.00كاتبحسام محمد فضل715
مطابق10550.00323.00كاتبنعمھ جویسم عبید مزھر البركي722
مطابق10550.00323.00كاتبباقر نعیم جالي نصار الظالمي723
مطابق10550.00323.00كاتبمھدي عبد السادة محیسن عطیة الزریجاوي735
مطابق10550.00323.00كاتبحسن مطر جابر740
مطابق10550.00323.00كاتبعلي جابر عبودي خویط الفرطوسي743
مطابق10550.00323.00كاتبعبدهللا نجم عبید حنوف757
مطابق10550.00323.00كاتبرحاب یعكوب فتات عواجھ الربائع774
مطابق10550.00323.00كاتباحمد یحیى دغیم جبر الجیاشي791
مطابق10550.00323.00كاتبمحمد مجھول حمزة جاسم الموسوي793
مطابق10550.00323.00كاتبحسین رزاق جاسم حسین794
مطابق10550.00323.00كاتبعبیر حمزة عبد االمیر الجیاشي805
مطابق10550.00323.00كاتبعلي موتان حلو جالي الظالمي810
مطابق10550.00323.00كاتبامیر علي رحیم حمود الظالمي834
مطابق10550.00323.00كاتبمصطفى جواد حسوني زغیر844
مطابق10550.00323.00كاتبفاضل حسن مناور ھدھود امناور850
مطابق10550.00323.00كاتبمھدي حبیب كامل حسن سید حسن858
مطابق10550.00323.00كاتبضرغام عبد الرزاق طھ عبد الزھرة الجشعمي859
مطابق10550.00323.00كاتباحمد ھاشم عبد الصاحب علي863
مطابق10550.00323.00كاتبحسین حبیب محمد وریھي المحمد864
مطابق10550.00323.00كاتباسراء علوان یونس حسین الخفاجي865
مطابق10550.00323.00كاتبضي فؤاد كاظم عیسى الكعبي867
مطابق10550.00323.00كاتبامیر زیدان خلف كزار872
مطابق10550.00323.00كاتبحوراء قاسم محسن ارخیص ارخیص885
مطابق10550.00323.00كاتبتحسین حامد حیدر حسن ال حافظ889
مطابق10550.00323.00كاتبعبد العباس جاسم منصور حسین895
مطابق10550.00323.00كاتبكرار عوید كاظم جبار الصفراني913
مطابق10550.00323.00كاتبحیدر صبحي غالي خشان الحساني917
مطابق10550.00323.00كاتبمحمد سالم كوزان ھالل االعاجیبي919
مطابق10550.00323.00كاتبعالء حمید فلو عبعوب الزریجاوي924
مطابق10550.00323.00كاتبسجاد اسعد محمد كاظم الحسیني929
مطابق10550.00323.00كاتبیوسف خالد یوسف علي الطالقني932
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مطابق10550.00323.00كاتبنور سعد صبار الریشاوي938
مطابق10550.00323.00كاتبلؤي راضي عكاب دریع الصالحي948
مطابق10550.00323.00كاتبكرار شاكر حسن موسى الجیاشي968
مطابق10550.00323.00كاتبحسن یوسف حسن بریج العیاشي976
مطابق10550.00323.00كاتبسحر كریم ناصر عبد الظالمي979
مطابق10550.00323.00كاتبغفران صالح عباس كصاد النویجي993

