
الدرجة النهائيةالعنوان الوظيفياالسم الرباعي واللقبت

22امين مخزنعلي عبود هاني كروع1

10امين مخزنفضيله ماهر سوادي مري الزيادي2

10امين مخزنمحمد ماهر سوادي مري الزيادي3

10امين مخزنمحمد ماهر علی اليادي4

غير مطابقامين مخزنعبدالرحمن احمد عايد عباس الزيادي5

غير مطابقامين مخزنرجاء عارف رحيم عيسى الركابي6

غير مطابقامين مخزن.ممحمد جاسم فليح جبر الحساني7

غير مطابقامين مخزنحوراء شاكر كشيش كرز الجياشي8

غير مطابقامين مخزنسجاد سلمان زياد جبر العارضي9

غير مطابقامين مخزنعباس سلمان حبيب علي10

غير مطابقامين مخزناسيل حسين عطيه عجيل ال زويد11

غير مطابقامين مخزنحسن صاحب مشكور خضير الجياشي12

غير مطابقامين مخزنرسول فارس ثجيل جعاري البركات13

غير مطابقامين مخزناسراء شاكر شروم جياد الزيادي14

غير مطابقامين مخزنمنى ابراهيم عبد حتيت الزريجاوي15

غير مطابقامين مخزنحسين علي فرهود علي االسدي16

غير مطابقامين مخزناسراء محان خزي ساجت الجياشي17

غير مطابقامين مخزنحسين أبراهيم عبد االئمة عبد هللا الظالمي18

غير مطابقامين مخزن.محسين كاظم عبيد فهد الشمري19

غير مطابقامين مخزنذياب ناظم عبيد فهد االعاجيبي20

غير مطابقامين مخزنذياب ناظم عبيد فهد21

غير مطابقامين مخزنسيف ناظم كريم ياسين22

غير مطابقامين مخزنفضاء رحيم هنيدي عبد23

غير مطابقامين مخزنبنين ثامر فليح هداد الجوعان24

غير مطابقامين مخزننوال خضير عباس عبد25

غير مطابقامين مخزنشاكر محمود زغير خضير الزريجاوي26

غير مطابقامين مخزنكمال روطي حمدان شحاته الغانمي27

غير مطابقامين مخزن.ماحمد عبدهللا هاني مطلق الطائي28

غير مطابقامين مخزنميثم نعيم شنون ادهم الغانمي29

غير مطابقامين مخزنحسين حمودي صياح ناصر الشنابرة30

غير مطابقامين مخزنعبدهللا طالب عيدان ظاهر الخضري31

غير مطابقامين مخزندعاء مديح نشمي جبار العياشي32

غير مطابقامين مخزنصالح عبد الصاحب محمد سوادي الزيادي33

غير مطابقامين مخزنضياء هادي عواد حسوني البركات34

غير مطابقامين مخزننجم عطاهلل حسين وثيج الزيادي35

غير مطابقامين مخزنهدى شاكر عزيز رشيد الجابري36

غير مطابقامين مخزنهادي فضاله حمزه العداي37

غير مطابقامين مخزنضديد رشيد وناس مرزوك الزيادي38

غير مطابقامين مخزنمحمود عبد علي مدلول سلطان39

غير مطابقامين مخزنغادة مظفر عبد االمير هادي محمود40

غير مطابقامين مخزنعقيل سالم شاكر كريم41