مطابق10550.00323.00كاتبھالة حسین علي مجید التركي1001
مطابق10550.00323.00كاتببدور محمد محمدجواد ال عبد الرسول1036
مطابق10550.00323.00كاتبمصطفى جاسم كاظم عمار1041
مطابق10550.00323.00كاتبباسم فھد عجھ طحیور العاجیبي1042
مطابق10550.00323.00كاتبرسول حمود زبیدي ساھي الزیادي1044
مطابق10550.00323.00كاتبولید فاضل وعد لفتھ الجابري1049
مطابق10550.00323.00كاتبحسین عبداالمیر حسین كربل الزرفات1051
مطابق10550.00323.00كاتبسحر محمد كاطع مدلل/العبساوي1072
مطابق10550.00323.00كاتبعلي جواد عبداللة حنتوش الخفاجي1083
مطابق10550.00323.00كاتبعبیر قلیل رھیف منشد التوبي1089
مطابق10550.00323.00كاتبحسن كاظم دبوش عطیة البركي1105
مطابق10550.00323.00كاتبحوراء عباس حنون خضیر البوجراد1109
مطابق10550.00323.00كاتبھشام حسین مطر تویھ الریشاوي1132
مطابق10550.00323.00كاتباحمد عباس شنان شدود الزریجاوي1146
مطابق10550.00323.00كاتبحیدر عبد كشیش بھاض ال عنجور1157
مطابق10550.00323.00كاتبحسن ھادي جریب عبد الزیادي1163
مطابق10550.00323.00كاتبحسین حاتم جبار كزار ال عیاش1165
مطابق10550.00323.00كاتبعلي مرزا حمزة طالب الجنابي1168
مطابق10550.00323.00كاتبجمال صاحب راضي بشیر الجیاشي1175
مطابق10550.00323.00كاتبزینب محمد عبد نجم العبود1194
مطابق10550.00323.00كاتبصالح مھدي جیاش محسن العبادي1196
مطابق10550.00323.00كاتبشھد محمد علي ریسان محمد علي الخطیب1203
مطابق10550.00323.00كاتبكریم ابراھیم خلیل اسماعیل العزاوي1212
مطابق10550.00323.00كاتبأحمد حسن شیال سبت الزریجاوي1213
مطابق10550.00323.00كاتباحمد فاخر فرھود جبار االعاجیبي1216
مطابق10550.00323.00كاتبحنین یحیى سعید نجم الشكري1218
مطابق10550.00323.00كاتبحسین عبد عطیھ محمد1219
مطابق10550.00323.00كاتبعالء فلیح منشد سلطان ال مجیبیره1230
مطابق10550.00323.00كاتبحبیب عبد الحسین مطر ناصر الخفاجي1231
مطابق10550.00323.00كاتبرعد سعد داموك غضب االعاجیبي1234
مطابق10550.00323.00كاتبولید سلیم عزال عطشان الزیادي1241
مطابق10550.00323.00كاتبحیدر لیھوب عبیس عبد الزریجاوي1242
مطابق10550.00323.00كاتبعلي قاسم دوحي حمزه الزیادي1243
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مطابق10550.00323.00كاتبسالم صاحب عاصي ظاھر الزریجاوي1244
مطابق10550.00323.00كاتباحمد حسن جابر جاسم العبود1248
مطابق10550.00323.00كاتبمصطفى نعیم فنیخ ناطور  الجتان1254
مطابق10550.00323.00كاتبسعود بادي محمد بردي المشعالوي1260
مطابق10550.00323.00كاتبحسن حبیب حسین دخیل شبر1275
مطابق10550.00323.00كاتبامل محمد علي ذیاب الخفاجي1282
مطابق10550.00323.00كاتبفراس عبید طارش حسن الفریحي1290
مطابق10550.00323.00كاتبعبدهللا عباس خضیر محمد   العامري1297
مطابق10550.00323.00كاتبعلي جابر فرج عطیة1306
مطابق10550.00323.00كاتبمحمد رحیم خضیر جكجیك الحساني1308
مطابق10550.00323.00كاتبلؤي حمید حمود عبود الیاسري1313
مطابق10550.00323.00كاتبوسام شھید كولي سلطان الزریجاوي1322
مطابق10550.00323.00كاتببنین عقیل حسن حبیب الكرعاوي1326
مطابق10550.00323.00كاتبمیثم مجید كولي سلطان الزریجاوي1333
مطابق10550.00323.00كاتبنادیھ علي كاظم عبد الحسین ال زغیر1338
مطابق10550.00323.00كاتبعلي صاحب جاسم صاحب العلوان1346
مطابق10550.00323.00كاتباسماء محسن كولي سلطان الزریجاوي1349
مطابق10550.00323.00كاتبكرار عبدالكاظم دوالب حسن المیالي1362
مطابق10550.00323.00كاتبمصطفى رعد خلیفة علي الزیادي1363
مطابق10550.00323.00كاتبعلي احسان الدین كاظم1364
مطابق10550.00323.00كاتباحمد احسان الدین كاظم عودة1366
مطابق10550.00323.00كاتبحوراء ھادي عبد الرماحي1382
مطابق10550.00323.00كاتبعلي عبد االمیر خضیر صالح الجیاشي1395
مطابق10550.00323.00كاتبعلي سماري ھادي عطشان الفرج1397
مطابق10550.00323.00كاتبنوره ثجیل جابر حمادي الشریداوي1398
مطابق10550.00323.00كاتبمسلم حمزة دوخي سریح1414
مطابق10550.00323.00كاتبنور كریم حمدان عواد ال یدیم1416
مطابق10550.00323.00كاتبھندعبد الحسین حمد فھدال جحیل1417
مطابق10550.00323.00كاتبزھراءشبالن محمد شبالن ال سلمان1419
مطابق10550.00323.00كاتبصفاء عبد العباس كوني عناد الحساني1426
مطابق10550.00323.00كاتبحیدر جاسم حمود ھادي الخفاجي1427
مطابق10550.00323.00كاتبھیثم عبدهللا محمد سوادي الزیادي1450
مطابق10550.00323.00كاتبعباس فھد مشیط رطان العامري1451
مطابق10550.00323.00كاتببدور حمید كامل حسین االعاجیبي1458
مطابق10550.00323.00كاتبمحمدھاشم محمد لعیبي الموسوي1459
مطابق10550.00323.00كاتبعالء صالح عبد علوان الحساني1461
مطابق10550.00323.00كاتبلیلي صالح حسن عبد االئمة1468
مطابق10550.00323.00كاتبعلي بھلول فرھود عویلي الفرطوسي1470
مطابق10550.00323.00كاتباحمد محمد محمد جواد1471
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مطابق10550.00323.00كاتباحمد حاتم كرمش خضیر القصیر1472
مطابق10550.00323.00كاتباكرم صالح عطشان صكر الفالحي1473
مطابق10550.00323.00كاتبحاتم كرمش خضیر مدنان الحسیني1477
مطابق10550.00323.00كاتبمحمد ھایس فنجان واوي الزیادي1484
مطابق10550.00323.00كاتبعلي كاظم جبیر لطیف المیالي1515
مطابق10550.00323.00كاتبجابر ھدروس مریھج محمد الزیادي1529
مطابق10550.00323.00كاتبسلوى جلیل علي حسن1542
مطابق10550.00323.00كاتبلفتھ مدلول محمد مطشر ال مطشر1550
مطابق10550.00323.00كاتبایات مقداد عبدالحسن عبدالحسین الجبوري1551
مطابق10550.00323.00كاتبوسام نعمھ منشد مطیر البوشطیط1566
مطابق10550.00323.00كاتبفھد فرحان حرجان زغیر ال خنفوس1585
مطابق10550.00323.00كاتبضیاء كاظم صلبوخ حسین جریخ1591
مطابق10550.00323.00كاتبرحمھ علي حسن نعمة االبراھیمي1605
مطابق10550.00323.00كاتبنورة خلیل خضر حمادي الحسینات1614
مطابق10550.00323.00كاتبمنتظر محمد سلمان عطشان الحسیني1626
مطابق10550.00323.00كاتبعالء ھاشم عباس جعفر1629
مطابق10550.00323.00كاتبماجد كاظم حاجم ابوحمزه المرشدي1634
مطابق10550.00323.00كاتببشیر عناد حمید ابو خشھ االعاجیبي1640
مطابق10550.00323.00كاتبرعد بجاي زیاد سلمان الظالمي1645
مطابق10550.00323.00كاتبفاطمھ فرحان مدور عزیز1662
مطابق10550.00323.00كاتبمحمد عبادي طعین عبید عارضي1665
مطابق10550.00323.00كاتبماھر حازم رحیم عواد1668
مطابق10550.00323.00كاتبقاسم شنان ظاھر فزاع البركات1669
مطابق10550.00323.00كاتبعلي حمودي حسین عبد ال طربال1670
مطابق10550.00323.00كاتبعلي جمیل عبد محمد الصفران1684
مطابق10550.00323.00كاتبنوره قاسم صبري سلیمان1696
مطابق10550.00323.00كاتبعصام  صبار مھدي فني الزریجاوي1702
مطابق10550.00323.00كاتبادیب ناصر جلیخ صكر1703
مطابق10550.00323.00كاتبنوال جفات زغیر مالجي ال فرج1704
مطابق10550.00323.00كاتبمصطفى كامل عبد حتیت1705
مطابق10550.00323.00كاتبدعاء عبد متعب سلمان الجیاشي1706
مطابق10550.00323.00كاتبإیمان عبد متعب سلمان الجیاشي1711
مطابق10550.00323.00كاتببندر عبد الكاظم فیصل موسى العبساوي1715
مطابق10550.00323.00كاتبعقیل كاظم فجر كاظم الزریجاوي1719
مطابق10550.00323.00كاتبدعاء جاسم انحیر ظاھر العاكوبي1727
مطابق10550.00323.00كاتبزھراء لفتھ خلف علي الغزي1734
مطابق10550.00323.00كاتبمحمد راضي ابو ھیلھ اسماعیل العاكوبي1736
مطابق10550.00323.00كاتببسمة عدنان ھاشم عبود االعرجي1747
مطابق10550.00323.00كاتباحمد رحیم ابو الھیل جحیل ال جعیب1760
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مطابق10550.00323.00كاتبرسول جاسم جالب صالح المیالي1763
مطابق10550.00323.00كاتبحوراء یوسف نغیمش معن الزیادي1765
مطابق10550.00323.00كاتبحسن فالح زویر عبد الوازاھن1770
مطابق10550.00323.00كاتبنور راضي سعود محمد1777
مطابق10550.00323.00كاتبسامي علي عواد جوید1781
مطابق10550.00323.00كاتبناظم كزار علي كعار الزیادي1796
مطابق10550.00323.00كاتبعدنان عبد االمیر فیصل وسمي ال وسمي1799
مطابق10550.00323.00كاتباحمد حسن ھادي طالل ال روضان1801
مطابق10550.00323.00كاتبعلي موسى مكحل مري األعاجیبي1810
مطابق10550.00323.00كاتبحسام توفیق عبد محمد1815
مطابق10350.00523.00كاتبحوراء كریم ورد علي الجیاشي1818
مطابق10550.00323.00كاتبحسین سعید عبید عواد الزریجاوي1827
مطابق10550.00323.00كاتبریاض حمزه تركي جھاد العبودي1833
مطابق10550.00323.00كاتبضي توفیق حنیوي عمران1834
مطابق10550.00323.00كاتبرفد ماجد جابر حسین1835
مطابق10550.00323.00كاتبزید علي جاسم محمد1855
مطابق10550.00323.00كاتبقیصر كریم كاظم عبد الحسین الصفران1857
مطابق10550.00323.00كاتبمھند تكلیف محمد عبدالرضا الزیادي1866
مطابق10550.00323.00كاتبمھدي كامل ثجیل فتنان بركات1867
مطابق10550.00323.00كاتبحوراء مؤید محسن  محسن خلف الكرعاوي1877
مطابق10550.00323.00كاتبمیسر صالح عواد عبد الزیادي1878
مطابق10550.00323.00كاتبزینب قاسم عالوي حسین محمد البركي1887
مطابق10550.00323.00كاتباباذر عبد الجلیل خلیل ابراھیم الخفاجي1889
مطابق10550.00323.00كاتبعلي قاسم عزیز زغیرون الغلیضاوي1902
مطابق10550.00323.00كاتبھاتف صالح مشولي علوان الفھد1906
مطابق10550.00323.00كاتبرقیھ جاسم ھالل جواد البو خسین1917
مطابق10550.00323.00كاتبعبیر جمعة شبوط علیوي المناع1923
مطابق10550.00323.00كاتبخولة عبدهللا عوازه خضیر الصفراني1924
مطابق10550.00323.00كاتبحوراء سلیم محمد عبد الخفاجي1935
مطابق10550.00323.00كاتبخالد رحیم غالي شلوت المشعالوي1938
مطابق10550.00323.00كاتبیوسف عبدهللا مجیبر جبر البو جراد1959
مطابق10550.00323.00كاتبطفلھ فریق افوین ابراھیم االعاجیبي1971
مطابق10550.00323.00كاتباثیر ھاتف محمدعبد الظالمي1976
مطابق10550.00323.00كاتبزھراء مھدي عربي نایف السعیدي1977
مطابق10550.00323.00كاتبام البنین عماد داود سلمان الوائلي1982
مطابق10550.00323.00كاتبحسن كریم سعد مناحر الزیادي1991
مطابق10550.00323.00كاتبكریم خلف محل زحول البوغنیمة1994
مطابق10550.00323.00كاتبفاضل عبد جبر سویلم1998
مطابق10550.00323.00كاتبجواد كاظم ساجت عرندس الجابري2004
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مطابق10550.00323.00كاتبعقیل جبر دافي محمد الجیاشي2005
مطابق10550.00323.00كاتبعلي مازن اسماعیل الجبوري2013
مطابق10550.00323.00كاتبرقیة عبدهللا عبد2016
مطابق10550.00323.00كاتبعلي حسین عبدهللا غریب االعاجیبي2018
مطابق10550.00323.00كاتبنسرین صبحي احمد علي البیاتي2021
مطابق10550.00323.00كاتبعلي عبدالحر مصوة زنوح البوحسین2023
مطابق10550.00323.00كاتبرواء عباس فاضل سلمان الدبیس2024
مطابق10550.00323.00كاتبنغم ایاد عباس حذاف2026
مطابق10550.00323.00كاتبجنان حیدر عبدهللا جودة السعیدي2029
مطابق10550.00323.00كاتبمروةصالح مھدي نصیف العلیج2030
مطابق10550.00323.00كاتبضیاء نعیم بدیوي شكاكي السعیدي2033
مطابق10550.00323.00كاتبدعاء رزاق كاظم محمد ال طاھر2043
مطابق10550.00323.00كاتبعبدالواحد عجمي ضیدان الغانمي2045
مطابق10550.00323.00كاتبغیداء فاھم حمید عباس الخفاجي2050
مطابق10550.00323.00كاتبدعاء عبد المجید محسن علي بدیر2052
مطابق10550.00323.00كاتبعتاب عبد علي جھاد حمود النوادي2068
مطابق10550.00323.00كاتبعلي عباس نعمة جاسم البو شریف2080
مطابق10550.00323.00كاتبود حسین مسلم محمد عبیدة2082
مطابق10550.00323.00كاتبزینب ابو شنھ خناوي صغیر الكرعاوي2083
مطابق10550.00323.00كاتبنور عماد كاظم عزیز الحنوش2091
مطابق10550.00323.00كاتبسھا حامد عزیز ابراھیم ال خفاجي2098
مطابق10550.00323.00كاتبرائد بدر بربیر مري الزیادي2105
مطابق10550.00323.00كاتبوطفھ موزي علي عواد العلي2117
مطابق10550.00323.00كاتبناصر نایف عجمي جبار الخفاجي2121
مطابق10550.00323.00كاتبحامد عبداالمیر محمد عبدهللا العبساوي2147
مطابق10550.00323.00كاتباحمد صباح محمود سلطان2150
مطابق10550.00323.00كاتبسرمد تركي كریم مطرود العبساوي2152
مطابق10550.00323.00كاتبعقیل حبیتي جثیر رجة ال جثیر2162
مطابق10550.00323.00كاتبامل عبد الحمزة صكبان عصود2170
مطابق10550.00323.00كاتبھند سالم شاكر حسین الحافظي2176
مطابق10550.00323.00كاتبامل عبدالحسن كاظم عذاب الخفاجي2184
مطابق10550.00323.00كاتبعلي جاسم محمدحسین الربایع2188
مطابق10550.00323.00كاتبحیدر وارد جابر2191
مطابق10550.00323.00كاتبحیدر وارد جابر عبدالواحد الحسیناوي2193
مطابق10550.00323.00كاتبزینب عبدالحسن كاظم عذاب الخفاجي2194
مطابق10550.00323.00كاتبحیدر وارد جابر عبدالواحد الحسینات2195
مطابق10550.00323.00كاتبملوك صادق جبر رومي الحسینات2205
مطابق10550.00323.00كاتبھبة رزاق طحیول رمیلة العامري2214
مطابق10550.00323.00كاتبرواء كاظم سعدون جوده الطبري2223
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مطابق10550.00323.00كاتبعمر حمدان مسیر  الزیادي2227
مطابق10550.00323.00كاتبعادل حسین عالوي محسن الفتالوي2230
مطابق10550.00323.00كاتبخلدون جمال حسین طاھر2232
مطابق10550.00323.00كاتببشرى جاسم فنجان یاسین الیونس2246
مطابق10550.00323.00كاتبحیدر غانم منیعم خضر القریشي2248
مطابق10550.00323.00كاتباحسان علي عبد الرضا حزام2256
مطابق10550.00323.00كاتبندى جاسم محمد كامل الظالمي2268
مطابق10550.00323.00كاتبحاكم تركي عمار سعد ال حویدر2270
مطابق10550.00323.00كاتبھدى كریم سلمان مھدي الجبار2280
مطابق10550.00323.00كاتبساره جبار سایل عیسى2282
مطابق10550.00323.00كاتبماجد عبد هللا محمد شلیج ال منیخر2286
مطابق10550.00323.00كاتباسامھ عبد االمیر حمیز ابو خشھ الحساني2287
مطابق10550.00323.00كاتبفادیھ عادل كاظم جسام الجعیفر2293
مطابق10550.00323.00كاتبعلي راضي محسن حسین الزریجاوي2302
مطابق10550.00323.00كاتبعلي حسین صاحب عواد البوصالح2323
مطابق10550.00323.00كاتبأزھر كامل زغیر ناجي االعرجي2340
مطابق10550.00323.00كاتبازھر شھید حسن ناجي الجیاشي2347
مطابق10550.00323.00كاتبمنتظر جبوري جھاد عبد الحمزة الفتالوي2354
مطابق10550.00323.00كاتبمصطفى سلمان ھادي حمادي الفطن2360
مطابق10550.00323.00كاتبضیاء حسن كاظم جاسم الزریجاوي2367
مطابق10550.00323.00كاتبنورھان جمال ابراھیم شكیر2370
مطابق10550.00323.00كاتبمحمد سرحان جاسم وساف2373
مطابق10550.00323.00كاتبمریم جاسم عطیھ ورویر آل عروج2374
مطابق10550.00323.00كاتبراضي غافل كاظم عبود االعاجیبي2382
مطابق10550.00323.00كاتبسعد نعمھ كاظم محمد الزریجاوي2385
مطابق10550.00323.00كاتبحسن فرحان صعلوك مسرب الزیادي2391
مطابق10550.00323.00كاتبفاضل محمد حضر حسین الرفوش2404
مطابق10550.00323.00كاتبحسین سلمان عبد محمد الصفران2410
مطابق10550.00323.00كاتبزین العابدین عبداالمیر سوادي خضر الزریجاوي2414
مطابق10550.00323.00كاتبخمائل نعیم جاسم لفتھ الفتي2416
مطابق10550.00323.00كاتبعباس حسن عطیھ عبد الیعكوبي2419
مطابق10550.00323.00كاتبزمن عبود كامل ادھام الظالمي2429
مطابق10550.00323.00كاتبتبارك استبرق سعد عبد الستار2441
مطابق10550.00323.00كاتبامیر عبدهللا كریم محمد ال طھ2445
مطابق10550.00323.00كاتبضحى عباس عبد علي محمد جیتب2447
مطابق10550.00323.00كاتباشواق شالكھ طلح دعداع2451
مطابق10550.00323.00كاتبصفاء غازي جیاد جعاري البركي2461
مطابق10550.00323.00كاتبشیماء جبار عبد الحسن ضافي الریشاوي2464
مطابق10550.00323.00كاتبحمود نعیمة لفتة ھذال البركي2465
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مطابق10550.00323.00كاتبصالح عبدالعباس عودة صفوك الرفوش2474
مطابق10550.00323.00كاتبعبدهللا حمد عزاوي ھول ال ربح2477
مطابق10550.00323.00كاتببشار عقیل حمید عاجل العارضي2488
مطابق10550.00323.00كاتبعبدالغفار عبدالحر مصوه زنوح2491
مطابق10550.00323.00كاتبرواء عجمي سعدون محسن الوائلي2493
مطابق10550.00323.00كاتبعلي عبادي والي جابر الزریجاوي2500
مطابق10550.00323.00كاتبنور وعد فضالة عباس الجیاشي2504
مطابق10550.00323.00كاتبھدى ھادي عبید علوان الصایغ2505
مطابق10550.00323.00كاتبمصطفى عبدالقادر عبدالكریم عبدالجبار الحمد2509
مطابق10550.00323.00كاتبحیدر كامل عواد سلمان/ الموسوي2515
مطابق10550.00323.00كاتبخلیل عید شایع دواس الغزي2520
مطابق10550.00323.00كاتبناصر علیل مشكور جاسم الیاسري2522
مطابق10550.00323.00كاتباحمد رزاق محسن مجیبل العالج2525
مطابق10550.00323.00كاتبامجد حسن عصبان ایدام الحساني2527
مطابق10550.00323.00كاتبھدى ناظم فلیح حسن محمد2528
مطابق10550.00323.00كاتببنین علي عبد العالي مھدي الجاسم2542
مطابق10550.00323.00كاتبزینب موسى كاظم عباس ال جوھر2543
مطابق10550.00323.00كاتبنور ساجد انغیمش ناجي2545
مطابق10550.00323.00كاتبھدى ھادي زعیلي عكل االعاجیبي2546
مطابق10550.00323.00كاتباسماعیل موحان عبید سعد البركي2558
مطابق10550.00323.00كاتبمقدس علي جبار حمود ال مھجھ2568
مطابق10550.00323.00كاتبزین العابدین محسن فنجان جابر الزیادي2577
مطابق10550.00323.00كاتبمصطفى كتیب دخن ناصر الزریجاوي2590
مطابق10550.00323.00كاتبمصطفى عقیل حمودي جبر الحمیدي2593
مطابق10550.00323.00كاتبمسلم حسان حرجان جثیر الربائع2594
مطابق10550.00323.00كاتبخالد عبدالعظیم ھتل ھمیم الساعدي2601
مطابق10550.00323.00كاتبھاشم حسن برید حمود المیالي2613
مطابق10550.00323.00كاتباحمد ماجد رزاق كریم البدیري2630
مطابق10550.00323.00كاتبدعاء ماجد رزاق كریم البدیري2634
مطابق10550.00323.00كاتبمسلم حاكم ناھي ظاھر العزامي2640
مطابق10550.00323.00كاتبھاشم علي حسن یاسر الیاسري2644
مطابق10550.00323.00كاتبحسن محیل جبر ساجت بني حجیم2645
مطابق10550.00323.00كاتبمحمود شاكر باجي حمزه السوالم2646
مطابق10550.00323.00كاتبكرار جبیر عویز ناصر الجابري2651
مطابق10550.00323.00كاتبحوراء علي حسین كشاش الجبوري2659
مطابق10550.00323.00كاتبزینب كاظم عباس داود العاجي2664
مطابق10550.00323.00كاتبحسین كریم محمد جواد الزریجاوي2676
مطابق10550.00323.00كاتبعباس كریم طعمھ عبود العبود2684
مطابق10550.00323.00كاتبأحمد رزاق محسن مجیبل العالج2688
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مطابق10550.00323.00كاتبطالب جواد معیوف جواد الیاسري2702
مطابق10550.00323.00كاتبزینب منذر كامل فریخ ابو طبیخ2705
مطابق10550.00323.00كاتبعلي مالك جاسم محمد مكوطر2718
مطابق10550.00323.00كاتباحمد عاجل جعاري اسماعیل السوالم2721
مطابق10550.00323.00كاتبمحمد جاسم فلیح جبر الحساني2722
مطابق10550.00323.00كاتباحمد اسمر خضیر عبدالعباس الظالمي2727
مطابق10550.00323.00كاتبحسین فالح ماشي علي الموسوي2732
مطابق10550.00323.00كاتباسراء عباس حسوني محمد السالمي2733
مطابق10550.00323.00كاتبغفران محمود شاكر وطن الحساني2734
مطابق10550.00323.00كاتبرغد قاسم شعیل جبر الجیاشي2736
مطابق10550.00323.00كاتبمرتضى رعد عطیوي ابوطبیخ2746
مطابق10550.00323.00كاتبمروه حیدر حسن شكر2747
مطابق10550.00323.00كاتبحاتم كریم خضیر ناجي االعرجي2755
مطابق10550.00323.00كاتبانتصار مدلول نعمھ جاسم الحساني2762
مطابق10550.00323.00كاتبحیدر سوادي مزعل جاسم2777
مطابق10550.00323.00كاتبوسن جمال حمود2787
مطابق10550.00323.00كاتبندى جمال حمود ذباح الطائي2790
مطابق10550.00323.00كاتبفاطمة لفتة حداوي محسن ال محیسن2796
مطابق10550.00323.00كاتبعالء جبار حمود ذباح الطائي2797
مطابق10550.00323.00كاتبصالح حسن جھید محمد ال حمدان2803
مطابق10550.00323.00كاتبمحسن توفیق ھادي صالح علي2810
مطابق10550.00323.00كاتبحسین عواد عذوب مظلوم الجیاشي2834
مطابق10550.00323.00كاتبمصطفى كتاب مجلي دغیم البركي2849
مطابق10550.00323.00كاتبمرتضى یاسین خضر عباس الموسوي2854
مطابق10550.00323.00كاتبعزیز حسن خطار بریش الزریجاوي2858
مطابق10550.00323.00كاتبخالد عبدالجبار سعدون جودة2873
مطابق10550.00323.00كاتبمالك طریخم بدح حمادي2877
مطابق10550.00323.00كاتباحمد لفتھ خضیر عاشور الزریجاوي2879
مطابق10550.00323.00كاتباحمد جابر علي ھمیم االعاجیبي2881
مطابق10550.00323.00كاتبمحمود حسن برید حمود المیالي2884
مطابق10550.00323.00كاتبابتھال حمید عبد عكال2890
مطابق10550.00323.00كاتبامین كامل عبد علون ال فھد2891
مطابق10550.00323.00كاتبعالء حسین عبید جھام العبساوي2901
مطابق10550.00323.00كاتبعقیل كامل عبدهللا ابوحسنھ االعاجیبي2906
مطابق10550.00323.00كاتبمحمد عكلھ محمد جبر2914
مطابق10550.00323.00كاتباسراء اسماعیل ناھر شالھي الركابي2917
مطابق10550.00323.00كاتبحسین حمزه بجیوي سلمان الحساني2927
مطابق10550.00323.00كاتبسوسن جدران سربوت سعید الزریجاوي2942
مطابق10550.00323.00كاتبصالح علي زغیر حمیدالزریجاوي2946
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مطابق10550.00323.00كاتبناھده كریم جبار برید الجیاشي2954
مطابق10550.00323.00كاتبفاید قدوري مرسال رجھ ال مرسال2958
مطابق10550.00323.00كاتبرغد كامل حرب جاسم آل بوحسین2960
مطابق10550.00323.00كاتبغفران ھادي عناد كطیوة الربایع2968
مطابق10550.00323.00كاتبالطاف شالكھ كامل كزار المشعالوي2972
مطابق10550.00323.00كاتباحمد عبد الجبار حمود دویني ال ناجي2974
مطابق10550.00323.00كاتبمھا علي كریم ھویدي ھویدي2979
مطابق10550.00323.00كاتباحسان عساف داخل عبطان الحساني2985
مطابق10550.00323.00كاتبخالد نعیم شناوه زایر الجیاشي2997
مطابق10550.00323.00كاتبناجح كتاب مجلي دغیم البركي2998
مطابق10550.00323.00كاتبحاكم جبوري محسن عبد الرضا ال عبد الرضا2999
مطابق10550.00323.00كاتبحامد ساجد فرھاد خضیر ال حویش3010
مطابق10550.00323.00كاتبعبیر مزھر الیذ العیس3011
مطابق10550.00323.00كاتبحسن عبد العظیم صالح حسن ال علي3016
مطابق10550.00323.00كاتباحمد جاسم محمد ساجت المحسناوي3026
مطابق10550.00323.00كاتبغسق عبد الرزاق جمیل دخیل الحجامي3037
مطابق10550.00323.00كاتبرحیم عبد الكاظم عاجل علوان .3042
مطابق10550.00323.00كاتبغیداء فرج عبد علي مصعط .3058
مطابق10550.00323.00كاتبعلي فزاع عبید بروش بركات3071
مطابق10550.00323.00كاتبھالة عصام شاكر محمود الخیل3076
مطابق10550.00323.00كاتبھالة عصام شاكر محمود الدخیل3077
مطابق10550.00323.00كاتبطالب محسن كشاش دحام الزریجاوي3087
مطابق10550.00323.00كاتبعبداالمیر ھاجت نغماش عواد االعاجیبي3090
مطابق10550.00323.00كاتبمجید عیسى كھیو محمد المیالي3098
مطابق10550.00323.00كاتبسعد ھدران حمید بالد العاكوبي3110
مطابق10550.00323.00كاتباشواق طالب بردان جبر الحسیناوي3112
مطابق10550.00323.00كاتبنور توفیق عبد خضیر العبیدي3116
مطابق10550.00323.00كاتبعلي فاضل نافع عبد ال مارد3124
مطابق10550.00323.00كاتبحسین جاسم محمد عبود ابوجخیتر3150
مطابق10550.00323.00كاتبحیدر جبار واحد صالل المرشدي3153
مطابق10550.00323.00كاتبنبأ علي صبیح غزال الخفاف3172
مطابق10550.00323.00كاتبعلي عادل محمد العزاوي3181
مطابق10550.00323.00كاتبدعاء عطیھ خضیر عبدهللا العبدهللا3184
مطابق10550.00323.00كاتببشار فاھم لفتھ عواد الزیادي3185
مطابق10550.00323.00كاتبمعالي حمید خلیف حمد ال فالن3195
مطابق10550.00323.00كاتبعلي رزاق سویھي محمد العبید3204
مطابق10550.00323.00كاتبحیدر جنحیت عكون جبر االعاجیبي3213
مطابق10550.00323.00كاتبزھراء ابراھیم محسن جواد الفضلي3216
مطابق10550.00323.00كاتبمبارك خضیر فرحان فضیح التوبي3219
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مطابق10550.00323.00كاتبھادي مسلم طھ علي منصور3220
مطابق10550.00323.00كاتبنور حمید غالي عكید3224
مطابق10550.00323.00كاتبعلي محمد زالم مالغي3225
مطابق10550.00323.00كاتبامل مخلص عبدالوھاب موسى3229
مطابق10550.00323.00كاتبعبدهللا رحیم جبار عبد الزریجاوي3233
مطابق10550.00323.00كاتبسعاد حمید كتاب رجھ3251
مطابق10550.00323.00كاتبعقیل یونس غازي مشكور3255
مطابق10550.00323.00كاتبعلي ماجد صاحب زعیري الزعیري3258
مطابق10550.00323.00كاتبمنتظر حیدر شریف عبد الزریجاوي3259
مطابق10550.00323.00كاتبفاتن عبدالعزیز كاظم علي االعاجیبي3276
مطابق10550.00323.00كاتبخالد خلیوي حطحوط جبار الصفراني3278
مطابق10550.00323.00كاتبكرار عبد االمیر عباس سویف الحوران3279
مطابق10550.00323.00كاتبدعاء سامي ھالل محمدعلي الحمیدي3281
مطابق10550.00323.00كاتبكرار قاسم عبد یاسین3287
مطابق10550.00323.00كاتبمریم ناصر عطشان نایف المحسناوي3302
مطابق10550.00323.00كاتبنھى مھدي عبد كاظم الجیاشي3304
مطابق10550.00323.00كاتبوسام كریم جھید ظاھر ال ربح3306
مطابق10550.00323.00كاتببركات سامي شریف محمد المیاوي3316
مطابق10550.00323.00كاتبمحمد عبادي طعین عبید العارضي3317
مطابق10550.00323.00كاتبزینب عبد حمدان عواد ال یدیم3320
مطابق10550.00323.00كاتبضیاء عبد الكریم جابر ال مایح3322
مطابق10550.00323.00كاتبكرار مھدي ناھي كزار الحساني3343
مطابق10550.00323.00كاتبحوراء مھدي ناھي كزار الحساني3345
مطابق10550.00323.00كاتبجعفر عادل ظفیر شو كان الحسیني3353
مطابق10550.00323.00كاتبندیم عبد الكاظم جبر فھد ال جبر3357
مطابق10550.00323.00كاتبحسین جلیل عبید خبر الزریجاوي3359
مطابق10550.00323.00كاتببنین عادل عزیز راضي السماك3369
مطابق10550.00323.00كاتبعباس كاظم عبد طاھر الزبیدي3371
مطابق10550.00323.00كاتبزینب كریم حطحوط خلف3378
مطابق10550.00323.00كاتبحسناء عبدالرزاق حسین عبدو3383
مطابق10550.00323.00كاتباحمد حسین عبود عرب البو حاج عبید3392
مطابق10550.00323.00كاتبزینب جمل جھید مشكور3394
مطابق10550.00323.00كاتبرباب جساب مجیلي دغیم البركي3402
مطابق10550.00323.00كاتبساره خالد عبد مطر المعالي3405
مطابق10550.00323.00كاتبحسین سالم كافي جادر الغانمي3409
مطابق10550.00323.00كاتبانعام عبد جاسم محمد السلمان3412
مطابق10550.00323.00كاتبنجم عبدالسادة وناس مرزوك الزیادي3418
مطابق10550.00323.00كاتبمروة جاسم عودة عبود ال عبود3420
مطابق10550.00323.00كاتبعبدالعظیم خزعل عبد علي العاكوبي3426
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مطابق10550.00323.00كاتبعلي عبد االمیر فرھود عباس الحساني3429
مطابق10550.00323.00كاتبضرغام عباس فلیح حسن3441
مطابق10550.00323.00كاتبعروبة رحیم فضل زغیرون3443
مطابق10550.00323.00كاتبعلي محیل دویري دھیمش الجیاشي3446
مطابق10550.00323.00كاتبریم احسان عبد الھادي احمد الربیعي3451
مطابق10550.00323.00كاتبامجد جواد كاظم شاھین الربایع3452
مطابق10550.00323.00كاتبحسنین توفیق حنیوي عمران ال سلمان3455
مطابق10550.00323.00كاتبعدنان عادل عبید عباس الزریجاوي3465
مطابق10550.00323.00كاتبحنان  منصور عبود ذبیب3469
مطابق10550.00323.00كاتبحوراء حمید مسلم رحوم الموسوي3483
مطابق10550.00323.00كاتبجابر عوض نغماش فاطس الفدار3492
مطابق10550.00323.00كاتبجعفر سكران ھباس جدوع الزیادي3500
مطابق10550.00323.00كاتبفاطمھ عطیھ علیوي مشكور الزیادي3501
مطابق10550.00323.00كاتبعالء خلیل شریف رومي العزامي3508
مطابق10550.00323.00كاتبالسجاد كاظم مسلم عبد الحسین  ال ھجو3523
مطابق10550.00323.00كاتبایات سلمان خرمود كاظم3531
مطابق10550.00323.00كاتبفارس اسماعیل شاكر عبد العزاوي3534
مطابق10550.00323.00كاتبكاظم جبیر حجیل مطاري الجیاشي3552
مطابق10550.00323.00كاتبزمن عبود كامل ادھام/الظالمي3558
مطابق10550.00323.00كاتبزینب محمد حمزه سوادي الربائع3561
مطابق10550.00323.00كاتبزمان ھادي عبود حسون الجبوري3562
مطابق10550.00323.00كاتبنور یحیى عباس علي الزیاد3581
مطابق10550.00323.00كاتبفیحاء عبدالرحمن مكطوف حسین ال حمود3585
مطابق10550.00323.00كاتبغفران نزار عبد الصاحب حسان3599
مطابق10550.00323.00كاتبندى علي محل جبار الخزعلي3601
مطابق10550.00323.00كاتبزینب ناقد سلیم عبد الحسین العرادي3603
مطابق10550.00323.00كاتبحیدر فرج موحان صیاح البوجراد3605
مطابق10550.00323.00كاتباحمد عبد الحسن نعیم رویعي3608
مطابق10550.00323.00كاتبیاسین رمان حرب الزیاد3618
مطابق10550.00323.00كاتبرؤى خیر ناھي كاظم  الجبوري3619
مطابق10550.00323.00كاتبرؤى خضیر ناھي كاظم3620
مطابق10550.00323.00كاتبریكان شاكر سفرمرداس البركات3631
مطابق10550.00323.00كاتبعلي عبد االمیر حبیب عبدالحسین الصیكل3641
مطابق10550.00323.00كاتبھند جاسم محمد حسن الجیاشي3643
مطابق10550.00323.00كاتبوداد كركاوي كریم جبار  ال جبار3650
مطابق10550.00323.00كاتبشیماء نعیم غالي خلیف ال عوج3651
مطابق10550.00323.00كاتبعلي لطیف عریان مصحب الحسیني3660
مطابق10550.00323.00كاتبرائد فالح عبد الحسن كحط الزیادي3665
مطابق10550.00323.00كاتبحوراء نور حسن نور الخرسان3675
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مطابق10550.00323.00كاتبخیرهللا سدخان عتوي فیصل العبساوي3685
مطابق10550.00323.00كاتبفرات عطیوي مریح طوالة البركي3687
مطابق10550.00323.00كاتبجاسم عاجل شعیر درویش3689
مطابق10550.00323.00كاتبیاسر ھاشم عبودي عیفان الحساني3693
مطابق10550.00323.00كاتبكرار حاتم كریم كاني الزریجاوي3708
مطابق10550.00323.00كاتبامجد قاسم محمد بري3714
مطابق10550.00323.00كاتباحمد شاكر والي حمید الزریجاوي3716
مطابق10550.00323.00كاتبحیدر صاحب حرب الصفراني3736
مطابق10550.00323.00كاتبحیدر صاحب حرب حیذور الصفراني3751
مطابق10550.00323.00كاتبمحمود زبالھ جھید ظاھر-الغانمي3755
مطابق10550.00323.00كاتبسمیر غانم عجیل عاشور الزیادي3759
مطابق10550.00323.00كاتبسمیر غانم عجیل عاشور الزیادي.3760
مطابق10550.00323.00كاتباحسان علي عبدهللا رباط آل عبدهللا3762
مطابق10550.00323.00كاتباحمد حمید كاظم مھدي العبساوي3765
مطابق10550.00323.00كاتبمحسن عالوي طیار حسب الصفراني3767
مطابق10550.00323.00كاتبعلي خوین عیسى كاطع3768
مطابق10550.00323.00كاتبمصطفى حمادي عطشان صكر الزیادي3771
مطابق10550.00323.00كاتبحسین علي حسان مزعل3777
مطابق10550.00323.00كاتبغفران نزار عبدالصاحب حسان الصواف3778
مطابق10550.00323.00كاتبأقبال جاسم محمد عبید األعاجیبي3780
مطابق10550.00323.00كاتبفاطمھ مھدي عبدالكاظم سوادي الجبوري3784
مطابق10550.00323.00كاتباسراء بشیر عذیب جابر الغلظاوي3787
مطابق10550.00323.00كاتبقیصر عبود غالي كاظم البركات3788
مطابق10550.00323.00كاتبرنا محمد علي عمر صادق العلي3807
مطابق10550.00323.00كاتبھیثم حسن جریني عبد الخضر الزیادي3817
مطابق10550.00323.00كاتباحمد عبد االمیر ھدھود ورور الزریجاوي3822
مطابق10550.00323.00كاتبمحمد راضي ھاني3826
مطابق10550.00323.00كاتبجاسم ھلول محمد موجد الساعدي3829
مطابق10550.00323.00كاتبفاطمھ عبد االمیر سلمان اكشاش الكرعاوي3844
مطابق10550.00323.00كاتبامیرثامر اسماعیل شناوة3852
مطابق10550.00323.00كاتبزینب میثم نجم عباس3856
مطابق10550.00323.00كاتبمروان نجم عبد كریم الصرایفي3880
مطابق10550.00323.00كاتبعباس شنیف مجلي منشد ال عواد3885
مطابق10550.00323.00كاتبمصطفى فھد صبار عبد الحسن3888
مطابق10550.00323.00كاتبحیدر عبدهللا لفتة ممدوح البركات3890
مطابق10550.00323.00كاتبسعد راضي كعیم بطاح المشعالوي3903
مطابق10550.00323.00كاتبخولة مسیر كاظم عبد الظالمي3910
مطابق10550.00323.00كاتبمحمد كامل مدلول شنان الربایع.3913
مطابق10550.00323.00كاتبھدى قاسم عبد حسین الزیادي3921
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مطابق10550.00323.00كاتبفراس ھالل حسن حمود ال مانع3943
مطابق10550.00323.00كاتبنضال عبد الجبار حسین محمد ال سماوي3955
مطابق10550.00323.00كاتبلیث حسین مالك عبد الخضر3961
مطابق10550.00323.00كاتبتینھ خیري والي دبیس الصوابي3963
مطابق10550.00323.00كاتباسراء حسن ساجت مسیر البعالوي3974
مطابق10550.00323.00كاتبسعید علي حاجي حسین الیاسري3981
مطابق10550.00323.00كاتبام كلثوم عالوي عبدهللا عباس3987
مطابق10550.00323.00كاتبھشام عباس ھالل3988
مطابق10550.00323.00كاتبحمزه ھادي عبد جیاد الحساني3991
مطابق10550.00323.00كاتبحیدر كاظم رحیم علي ال علي3992
مطابق10550.00323.00كاتبمصطفى ابراھیم عبد الرزاق العبید3996
مطابق10550.00323.00كاتبعبیر سعید محمد مراد االعاجیبي3998
مطابق10550.00323.00كاتبمحمد عبد االمیر جابر علي الكفائي4002
مطابق10550.00323.00كاتبباسم محمد عبد العباس العلي4007
مطابق10550.00323.00كاتبذاكر حمید كاظم`4009
مطابق10550.00323.00كاتبصبا عبد رعد عبدالحمزة4012
مطابق10550.00323.00كاتباحمد عبد الحسن نعیم رویعي الجابري4024
مطابق10550.00323.00كاتبجنان زایر فاضل الحمزاوي4026
مطابق10550.00323.00كاتبعباس  شنیف مجلي منشد ال عواد4036
مطابق10550.00323.00كاتبزھراء علي عبد شناوة البركي4050
مطابق10550.00323.00كاتبلیلى عبدالزھره عبدالحسین علوان الرویح4052
مطابق10550.00323.00كاتبغیث سلمان وناس نادر الحساني4053
مطابق10550.00323.00كاتبعالء موحان فرم صكبان البركي4055
مطابق10550.00323.00كاتبسامیھ عنون عبد كندیل الجریسي4075
مطابق10550.00323.00كاتبعزیز سعود منشد خسران الفرطوسي4077
مطابق10550.00323.00كاتبدعاء علي حسین عباس الفرطوسي4079
مطابق10550.00323.00كاتبسجاد كریم  سلمان كاظم4084
مطابق10550.00323.00كاتبصبا طالب نور عباس الحالوي4088
مطابق10550.00323.00كاتبمصطفى نعاس عبد السادة كاظم العبساوي4089
مطابق10550.00323.00كاتبزھراء حیدر عباس جبار یونس4095
مطابق10550.00323.00كاتبھبھ محسن فنجان جابر الزیادي4096
مطابق10350.00422.00كاتبلیث علي حسین علي207
مطابق10250.00522.00كاتبحسین علي جبیر خویطر ال صبح1134
مطابق10250.00522.00كاتبمصطفى عقیل كامل حسن خضر1436
مطابق10250.00522.00كاتبایاد سعد رشاد كسار الزریجاوي3994
مطابق10205.67421.67كاتبحسین ھادي كاظم جبار251

مطابق10150.00521.00كاتبشیماء مشاي مریح طوالھ3705
مطابق10500.83520.83كاتبخالدة مجاوش حبیب دریم الجیاشي671
مطابق10500.00520.00كاتبادیان عبد علي مرھج جبار الحمود90
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مطابق10500.00520.00كاتبحامد حسین شاكر ظاھر101
مطابق10500.00520.00كاتبضرغام یحیى عبد الكاظم عیسى338
مطابق10500.00520.00كاتبسجاد ھادي نعیمھ كاظم البركات437
مطابق10500.00520.00كاتبولید جاسم سلمان كاظم478
مطابق10500.00520.00كاتبحسن اسماعیل نواف راضي الحمیدي485
مطابق10500.00520.00كاتبمحمد عصام عبدهللا عباس ال محمد610
مطابق10500.00520.00كاتبمسلم عدنان عبد جاسم الجبوري694
مطابق10500.00520.00كاتبنور عبد الرضا ناصر حسین744
مطابق10500.00520.00كاتبحنین ھادي عطیة عبید768
مطابق10500.00520.00كاتبمحمد قاسم شعیلي البركي905

مطابق10150.00420.00كاتباحمد عطیة رجھ عبدالنبي الزیادي1004
مطابق10500.00520.00كاتبحسین فاضل محمد خضر القریشي1090
مطابق10500.00520.00كاتبخالد حسین علي حسین1141
مطابق10500.00520.00كاتباحمد قاسم محمد سوادي الزیادي1171
مطابق10500.00520.00كاتبمنتظر شاكر حامد معیف1181
مطابق10500.00520.00كاتبسعاد نعیمة غافل سلمان1444
مطابق10500.00520.00كاتبریاض سعد علوان الزیادي1565
مطابق10500.00520.00كاتبرنا خیري حسین كاظم العبیدي1607
مطابق10500.00520.00كاتبمحمد صاحب داخل جودي الحساني1931
مطابق10500.00520.00كاتبوسام طعمھ عطب ھربود2158
مطابق10502.00320.00كاتبازھار غازي عبد جساب العبساوي2308
مطابق10500.00520.00كاتبحسین عدنان كاظم شبالن2846
مطابق10500.00520.00كاتبھیثم عبد االمیر حسن مھدي الخزاعي3244
مطابق10500.00520.00كاتبدالل كاظم صاحب حسون المنیھل3413
مطابق10500.00520.00كاتباحمد عاید حسین جوید الزیادي3836
مطابق10500.00520.00كاتبعلي صالح عبدالسادة موسى الشحماني3864
مطابق10500.00520.00كاتبحسین وناس عجمي جبار الزیادي3965
مطابق10104.79419.79كاتبانور فواد مھاوش عواد الزیادي1713
مطابق10400.00519.00كاتبحیدر عریمش كاني نویم الزیادي252
مطابق10400.00519.00كاتبمحمد دلي مندیل علي الزیادي365
مطابق10400.00519.00كاتبغدیر فرج جاسم كسار الخفاجي891

مطابق10500.00419.00كاتبقاسم نجم عبد وناس الجابري1287
مطابق10400.00519.00كاتبحیدر بشیر رزوقي رویھي1350
مطابق10400.00519.00كاتبكاظم ھایس فنجان واوي الزیادي1448
مطابق10400.00519.00كاتبمحمد اسماعیل ظاھر حسین1479
مطابق10400.00519.00كاتباحمد نایف عجمي جبار الخفاجي2119
مطابق10400.00519.00كاتبحنین حزام ناصر حسین الحساني2159
مطابق10400.00519.00كاتبمصعب سعد حمیدمكطوف العلي2355
مطابق10400.00519.00كاتبحیدر احمد ساجت منشد ال منشد2620
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مطابق10400.00519.00كاتبسعید فالح حیاوي عبدهللا ال جابر3103
مطابق10400.00519.00كاتبحسن معیوف مریمط نوفل3196
مطابق10400.00519.00كاتبحوراء مطرود محمد برید ال بوجراد3815
مطابق10500.08318.08كاتبرباب حمزه خاجي حمد الحساني3082

مطابق10500.00318.00كاتبحسین حكمت عزیز العبساوي15
مطابق10500.00318.00كاتبتحسین عبد اسود الجیاشي17
مطابق10500.00318.00كاتبانمار سامي حسین بدر ال مشعان18
مطابق10500.00318.00كاتبعلي فزاع ناصر دیوان الزیادي22
مطابق10500.00318.00كاتبعباس مھدي عبید حسین الموسوي24
مطابق10500.00318.00كاتبمیثم عبدالحسین شایع جیاد دلي28
مطابق10500.00318.00كاتبنور جمعھ كریم ساجت البركي31
مطابق10500.00318.00كاتبیوسف میثم علي حسین العبیسي45
مطابق10500.00318.00كاتبیاسر فیصل حامد جابر العلوان54
مطابق10500.00318.00كاتبرسل جمال ناجي چماد الحسیناوي61
مطابق10500.00318.00كاتبعماد حسن عبدعلي الكرعاوي76
مطابق10500.00318.00كاتبادیان عبد علي مرھج جبار ال حمود77
مطابق10500.00318.00كاتبعمار جاسر شالكة حربي المشعالوي79
مطابق10500.00318.00كاتبمجید نعیم غالي جزاع العبساوي82
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد نزار محمد رؤوف عبد هللا92
مطابق10500.00318.00كاتبحیدر حسین بریدي مناع95

مطابق10500.00318.00كاتبعلي كاظم حسن سعد الحساني103
مطابق10500.00318.00كاتبحسین شاكر مطر حسون الجیاشي104
مطابق10500.00318.00كاتبسعد كاظم حسن سعد الحساني110
مطابق10500.00318.00كاتبعالء كتاب حمید عبود ال سلمان114
مطابق10500.00318.00كاتبطیف مكي محمدحسین شالل118
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد محسن قندیل الجیاشي121
مطابق10500.00318.00كاتبرنا جبر خلف دریفش العبساوي123
مطابق10500.00318.00كاتبغسق حارث صالح129
مطابق10500.00318.00كاتبرنا جبر خلف دریفش العامري130
مطابق10500.00318.00كاتبعلي سلمان مالك خوام139
مطابق10500.00318.00كاتبطیف مكي محمد حسین شالل146
مطابق10500.00318.00كاتبنھیھ عالوي عبیدان سلطان الموسوي150
مطابق10500.00318.00كاتبضیاء محمد راضي عبدالنبي الظالمي158
مطابق10500.00318.00كاتبحسین یحیى مظلوم مسلم العبیدي159
مطابق10500.00318.00كاتبحنین علي نعمة صالح173
مطابق10500.00318.00كاتبمصطفى نعیم عبد غریب ال محمد182
مطابق10500.00318.00كاتبأدیان عادل بدري علي ال معاط188
مطابق10300.00518.00كاتبعلي سوادي عطشان كاطع193
مطابق10500.00318.00كاتبعلي رزاق محسن جیاد الزیادي195
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مطابق10500.00318.00كاتبھشام ناصر عبد لھمود ال سلمان201
مطابق10500.00318.00كاتبفھد غالب مشكور الزیادي205
مطابق10500.00318.00كاتباحمد جواد كاظم محمد العاكول206
مطابق10500.00318.00كاتبحسین نصیر محمد الزیادي223
مطابق10500.00318.00كاتبیاسر كاظم جاسم. یاسر233
مطابق10500.00318.00كاتبابتھال حمید شایع جیاد العمیھ263
مطابق10500.00318.00كاتبموسى عبدالزھره ھراب شري الزیادي270
مطابق10500.00318.00كاتبغسق كاظم جواد حمود274
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد غانم زكم عباس الزیادي276
مطابق10500.00318.00كاتبكرار محسن كاظم عبدالحسین ال زغیر285
مطابق10500.00318.00كاتبزین العابدین رحیم متعب حمادي السلطان286
مطابق10500.00318.00كاتبلیث حبیب حسین دخیل شبر295
مطابق10500.00318.00كاتبمصطفى أیاد محمد جھاد العبودي297
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد كاظم محسن298
مطابق10500.00318.00كاتبزھراء حسین حسن حسین الكفائي302
مطابق10500.00318.00كاتبحیدر فلیح جبار طالل الزریجاوي304
مطابق10500.00318.00كاتبدعاء محمد عبدالحسین عبدهللا سید علي306
مطابق10500.00318.00كاتبحسین مجید حسن نور البوسلیمان308
مطابق10500.00318.00كاتبالھام محسن كاظم عبدالحسین ال زغیر310
مطابق10500.00318.00كاتبزھراء عدنان نعمھ اسماعیل السوالم320
مطابق10500.00318.00كاتبصالح مھدي مسلم منادي الزیادي331
مطابق10500.00318.00كاتبعلي جبار كصیر جاسم الجیاشي332
مطابق10500.00318.00كاتبسالم فالح عبد جویخ335
مطابق10500.00318.00كاتبھیثم تركي صالح مھدي االعاجیبي340
مطابق10500.00318.00كاتبحسین حامد سلیبح محمد ال جریب343
مطابق10500.00318.00كاتباسیل باسم جلیل جابر350
مطابق10500.00318.00كاتباحمد عبودي كریم منھي العبید357
مطابق10500.00318.00كاتبحسین سعد كامل حسن الركابي359
مطابق10500.00318.00كاتبابتسام حسن كاظم رجابي الجیاشي369
مطابق10500.00318.00كاتبظافر حاكم جفات ھتول الظالمي373
مطابق10500.00318.00كاتبساره فالح ناھي لفتھ البوریشھ380
مطابق10500.00318.00كاتبعذراء رحیم عباس مھدي الظالمي387
مطابق10500.00318.00كاتبتغرید خالف سویف مناحر الزیادي402
مطابق10300.00518.00كاتبمحمد فاضل حسین مشكور الغالبي407
مطابق10500.00318.00كاتبیوسف جعفر عنید وثیج الفرطوسي409
مطابق10500.00318.00كاتبحسین عالء شریف علوان الناصر412
مطابق10500.00318.00كاتبایھ محمد محمود عزیز الشمري417
مطابق10500.00318.00كاتبحسین علي طارق حمید الحبیب422
مطابق10500.00318.00كاتبمنتظر حسین عزیز جاسم آل بو حلك425
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مطابق10500.00318.00كاتبشھد عقیل ارحیم كریم-ال حمید429
مطابق10500.00318.00كاتباحمد حسین داخل محمد الحمیدي434
مطابق10500.00318.00كاتباحمد كاظم علي محمد ال محمد436
مطابق10500.00318.00كاتبامیر غالب علي حسین الموسوي440
مطابق10500.00318.00كاتبحسین سلمان مالك خوام442
مطابق10500.00318.00كاتبعلي ضعیف مھاوش رداد الزیادي452
مطابق10500.00318.00كاتبمرتضى ھاشم عطیة حسین ال جفات456
مطابق10500.00318.00كاتبعلي كزار سرھید الزیادي467
مطابق10500.00318.00كاتباحمد حسین داشي الظالمي475
مطابق10500.00318.00كاتببدر فالح سعد حسن المشعالوي480
مطابق10500.00318.00كاتبعباس فاضل طحیور جھادي البوحسین482
مطابق10500.00318.00كاتبكرار مجید بلیبل ھیجل الضالمي494
مطابق10500.00318.00كاتبحسن فلیح عباس كصاد ال نویجي495
مطابق10500.00318.00كاتبعالء جبار جالي حیال الصفراني500
مطابق10500.00318.00كاتبایمان جالب والي حمزة الزریجاوي503
مطابق10500.00318.00كاتباسراء صالح عطشان صكر التمیمي504
مطابق10500.00318.00كاتبساره حسن جبار جواد الطابوقجي505
مطابق10500.00318.00كاتبعلي ناظم عبد خزعل الناصر507
مطابق10500.00318.00كاتبمجید سوادي عوید509
مطابق10500.00318.00كاتبریام حمید عبد شاوي الجیاشي514
مطابق10500.00318.00كاتبمنیر نعیم لفتھ محمد البو شطیط516
مطابق10500.00318.00كاتبنبأ محمد احسوني ناصر الزبیدي517
مطابق10500.00318.00كاتبضرغام فائز جبار شمخي الخزرجي523
مطابق10500.00318.00كاتبأیمان جالب والي حمزة الزریجاوي528
مطابق10500.00318.00كاتبحسین فاضل مویش محار المحار531
مطابق10500.00318.00كاتبكرار حسین علي جابر535
مطابق10500.00318.00كاتبسجاد عادل كاظم علي الھادي536
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد قاسم نعیم الظالمي537
مطابق10500.00318.00كاتبجعفر نایف مطر فلیح الحساني545
مطابق10300.00518.00كاتبیاسر فیصل حامد جابر ألعلوان550
مطابق10500.00318.00كاتبحسین حمید عبد شاوي الجیاشي554
مطابق10400.00418.00كاتبمحمد جمعھ جبیر سھر الجیاشي560
مطابق10500.00318.00كاتبفرح اسماعیل نواف راضي الحمیدي562
مطابق10500.00318.00كاتبلیلى عباس ھندي ثاني  الضاحي570
مطابق10500.00318.00كاتبحیدر جواد عبد الكاظم575
مطابق10500.00318.00كاتبمصطفى شنون دخیل فلیح الزیجاوي579
مطابق10500.00318.00كاتبخالد سوادي رفش كریم العبساوي586
مطابق10500.00318.00كاتبمریم ساجت فاضل جبار ال عواد593
مطابق10500.00318.00كاتبزھراء حاتم مالك محمد العیداني598
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مطابق10500.00318.00كاتبماجده ھادي نعیمھ البركي617
مطابق10300.00518.00كاتبسجاد حمید مطشر علیوي622
مطابق10500.00318.00كاتبسجاد حمید مطشر علیوي ال حسین627
مطابق10500.00318.00كاتبسجاد قاسم زغیر عفات الجیاشي632
مطابق10500.00318.00كاتبقصي عطیوي مریح طوالھ البركات634
مطابق10500.00318.00كاتبمرتضى حمود ادھام وناس645
مطابق10500.00318.00كاتبعباس شمخي فلیح حسن الشنابرة654
مطابق10500.00318.00كاتباحمد علي صایف حیدر699
مطابق10500.00318.00كاتبمھند جعفر حسین دخیل شبر713
مطابق10500.00318.00كاتبزید احمد فلیح حسن المعالي719
مطابق10500.00318.00كاتباحمد كامل محمد بدر الریشاوي721
مطابق10500.00318.00كاتبكرار سعد كاظم عبید العارضي731
مطابق10500.00318.00كاتبعلي عبد حمزة حاجي الزریجاوي742
مطابق10500.00318.00كاتبغدیر عباس فاضل عبود الحساني746
مطابق10500.00318.00كاتبنبراس عبد الحسن جاسم محمد753
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد قاسم محمد الزیادي755
مطابق10500.00318.00كاتباحمد سالم عبدوش عجل البدیري760
مطابق10500.00318.00كاتببدر طارش درعان جبار الزیادي761
مطابق10500.00318.00كاتبرسل لطیف احمد لطیف مرزوق775
مطابق10500.00318.00كاتبعلي محمد جابر راضي الجابري781
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد یحیى دغیم جبر الجیاشي795
مطابق10500.00318.00كاتبكاظم محمد صالح مھدي الصالح816
مطابق10500.00318.00كاتبحسین محمدعلي كامل ال مرزوق819
مطابق10500.00318.00كاتباحالم محمد مھوس حمادي الخفاجي821
مطابق10500.00318.00كاتبضرغام شاكر ساجت ثامر الیاسري822
مطابق10500.00318.00كاتبمھدي عبد الجلیل فرفاح حسن االعاجیبي832
مطابق10500.00318.00كاتبعباس حسن مالح تایھ النوادي843
مطابق10500.00318.00كاتبسرى علي حسین كاظم الزرفات848
مطابق10500.00318.00كاتبحسن ثامر عبدهللا محمد ابو غنیمھ862
مطابق10500.00318.00كاتببتول ثامر عبدهللا محمد ابو غنیمھ869
مطابق10500.00318.00كاتبكرار محمد كاطع مدلل العبساوي876
مطابق10500.00318.00كاتبوسام فاھم ملحاوي منشد الظالمي887
مطابق10500.00318.00كاتبضي تحسین علي حمید الحمداني888
مطابق10500.00318.00كاتبصفاء قاسم علي جبار ال تویج893
مطابق10500.00318.00كاتباحمد كریم غافل عباس الفتالوي897
مطابق10500.00318.00كاتبیاسر نعیم كاظم جبار904
مطابق10500.00318.00كاتبعلي إبراھیم حبیب یاسین الحمدان908
مطابق10500.00318.00كاتبنور محمد عبد الحسین عبدهللا سید علي910
مطابق10500.00318.00كاتبمھدي علي عبد الساده ھادي الرماحي916
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مطابق10500.00318.00كاتبحیدر عوید كاظم جبار الصفراني921
مطابق10500.00318.00كاتبمروان علي مشكور سلمان البختري935
مطابق10500.00318.00كاتبعلي ھادي عبید علوان الصایغ936
مطابق10500.00318.00كاتبمھند حمزه وانس عاكول الزیادي950
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد حاكم محسن حمدان الحساني952
مطابق10500.00318.00كاتبحسین عبد األمیر حسین عواد الكعبي954
مطابق10500.00318.00كاتببتول ریسان یوسف جابر العامري956
مطابق10500.00318.00كاتبإسحاق كاظم بشیر علیوي الحساني967
مطابق10500.00318.00كاتبتال تا تا تا969
مطابق10500.00318.00كاتبنورة جمال ارحیم عرموش الجیاشي971

مطابق10500.00318.00كاتبحنان محمد حمزه جابر الحجیمي1007
مطابق10500.00318.00كاتبزینب سامي شاكر عیدان ال توبة1013
مطابق10500.00318.00كاتبقاسم رحیم كوین طعیمھ الطائي1018
مطابق10500.00318.00كاتببتول حسن ھنھون تویھ1022
مطابق10500.00318.00كاتبعلي محمد ھاشم عبد الریشاوي1023
مطابق10500.00318.00كاتبمروان راجوج مناع عبود ال عكض1024
مطابق10500.00318.00كاتبعبدهللا سفاح الفي حزام الجبوري1028
مطابق10500.00318.00كاتبعلي عبدهللا خضر حمدان الجیاشي1030
مطابق10500.00318.00كاتباحمد صبحي بعنون سواري الشنابره1031
مطابق10500.00318.00كاتبغدیر ھامل سلطان جبل1035
مطابق10500.00318.00كاتبزھراء كریم ابراھیم مھدي الخزاعي1039
مطابق10500.00318.00كاتبلیث حسین فرحان جابر الجیاشي1046
مطابق10500.00318.00كاتبعلي عوده كاظم زغیر الضالمي1047
مطابق10500.00318.00كاتبعلي عوده كاظم زغیر1050
مطابق10500.00318.00كاتبأحمد ستار جابر مجید ال زایر1057
مطابق10500.00318.00كاتبریاض عبداالمیر حسن حداوي الظالمي1060
مطابق10500.00318.00كاتبحسین حیدر طعیم مطشر الوھامي1064
مطابق10500.00318.00كاتبحسین ثامر عبدهللا محمد ابو غنیمھ1068
مطابق10500.00318.00كاتبواثق صالح مھدي كدوش الظالمي1071
مطابق10500.00318.00كاتبحسام حسین رخیص1082
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد فیصل شالكھ عبدالرضاالحساني1085
مطابق10500.00318.00كاتبعمر عواد مطرود صكر الزیادي1086
مطابق10500.00318.00كاتبسیف حیدر حول حمزة الزیادي1088
مطابق10500.00318.00كاتبنجاة ھاشم غالي عباس الشنابرة1092
مطابق10500.00318.00كاتبفؤاد عطیھ كنیوي زماط الحساني1096
مطابق10500.00318.00كاتبسرى عبد الخالق حسین عوید1099
مطابق10500.00318.00كاتبزھراء ساجت غالي عباس الشنابرة1102
مطابق10500.00318.00كاتبحسام عبدالساده عبد عطیھ الحساني1104
مطابق10500.00318.00كاتبسالم حیدر سالم ھویدي البناوي1107
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مطابق10500.00318.00كاتبسجى عبدهللا كاظم جاسم الغایب1112
مطابق10500.00318.00كاتبحسین فالح جبیر عباس الغلیظاوي1125
مطابق10500.00318.00كاتبرنا احمد مھدي حمزة الجیاشي1126
مطابق10500.00318.00كاتبعلي موسى عبدهللا دخان الخضري1128
مطابق10500.00318.00كاتبعلي صالح منصور عبید آل چفات1131
مطابق10500.00318.00كاتبحسین حمید محمد ال جدیع1147
مطابق10500.00318.00كاتبامیر حمزه كاظم ثامر الزیادي1156
مطابق10300.00518.00كاتبامیر حسن وحید جاسم االعاجیبي1158
مطابق10500.00318.00كاتبعلي سامي عطشان حسین1176
مطابق10500.00318.00كاتبآالء عبد الھادي كاظم شمخي الخفاجي1184
مطابق10500.00318.00كاتباالء عبدالھاي كاظم شمخي  الخفاجي1187
مطابق10500.00318.00كاتبعلي حسین غانم كاطع البركي1198
مطابق10500.00318.00كاتبزھراء ھاتف خضیر عباس المیالي1228
مطابق10500.00318.00كاتبحسام حالوب عوید عاجل المرشدي1229
مطابق10500.00318.00كاتبعبد الغفور زراق عزارة كریم الجابري1238
مطابق10500.00318.00كاتبقصي عدنان نعمة علوان الكرعاوي1240
مطابق10500.00318.00كاتبعباس عبد الكاظم مایع غباني الظالمي1245
مطابق10500.00318.00كاتبفائز حمید ضاري جابر الزیادي1249
مطابق10500.00318.00كاتبمروة عبد الخضر مجھول عبود الطبري1257
مطابق10500.00318.00كاتبمزھر صاحب عبد الرسول ابوخویط الظالمي1258
مطابق10500.00318.00كاتبعلي عابر عریان بطي ال بري1268
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد عاید سوادي1269
مطابق10500.00318.00كاتبرواء نجم عبد ثامر1280
مطابق10500.00318.00كاتبتحسین فاضل مطشر نور الرعدوي1288
مطابق10500.00318.00كاتبزھرة نفل عودة عذافھ العبساوي1294
مطابق10500.00318.00كاتبعلي جمھوري زویر حسین ال جعیب1301
مطابق10500.00318.00كاتباحمد علي مھدي عباس1303
مطابق10500.00318.00كاتباحمد حمید زعیج البركي1305
مطابق10500.00318.00كاتبحیدر عبدالواحد حسن بردان البوحسین1312
مطابق10500.00318.00كاتبحمزه جیاد عباس ال عبطان1314
مطابق10500.00318.00كاتبمروان عدنان جابر محیسن البركي1319
مطابق10500.00318.00كاتبعلي محمد عبدش حسن الناصر1320
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد رسول كاظم طارش1321
مطابق10500.00318.00كاتبعبداللة كریم حسوني علي الصبیخاوي1325
مطابق10500.00318.00كاتبأحمدقاسم عبدالعباس جخام الزیادي1328
مطابق10500.00318.00كاتبحسین جاسم شیال سبت الزریجاوي1335
مطابق10500.00318.00كاتبفاطمة لطیف محمد داود حمادي1339
مطابق10500.00318.00كاتبمحسن محمد عبدالحسین حسن الصفراني1341
مطابق10500.00318.00كاتبزینب تركي كاظم أبو شخیرة1347
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مطابق10500.00318.00كاتباحمدعلي شمران1348
مطابق10300.00518.00كاتبزیاد حمود حسین جبین العارضي1355
مطابق10500.00318.00كاتببنین طالب راضي فضیل الجیاشي1368
مطابق10500.00318.00كاتبسارة احسان الدین كاظم1372
مطابق10500.00318.00كاتبمصطفي صالح حسن عبد االئمة1373
مطابق10500.00318.00كاتبنصیف جاسم غیدان مجیبر الجیاشي1374
مطابق10500.00318.00كاتبرواء صادق أبراھیم عبد بھیة1379
مطابق10500.00318.00كاتبعالء مھدي عوازه خضیر الصفراني1391
مطابق10500.00318.00كاتبضحى طالب راضي فضیل الجیاشي1401
مطابق10500.00318.00كاتبعلي سعد صالح مھدي1405
مطابق10500.00318.00كاتبجمیل صبار محمد دیوان الزریجاوي1407
مطابق10500.00318.00كاتبمھند حسن علي عبد الظالمي1411
مطابق10500.00318.00كاتبحمد جابر غالي رباط الزیادي1412
مطابق10500.00318.00كاتبایمان اسماعیل سعود طارش العامري1421
مطابق10500.00318.00كاتبعلي عباس نجم جیثوم الجحیشي1422
مطابق10500.00318.00كاتبمیعاد علي حسین جاسم1423
مطابق10500.00318.00كاتبزینب ناظم كوني صخي الحسني1424
مطابق10500.00318.00كاتبحسین علي حسین لفتھ الریشاوي1446
مطابق10500.00318.00كاتبنذیر نعیم لفتھ محمد البو شطیط1455
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد ناصر عطشان نایف1462
مطابق10500.00318.00كاتبحسین عباس نجم جیثوم الجحیشي1475
مطابق10500.00318.00كاتبحیدر حسن حمزه محسن الطالقاني1513
مطابق10500.00318.00كاتباحمد عبد الحسن مظلوم والي المرشدي1520
مطابق10500.00318.00كاتبحسین حسن مالح تایة النوادي1528
مطابق10500.00318.00كاتبصابرین قاسم غریب سالم الجیاشي1538
مطابق10500.00318.00كاتبرحیم محسن محمد دریول الزیادي1543
مطابق10500.00318.00كاتبمھند جمیل ادریس غالي1544
مطابق10500.00318.00كاتبعبدالكریم نعمان محمد سعیدمحسن الجبوري1547
مطابق10500.00318.00كاتبمحمود رھیف خریجان كاطع المحسناوي1556
مطابق10500.00318.00كاتبحسنین سعدي عبد صالح المسلماوي1558
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد جاسم محمد سفیح العبس1598
مطابق10500.00318.00كاتبسعاد كریم علك حسن الظالمي1599
مطابق10500.00318.00كاتبعلي صالح زوري دویج الزیادي1602
مطابق10300.00518.00كاتبنغم نعیم جبار رومي الجیاشي1627
مطابق10500.00318.00كاتبابراھیم محمد ھالوه عبید البوریشة1635
مطابق10500.00318.00كاتبنرجس تركي جیاد صالح التوبھ1636
مطابق10500.00318.00كاتبتحسین عجمي ضیدان بجاي الغانمي1654
مطابق10500.00318.00كاتباحمد سلمان غریب عواد البركات1657
مطابق10500.00318.00كاتبمسلم عقیل حسن حبیب الكرعاوي1663
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مطابق10400.00418.00كاتبسجاد جمیل عبود جحش الظالمي1679
مطابق10500.00318.00كاتبثائر ھادي مندیل جعاري1691
مطابق10500.00318.00كاتبوائل حسن الھامش سلمان الفضیالوي1725
مطابق10500.00318.00كاتبرزاق والي عبد جبیرالمنیھل1732
مطابق10500.00318.00كاتبرقیھ علي عبد العالي مھدي الجاسم1741
مطابق10500.00318.00كاتبایمان ھادي حنوف خواف ال محمد1746
مطابق10500.00318.00كاتبمصطفى زھیر كاظم شبالن ال سلمان1759
مطابق10500.00318.00كاتبعماد غازي عطاوي دبوس البركات1766
مطابق10500.00318.00كاتبأحمد غانم مسلم حسن البركي1769
مطابق10500.00318.00كاتبغسان ستار غثیث مدلول ال زیاد1772
مطابق10500.00318.00كاتبحیدر عبد جاسم روضان المشعالوي1782
مطابق10500.00318.00كاتبامیر جبل كاظم عبود الحساني1791
مطابق10500.00318.00كاتباحمد شریف حمیدي1792
مطابق10500.00318.00كاتبھاشم محمد المھدي1793
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد عواد راضي محمد العطوي1797
مطابق10500.00318.00كاتبساره كامل عبد محمد الظالمي1798
مطابق10500.00318.00كاتبجعفر توفیق عبد محمد الظالمي1800
مطابق10500.00318.00كاتبحیدر توفیق عبد محمد الظالمي1804
مطابق10500.00318.00كاتبعارف عبدالعالي صعیب مسیر الزریجاوي1807
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد قابل مویش محار1808
مطابق10500.00318.00كاتبمیثاق خضیر جبیر علي الجیاشي1811
مطابق10500.00318.00كاتبصفا عبد الرضا عبد هللا كریم الخالدي1820
مطابق10500.00318.00كاتبسعد سفاح الفي حزام الجبوري1824
مطابق10500.00318.00كاتبعقیل جابر علي جبار1838
مطابق10500.00318.00كاتبصافي علي كامل حمود الیاسري1840
مطابق10500.00318.00كاتبفالح شنان جاسم زغیر الزریجاوي1844
مطابق10500.00318.00كاتبزین العابدین علي كریم خیرهللا الركابي1853
مطابق10500.00318.00كاتبمثال اسماعیل كعیم عواد الزیادي1864
مطابق10500.00318.00كاتبعقیل عبدهللا عجمي االبراھیمي1868
مطابق10500.00318.00كاتبكاظم كریم عبدهللا علي / الحسین1872
مطابق10500.00318.00كاتبحسین حیدرر طعیم مطشر الوھامي1875
مطابق10500.00318.00كاتبسجى ثامر عجمي الحساني1876
مطابق10500.00318.00كاتباسعد سلیم عبدهللا ظاھر ال حمید1880
مطابق10500.00318.00كاتبغصون ھدیب جبار شلتاغ1883
مطابق10500.00318.00كاتبحسین حیدرعلي احمد1886
مطابق10500.00318.00كاتبعامر جمھر عبدالواحد عبدالساده الظالمي1899
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد علي حمید حسین1905
مطابق10500.00318.00كاتبحسام محمد حاذور حمود االعاجیبي1908
مطابق10500.00318.00كاتبرقیھ حمید جیاش محسن النصراوي1911
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مطابق10500.00318.00كاتبایالف عادل جاسم ابراھیم ال محمد1913
مطابق10500.00318.00كاتبمنذر عباس نوري عبود الحساني1945
مطابق10500.00318.00كاتبحكیم نعیم جاسم محمد الجیاشي1946
مطابق10500.00318.00كاتبمصطفى عامر سمیر دھیرب ال محیسن1949
مطابق10500.00318.00كاتبامجد كامل عجیل دالغ الحساني1952
مطابق10500.00318.00كاتبجاسم محمد رمزي العوید1953
مطابق10500.00318.00كاتبجاسم محمد كنان سلمان الحساني1955
مطابق10500.00318.00كاتبذي الفقار عطا� فضالھ عباس البوحسین1992
مطابق10500.00318.00كاتبتبارك حسن منشد حمود1999
مطابق10500.00318.00كاتبزمن كاظم  عبود الحساني2000
مطابق10500.00318.00كاتبخلود رحیم غالي شلوت2001
مطابق10500.00318.00كاتبحسین كاطع كاظم لطیف ال حمید2003
مطابق10500.00318.00كاتبسارة یحیى سعید نجم الشكري2006
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد یحیى سعید نجم الشكري2008
مطابق10500.00318.00كاتبعلي حسین نعمھ ناصر العارضي2009
مطابق10500.00318.00كاتبسعد نعیم حمزه عبدالحسن الزیادي2012
مطابق10500.00318.00كاتباحمد جبل كاظم عبود الحساني2015
مطابق10500.00318.00كاتبأحمد عقیل مھدي محمد الصائغ2019
مطابق10500.00318.00كاتبمصطفى محمد عزرال الشنابرة2020
مطابق10500.00318.00كاتبفرح مھدي عربي نایف السعیدي2032
مطابق10500.00318.00كاتبموسى كاظم الفي محمد الجابري2034
مطابق10500.00318.00كاتببسمة حیدر أحمد كریم الخیكاني2046
مطابق10500.00318.00كاتبعلي عباس نعمة البو شریف2053
مطابق10500.00318.00كاتبحمزة قاسم محمد كاطع الظالمي2056
مطابق10500.00318.00كاتبیسرى عبد الرضا عبد الخضر عبد نور العسكري2070
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد جواد عبدالكاظم خطار2099
مطابق10500.00318.00كاتبعبیر نجم عبد ساجت الزیادي2100
مطابق10500.00318.00كاتببسام سفاح رحیم مسیر2101
مطابق10500.00318.00كاتبنبیل رحیم دغیش جبر الزیادي2107
مطابق10500.00318.00كاتبكاظم كامل مرجان بریمة الزیادي2108
مطابق10500.00318.00كاتبھشام مجید عبید حایف البركي2111
مطابق10500.00318.00كاتباحمد عبد المھدي صكبان ودود ال عبد علي2115
مطابق10500.00318.00كاتبنور عبداالمیر ناھي عبود ال ماني2125
مطابق10500.00318.00كاتباحسان سلمان ناصر جبر الحساني2126
مطابق10500.00318.00كاتبعطاء عمران موسى كزار الظالمي2132
مطابق10500.00318.00كاتبعلي جلیل عویز غیاض الظالمي2146
مطابق10500.00318.00كاتبغفران صالح نجم عواد ألزیادي2173
مطابق10500.00318.00كاتبعلي رعد إسماعیل خضر االعاجیبي2178
مطابق10500.00318.00كاتبكمیل ناظم ناصر طلب االبراھیمي2180
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مطابق10500.00318.00كاتبعلي یوسف كریم حمزة الجبوري2183
مطابق10500.00318.00كاتبناظم ناظم ناصر طلب االبراھیمي2185
مطابق10500.00318.00كاتبریكان علیوي محمد المیالي2190
مطابق10500.00318.00كاتباالء محمد حسن علي الموسى2207
مطابق10500.00318.00كاتبرعد.شالكھ طلح دعداع2209
مطابق10500.00318.00كاتبسرى عبد األمیر نایف محمد2221
مطابق10500.00318.00كاتبزینب طالب كاظم مجید العیسى2241
مطابق10500.00318.00كاتبصادق نمیر خضیر غانم العارضي2243
مطابق10500.00318.00كاتبصالح جمعھ جبار غضب الحساني2249
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد عدنان عبدنور فارس الزریجاوي2253
مطابق10500.00318.00كاتبھدى حرب جاسم حمد البوحسین2259
مطابق10500.00318.00كاتبماجد جبار شراد خلف الزریجاوي2267
مطابق10500.00318.00كاتبحسن جمیل حمدهللا ابراھیم2277
مطابق10500.00318.00كاتبمرتضى صباح عبد شتیوي الشمري2281
مطابق10500.00318.00كاتبوعد سفیح فھد جاسم الزریجاوي2285
مطابق10500.00318.00كاتبعباس فاضل احمد ظاھر الزیادي2290
مطابق10500.00318.00كاتبامیر ھاشم صالح عبد الموسوي2312
مطابق10500.00318.00كاتبفھد ماجد صالح عبد الموسوي2319
مطابق10300.00518.00كاتبحسین  جعفر ابراھیم عباس العنبكي2329
مطابق10500.00318.00كاتباحمد سریح خلف جرو المشعالوي2330
مطابق10500.00318.00كاتبرعد صباح حزام جابر الزیادي2332
مطابق10500.00318.00كاتبفرح رعد جمعة تومان البركاتي2337
مطابق10500.00318.00كاتبایمان رحمن عزواي2339
مطابق10500.00318.00كاتبمالك عبدالستار شمخي متعب الحساني2343
مطابق10500.00318.00كاتبعبدالرحمن علي خشوش موسى2350
مطابق10500.00318.00كاتبعلي عبد الزھره نجم عبدهللا الظالمي2351
مطابق10500.00318.00كاتبحسن كاظم ظاھر فزاع البركات2358
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد عاجل جعاز دشاش الزیادي2362
مطابق10500.00318.00كاتبقاسم محمد عالوي عباس البركي2392
مطابق10500.00318.00كاتبحسین صالح جبار غضب الزیادي2396
مطابق10500.00318.00كاتبحیدر جبار خضیر عبدالصاحب الزخت2397
مطابق10500.00318.00كاتبحیدر عبدالرحیم شبیب عطیھ الخزعلي2417
مطابق10500.00318.00كاتبعلي حسن ناھي غالي البركي2431
مطابق10500.00318.00كاتبعلي عبد هللا حسین نوفل البركي2442
مطابق10500.00318.00كاتبزھور سوادي براز صالح ابوطبیخ2452
مطابق10500.00318.00كاتبنور نعیم شاكر خریجان الجبار2453
مطابق10500.00318.00كاتبعال لطفي مھدي علي التمیمي2454
مطابق10500.00318.00كاتبحسین ناجح ابوحمید جالب2456
مطابق10500.00318.00كاتبفاطمھ سایر خضیر عباس2463
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مطابق10500.00318.00كاتبحذیفھ منعم علي خضیر الوره2466
مطابق10500.00318.00كاتبزمن كاظم رحیم شنابھ الجیاشي2468
مطابق10500.00318.00كاتبلیلى سایر حضیر عباس الغزاوي2476
مطابق10500.00318.00كاتبباسم مجبل شالكة حربي2492
مطابق10500.00318.00كاتبعالوي مھلي مزھر شعالن الزیادي2501
مطابق10500.00318.00كاتبایثار مجید جابر علي كفایة2507
مطابق10500.00318.00كاتبانور شھید حسن ناجي الجیاشي2516
مطابق10500.00318.00كاتبوسام جویلي كاطع عبدالعباس الظالمي2524
مطابق10500.00318.00كاتباسراء جلیل عبد وناس العبساوي2529
مطابق10500.00318.00كاتبعمار قاسم محي ملیوخ العبیدي2531
مطابق10500.00318.00كاتبزینب سلمان جبار كاطع العنزي2535
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد عماد كاظم حمود.الجیاشي2537
مطابق10500.00318.00كاتبعباس جلیل عبد وناس العبساوي2539
مطابق10500.00318.00كاتبباقر سعید ملھ شریف أبوطبیخ2540
مطابق10500.00318.00كاتبحوراء سلمان جبار كاطع العنزي2547
مطابق10500.00318.00كاتبكرار حبیب جابر بجاي العبد2550
مطابق10500.00318.00كاتبرندة حسین جاسم محمد العلي2553
مطابق10500.00318.00كاتبسجاد باسم عبد الكریم العزوز2562
مطابق10500.00318.00كاتبمصطفى سعید جاسم خضر ال عبادة2563
مطابق10500.00318.00كاتباحمدمكي شنان علوان2564
مطابق10500.00318.00كاتبعالء احمد جبار عبود الزریجاوي2572
مطابق10500.00318.00كاتبمنتظر كامل عبد الحسن راضي2575
مطابق10500.00318.00كاتبحیدر باسم عبدالكریم العزوز2580
مطابق10500.00318.00كاتبكرار صاحب داخل جودي الحساني2586
مطابق10500.00318.00كاتباحمد كریم ورد علي الجیاشي2595
مطابق10500.00318.00كاتبسجاد حمید یاسر سلمان الصفراني2605
مطابق10500.00318.00كاتبصالح وناس حسن عناد الصفراني2608
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد حمید سوید ناطور2623
مطابق10500.00318.00كاتبحسین جمیل عبداالمیر نعمھ الجیاشي2626
مطابق10500.00318.00كاتبزینب فلیح دیوان راھي الزیادي2628
مطابق10500.00318.00كاتبازھر عبدالفالح غافل سوادي المیاحي2647
مطابق10500.00318.00كاتبناھدة حمید موسى ھادي2650
مطابق10500.00318.00كاتبجوالن لوتي مثنى الزیادي2652
مطابق10500.00318.00كاتبحنین فاضل عبد العباس نعمھ الظالمي2654
مطابق10500.00318.00كاتبفاطمة فاضل تفاك عطیھ الجیاشي2660
مطابق10500.00318.00كاتبمصطفى جبار عبد الحسن ضافي الریشاوي2665
مطابق10500.00318.00كاتبحسین عبدالكریم كاطع ناھي الحمادي2666
مطابق10500.00318.00كاتبسیف ناظم كریم یاسین الجیاشي2668
مطابق10500.00318.00كاتباحمد محمد عبادي عبد االغا2689
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مطابق10500.00318.00كاتبابراھیم محمد عبادي عبد االغا2696
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد ریاض رحیم طعیمة الجیاشي2715
مطابق10500.00318.00كاتبحسن ستار جبار عناد ال جبر2743
مطابق10500.00318.00كاتبحسین كامل نعیم جبار الزریجاوي2744
مطابق10500.00318.00كاتبعبد الستار حسن جیاد مطر العارضي2749
مطابق10500.00318.00كاتباحمد عبد القادر كوان جیاد الظالمي2756
مطابق10500.00318.00كاتبتقي شاكر كریمص طحیور البركي2758
مطابق10500.00318.00كاتبحمید عماد حمید عبدالحسین الخزعلي2778
مطابق10500.00318.00كاتبعلي كریم جبیر حسون الظالمي2779
مطابق10500.00318.00كاتبحسین عالء عبدالرضا جعفر ال عبدالرسول2780
مطابق10500.00318.00كاتبحسن كامل نعیم جبار الزریجاوي2784
مطابق10500.00318.00كاتبعلي كویت محمد بدر العامري2788
مطابق10500.00318.00كاتبسجاد زماخ خضیر أدھم الغانمي2791
مطابق10500.00318.00كاتباحمد عبداالمیر شرشوح محمد ال كاوي2804
مطابق10500.00318.00كاتبصفاء حسن عبادي حسین الجبوري2805
مطابق10500.00318.00كاتبغسان عدنان عكوش عبد الظالمي2809
مطابق10500.00318.00كاتبفالح حسن دلیل عبد العیاشي2814
مطابق10500.00318.00كاتبسعد عبد الحمزة راضي دغیم العویلي2821
مطابق10500.00318.00كاتبمي فاضل عبد االمیر جویر الزیاد2822
مطابق10500.00318.00كاتبكرار علي شنشول وادي الغلیضاوي2831
مطابق10500.00318.00كاتبفرحان محمد فرحان عبدالرضا المشعالوي2832
مطابق10500.00318.00كاتبنزار یوسف داخل كاظم الجیاشي2836
مطابق10500.00318.00كاتبعلي ردام مزھر شعالن الزیادي2841
مطابق10500.00318.00كاتبمصطفى كاظم فلیح راشد الشریداوي2848
مطابق10500.00318.00كاتبمصطفى حسن فزع غزي االعاجیبي2850
مطابق10500.00318.00كاتبمصطفى كاظم فلیح راشد2853
مطابق10500.00318.00كاتبندى یونس سھر عبد االعاجیب2860
مطابق10500.00318.00كاتبرغد عبد علي جھاد حمود النوادي2861
مطابق10500.00318.00كاتبماھر كاظم فلیح راشد الشریداوي2862
مطابق10500.00318.00كاتبمصطفى ھاشم عبدهللا محمود الموسوي2863
مطابق10500.00318.00كاتبمھدي جبار مزعل محمود الحمیدي2867
مطابق10500.00318.00كاتبمصطفى جواد كاظم جاسم المشعالوي2872
مطابق10500.00318.00كاتبعلي ردام مزھر شعالن ال سعید2874
مطابق10500.00318.00كاتبسجى مؤید عبدالكریم محمدعلي المسلم2883
مطابق10500.00318.00كاتبجمیلھ منصور مھیدي صیاح الشنابره2885
مطابق10500.00318.00كاتبزینب محمد فنجان خضیر الشنابره2889
مطابق10500.00318.00كاتبساره حسین لھمود حسن الرماحي2902
مطابق10500.00318.00كاتبعلي كلوف طیار ھاوي الجابري2910
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد سایر خضیر عباس2913
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مطابق10500.00318.00كاتبفرقان حسن مزھر بجاي ال جاسم2915
مطابق10500.00318.00كاتبمصطفى محمد رحیم صالح القادر2920
مطابق10500.00318.00كاتبعلي فرحان كصاد جویان2921
مطابق10500.00318.00كاتبانور كتاب مجلي دغیم البركي2923
مطابق10500.00318.00كاتبحسام الدین علي حمزة عبد الباوي2925
مطابق10500.00318.00كاتبلمیاء نجم صالح جنحیت الظالمي2928
مطابق10500.00318.00كاتبدالل فاھم ملحاوي منشد الظالمي2937
مطابق10500.00318.00كاتبیاسر ھادي ناصر حسین ال فرھود2947
مطابق10500.00318.00كاتبحسین علي جریمخ رجة ال جریمخ2948
مطابق10500.00318.00كاتبابتھال حمزه جاسم حمد البو حسین2957
مطابق10500.00318.00كاتبأسراء جبل كاظم عبود الحساني2965
مطابق10500.00318.00كاتبأسرء جبل كاظم عبود الحساني2966
مطابق10500.00318.00كاتبرضوان حربي غافل صكر2973
مطابق10500.00318.00كاتبناجح حمید خواف الزیادي2977
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد فاھم شعالن سلمان الزریجاوي2980
مطابق10500.00318.00كاتبحاتم كریم سفر عبود الزریجاوي2981
مطابق10500.00318.00كاتببلسم محمد علي عمر صادق العلي2983
مطابق10500.00318.00كاتبسلوى دغیم متعب ونان الزیادي2988
مطابق10500.00318.00كاتبوسام عواد ھالوي محمد2995
مطابق10500.00318.00كاتبمنتظر سعد كاظم حسن كدیره3002
مطابق10500.00318.00كاتبعلي صالح حسن عبد الغانم3005
مطابق10500.00318.00كاتبمصطفى عارف وناس واجد3020
مطابق10500.00318.00كاتباحمد صاحب غضب ریس3021
مطابق10500.00318.00كاتبنوار تركي مسیر راضي الزیادي3023
مطابق10500.00318.00كاتبفالح حسن عواد خضیر الظالمي3034
مطابق10500.00318.00كاتبعقیل عبدالكاظم سوادي نور الیاسري3061
مطابق10500.00318.00كاتبعبدالمعین مالح صباح جنحیت الحساني3062
مطابق10500.00318.00كاتبشیرین داخل كاظم جاسم ال سلطان3067
مطابق10500.00318.00كاتبفرج ردام مزھر شعالن السعید3080
مطابق10500.00318.00كاتبخولھ فرج بلكت شایش البركات3085
مطابق10500.00318.00كاتبمیسم بشیر عذیب جابر الغلیظي3102
مطابق10500.00318.00كاتبنوره علي دھش یاسر الزیادي3125
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد علي حسین فنجان البركات3126
مطابق10500.00318.00كاتبمھند محسن شریف مظلوم ال جوھر3129
مطابق10500.00318.00كاتبسیف علي حسین فنجان البركات3132
مطابق10500.00318.00كاتبزھراء سالم محمد كاظم الحسیني3133
مطابق10500.00318.00كاتبدعاء جساب عبدالرزاق عبد المحسناوي3138
مطابق10500.00318.00كاتبحوراء جساب عبدالرزاق عبد المحسناوي3142
مطابق10500.00318.00كاتبناجح حیدر شعالن حسن الجفات3145
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مطابق10500.00318.00كاتبأحمد مجباس حناج غمیس البركي3147
مطابق10500.00318.00كاتبعلي عبد الزھره ماضي مطرود الدغفلي3151
مطابق10500.00318.00كاتبھاجر خالد حبیب عبدهللا المشعالوي3157
مطابق10500.00318.00كاتبمصطفى قاسم رویضي كشاش البركات3165
مطابق10500.00318.00كاتبمصطفى محسن شریف حمید المالكي3183
مطابق10500.00318.00كاتبیاسین حمید عوض صیاح الزیادي3190
مطابق10500.00318.00كاتبحسن علي خالد واوي3192
مطابق10500.00318.00كاتبزھراء مھدي نصیف حامي ال علیج3197
مطابق10500.00318.00كاتبعباس قیس طواش علي العبادة3201
مطابق10500.00318.00كاتبسلوان حسوني دھو علي ال  علي3207
مطابق10500.00318.00كاتباكرم مجید جابر شوجة البركات3211
مطابق10500.00318.00كاتبزینب كاظم عبد طاھر الزبیدي3214
مطابق10500.00318.00كاتبحسین عبدعلي عوض لفتھ ال زیاد3231
مطابق10500.00318.00كاتبمسلم قاسم داشي شعیوط الزركاني3234
مطابق10500.00318.00كاتبمنتضر احمد عبدالستار مطشر3242
مطابق10500.00318.00كاتبعلي رسول جبار مشعل الظالمي3248
مطابق10500.00318.00كاتبمنتظر حیدر شریف عبد الزریجاوي .3260
مطابق10500.00318.00كاتباحمد رحیم عودة علي ال عمران3264
مطابق10500.00318.00كاتبنور علي جواد جمعة الصواف3267
مطابق10500.00318.00كاتبضرغام یحیى عبد ضایف3268
مطابق10500.00318.00كاتبمروان حاتم عبد ھالل البركي3273
مطابق10500.00318.00كاتببشرى ثجیل بدر غالي الجیاشي3274
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد جلیل حلیل نعیمة الجیاشي3283
مطابق10500.00318.00كاتبحسین جاسم جعاز علي3292
مطابق10500.00318.00كاتبماجد زغیر خشوش موسى الغرابي3309
مطابق10500.00318.00كاتبعلي عبدالباري سلمان الزیادي3321
مطابق10500.00318.00كاتبحیدر عبادي جبار عبد السادة الزبادي3328
مطابق10500.00318.00كاتبزھراء كریم سوید حزام3333
مطابق10500.00318.00كاتبزینب عدنان ھالل جواد ال بوحسین3334
مطابق10500.00318.00كاتبعالء جابر جباب عباس ال حمیدي3339
مطابق10500.00318.00كاتبعقیل مسلم دحلس ھاني الجیاشي3340
مطابق10500.00318.00كاتبسجوده محسن ابو جول عذاب الجیاشي3344
مطابق10500.00318.00كاتبمریم عیسى حسین عباس الحساني3348
مطابق10500.00318.00كاتبعلي غازي جیاد جعاري البركي3351
مطابق10500.00318.00كاتبنضال كریم حمدان عواد الزیادي3356
مطابق10500.00318.00كاتبنور الھدى عبدالزھره حسینفرھود المالكي3358
مطابق10500.00318.00كاتبعبدالعظیم داخل عباس راضي الموسوي3363
مطابق10500.00318.00كاتبحسین سامي علي عواد ال زیاد3364
مطابق10500.00318.00كاتبأمیر لفتھ عبد حمادي3373



IDاالسم الرباعي واللقب
التخصص 

المطلوب

درجة المعدل 

(٣٥ درجة)

درجة سنة التخرج 

(٥ درجات)

درجة الزوجیة 

(٥ درجات)

درجة خدمة العقد او 

االستئجار (٣٥ درجة)

نوع الدراسة 

(٥ درجات)
المالحظاتمطابقة الشروطالدرجة النھائیة

مطابق10500.00318.00كاتبحسین علي حامد محمد البندر3374
مطابق10500.00318.00كاتبفاطمھ كریم حطحوط خلف3381
مطابق10500.00318.00كاتباحالم عبد الحسین شرشوح محمد3385
مطابق10500.00318.00كاتبھدى مھدي حطحوط خلف3386
مطابق10500.00318.00كاتبولید نعیم بزون حمیدي البركي3403
مطابق10500.00318.00كاتبحسین طعیم جبیر عبد الغزي3419
مطابق10500.00318.00كاتبمھا طعیم جبیر عبد الغزي3421
مطابق10500.00318.00كاتبمحمود محمد بربیر مري الزیادي3427
مطابق10500.00318.00كاتبدالیا رائد حامد كاظم الشدود3431
مطابق10500.00318.00كاتبأیاد كاظم دحل راضي البركي3435
مطابق10500.00318.00كاتبفائق قاسم انعیمھ ساجت ال صخر3437
مطابق10500.00318.00كاتبحیدر احمد بشان علي ابو طبیخ3440
مطابق10500.00318.00كاتبمنتظر یونس غازي مشكور3462
مطابق10500.00318.00كاتبسعد شاكر منسي طرطیز الجیاشي3463
مطابق10500.00318.00كاتبجاسم محمد فرج ناصر البركي3468
مطابق10500.00318.00كاتبمصطفى غیاض كاظم ابوالشون البوحسین3471
مطابق10500.00318.00كاتبحسن شالكة عبد مطرود الموسوي3476
مطابق10500.00318.00كاتباحمد حسین علي نصر هللا االعاجیبي3477
مطابق10500.00318.00كاتبحیدر حسین علي نصرهللا االعاجیبي3478
مطابق10500.00318.00كاتبروز عاجل سعید عباس الزیادي3506
مطابق10500.00318.00كاتبفرح قاسم حنیوي عمران3515
مطابق10500.00318.00كاتباحمد شعالن عیدان مطر البركات3518
مطابق10500.00318.00كاتبساره قاسم ھادي عبدالكریم/الكریم3522
مطابق10500.00318.00كاتبعلي عزیز حسین حیدر الزریجاوي3536
مطابق10500.00318.00كاتبحسین ثجیل جاسم محمد الظالمي3549
مطابق10500.00318.00كاتبتیسیر ماجد جبر مزعل العامري3550
مطابق10500.00318.00كاتبفائق داخل سعدون حمود ال سعدون3568
مطابق10500.00318.00كاتبدالل مرعید محیل جاسم البركات3578
مطابق10500.00318.00كاتبحنین باسم حبط شنوت الظالمي3589
مطابق10500.00318.00كاتبمروه ایاد عبد الحسین صاحب العیسى3590
مطابق10500.00318.00كاتبصابرین منذور عیدان زغیر الفرطوسي3596
مطابق10500.00318.00كاتبعبد هللا حسن حیدر حسن ال جابر3604
مطابق10500.00318.00كاتبمریم حسن حیدر حسن ال جابر3606
مطابق10300.00518.00كاتباحمد محمود عبد حسن ال خماط3624
مطابق10500.00318.00كاتبعلي ھلول محمد موجد الساعدي3625
مطابق10500.00318.00كاتبنجاح ریاض نجم عبدهللا البركي3640
مطابق10500.00318.00كاتبعبدالسالم سعود عبدهللا حسان البدراوي3642
مطابق10500.00318.00كاتبعلي عبدالرضا فجیج مدعث العویلي3666
مطابق10500.00318.00كاتبامیرة جمال ارحیم عرموش الجیاشي3668



IDاالسم الرباعي واللقب
التخصص 

المطلوب

درجة المعدل 

(٣٥ درجة)

درجة سنة التخرج 

(٥ درجات)

درجة الزوجیة 

(٥ درجات)

درجة خدمة العقد او 

االستئجار (٣٥ درجة)

نوع الدراسة 

(٥ درجات)
المالحظاتمطابقة الشروطالدرجة النھائیة

مطابق10500.00318.00كاتبایمان جابر ثجیل حزام عبدالخضر3680
مطابق10500.00318.00كاتباكرم ذیاب داخل كاظم3699
مطابق10500.00318.00كاتبسیناء عادل عبد الحسین جابر العبساوي3703
مطابق10500.00318.00كاتبدعاء جواد كاظم عبد ال غزي3713
مطابق10500.00318.00كاتبحمزة ھاشم غالي عباس الشنابرة3715
مطابق10500.00318.00كاتبعقیل جبار زغیر كشیش الفالحي3718
مطابق10500.00318.00كاتبمسلم كریم منشد ناصر3724
مطابق10500.00318.00كاتبھند أحمد شھاب جیاد الزیادي3725
مطابق10500.00318.00كاتبزھیر رزاق باجي حمزة الجیاشي3726
مطابق10500.00318.00كاتبنغم سعد كامل شاكر شقیري3729
مطابق10500.00318.00كاتبیاسر عطیة منشد عبد الظالمي3731
مطابق10500.00318.00كاتبادریس ضیاء حمزه عباس الموسوي3732
مطابق10500.00318.00كاتبحیدر سعد كامل الشقیري3733
مطابق10500.00318.00كاتبزھراء صالح مھدي محمد صالح الیونس3744
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد مسلم جاسم عبدالحسن حالف3775
مطابق10500.00318.00كاتبفھد عبد الكاظم جبر فھد ال جبر3785
مطابق10500.00318.00كاتبعبیر مرزوق عطب عبود ال عبود3800
مطابق10500.00318.00كاتباالء عقیل حسن مھودر المالكي3806
مطابق10500.00318.00كاتبزینب صادق جبیر رومي الحسیناوي3818
مطابق10500.00318.00كاتبعاید قدوري مرسال رجة الزیادي3819
مطابق10500.00318.00كاتبفادیة عادل كاظم جسام الجعیفر3820
مطابق10500.00318.00كاتبمنار كاظم فرحان جابر الشنابره3833
مطابق10500.00318.00كاتبعبدالرضا داوود طالب ھویرق3835
مطابق10500.00318.00كاتبتوفیق قاسم انعیمة ساجت3837
مطابق10500.00318.00كاتباحمد والي محمد طالب ال محمد3840
مطابق10500.00318.00كاتبعلیاء سلمان رحیم حمود الدیناوي3843
مطابق10500.00318.00كاتبطالب رحیم خزیوي سلطان ال شرار3851
مطابق10500.00318.00كاتبتھاني كریم جواد كاظم آل شیخ حسین3857
مطابق10500.00318.00كاتبحسین علي حسین فرھود3859
مطابق10500.00318.00كاتبمنى عبد الكاظم حسین حسن العلي3861
مطابق10500.00318.00كاتببنین واحد جابر علي المشھدي3884
مطابق10500.00318.00كاتبسارة خضیر عصود عرنوص الجیاشي3893
مطابق10500.00318.00كاتبضیاء مادح رعید فھد الغانمي3896
مطابق10500.00318.00كاتبعباس فرحان حامي جبار الحساني3905
مطابق10500.00318.00كاتبصادق سالم عبدوش عجل البدیري3914
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد صاحب كزار كطافة العبس3924
مطابق10500.00318.00كاتباكرم محسن عبد سامان الموسوي3930
مطابق10500.00318.00كاتبزیاد عامر صعیب مسیر الزریجاوي3934
مطابق10500.00318.00كاتبزھراء عبدالرضا شاكر ناصر االعاجیبي3938



IDاالسم الرباعي واللقب
التخصص 

المطلوب

درجة المعدل 

(٣٥ درجة)

درجة سنة التخرج 

(٥ درجات)

درجة الزوجیة 

(٥ درجات)

درجة خدمة العقد او 

االستئجار (٣٥ درجة)

نوع الدراسة 

(٥ درجات)
المالحظاتمطابقة الشروطالدرجة النھائیة

مطابق10500.00318.00كاتبضرغام یحیى عبد الكاظم عیسى الجبر3939
مطابق10500.00318.00كاتبسجى حیدر بدري ابراھیم3940
مطابق10500.00318.00كاتبمھند حمید كاطع الغزالي3942
مطابق10500.00318.00كاتبنور ھاتف علي عكموش ابو حلو3945
مطابق10500.00318.00كاتباسراء كریم جبار محسن البوحلك3947
مطابق10500.00318.00كاتبمنصورعبدهللا كاظم فیاض الحساني3948
مطابق10500.00318.00كاتبداودعلي ابومزیھر عاجل3951
مطابق10500.00318.00كاتبكوثر عبد الحمزة صكبان عصود الجیاش3953
مطابق10500.00318.00كاتبمحمد عبد الزھره بشاوي عباس العطوي3957
مطابق10500.00318.00كاتبسالم عامر صعیب مسیر الزریجاوي3959
مطابق10500.00318.00كاتباكرم بھلول ثامر ھنیدي الحسناوي3964
مطابق10500.00318.00كاتبنور عبد الزھره بشاوي عباس العطوي3967
مطابق10500.00318.00كاتبحسین عبید سوادي محمد المرشدي3969
مطابق10500.00318.00كاتبحسن حیدر محسن علي الزركاني3970
مطابق10500.00318.00كاتباماني حیدر محسن علي الزركاني3975
مطابق10500.00318.00كاتبسالم محمد عبد الحسین بجاي الشنابرة3983
مطابق10500.00318.00كاتبعلي عبد الكاظم واعي عبود العبساوي3986
مطابق10500.00318.00كاتبعلي مغرم محمد عودة ال عكاب3995
مطابق10500.00318.00كاتبأحمد حسین ناصر حسین4008
مطابق10500.00318.00كاتبحبیب رسول شاكر عبد الرضا ال سلمان4010
مطابق10500.00318.00كاتبحسین باسم ھادي عباس المھدي4014
مطابق10500.00318.00كاتبمأمون حسین مھدي حمدان الجیاشي4016
مطابق10500.00318.00كاتبلیث عبدالرضا محمد برید4017
مطابق10500.00318.00كاتبفالح حسن سعود باني ال وزیر4027
مطابق10500.00318.00كاتبقصي عطیوي مریح طوالھ البركات .4029
مطابق10500.00318.00كاتباحمد شھید شاكر سعد الزریجاوي4030
مطابق10500.00318.00كاتبولید خضیر حسون جبار4033
مطابق10500.00318.00كاتبنضال عبادي شعالن الشحماني4038
مطابق10500.00318.00كاتبنرجس كاظم رجیوي سبھون الظالمي4041
مطابق10500.00318.00كاتبعادل أحمد سبتي حبیب الشریفي4043
مطابق10500.00318.00كاتبحیدر كریم حمزه الشمري4049
مطابق10500.00318.00كاتبناجح قاسم دبال علیوي محمد4057
مطابق10500.00318.00كاتبنغم عبد النبي محمد عناد4058
مطابق10500.00318.00كاتبمصطفى محمد عبد جودة المھدي4061
مطابق10500.00318.00كاتبفرحان لفتھ علي شناوة الحساني4065
مطابق10500.00318.00كاتبعالء حمود جبر عبد جریمخ الزیادي4074
مطابق10500.00318.00كاتبفاطمھ حیدر عباس جبار یونس4078
مطابق10500.00318.00كاتبسھى جحیل دعار مجبل البركات4082
مطابق10500.00318.00كاتبسجاد عبد الرسول محمد سھر الكعبي4093



IDاالسم الرباعي واللقب
التخصص 
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نوع الدراسة 
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المالحظاتمطابقة الشروطالدرجة النھائیة

مطابق10400.00317.00كاتبمحمد عبد المجید محمد عبد الحسن الخفاجي1093
مطابق10200.00517.00كاتبحسین لطیف محمد داود حمادي1329
مطابق10200.00517.00كاتبھدى سالم خالوي زكم العامري1595
مطابق10200.00517.00كاتبطیف فوزي عیدان جیاد الضالمي2783
مطابق10200.00517.00كاتبباقر نبیل منصور محمد ال حیدر3504
مطابق10200.00517.00كاتبعبدهللا ھاني فھد رباط البعالوي3752
مطابق10200.00517.00كاتبزھراء فراس جاسم دیلي3901
مطابق10100.00516.00كاتبسالم عارف والي عطیة الزیادي947
مطابق10100.00516.00كاتبمروان فاضل عوض محیسن الزیادي1180
مطابق10100.00516.00كاتبامجد عادل نافع صغیر الجابري1296
مطابق10200.00416.00كاتبسھى سالم خالوي زكم العامري1616
مطابق10100.00516.00كاتباحمد فاضل یاسین عوده الزیادي2295
مطابق10200.00416.00كاتبعلي خضر جالي مریدي عبد الحسین2432
مطابق10000.00414.00كاتبعالء محسن كاظم محمد عبدالحسین522

مطابق10000.00414.00كاتبحیدر یوسف جبیر جحیل الجیاشي2266

عدم تطابق المحافظةغیر مطابق10500.003كاتبایمن خضیر عباس ذیب الدریساوي390

عدم تطابق المحافظةغیر مطابق10500.003كاتبورود حسین علي حسین المزداوي501

عدم تطابق المحافظةغیر مطابق20550.005كاتبمنتظر غالب حسین عبد كلو527

غیر مطابق10500.003كاتبحسین عبدالمحسن علي دیوان السلطان1136
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10500.003كاتبرعد حمید راھي عبد هللا الزیادي1201
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق20550.005كاتبمصطفى محمدصباح محمد ال غلیظ1255
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10550.003كاتبھاشم عطیھ خضیر سوادي ال بو عریبي1861
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

عدم تطابق المحافظةغیر مطابق10500.003كاتبنورس عباس حمزة سلمان ابو كلل2365

عدم تطابق المحافظةغیر مطابق10500.003كاتبعباس فاضل طحیورجھادي البوحسین3783

غیر مطابق10550.003كاتبمحمد داخل عبد شروح الجیاشي3850
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة

غیر مطابق10500.003كاتبعایدة سایر خضیر عباس العزاوي3966
عدم تطابق الشھادة 

المطلوبة


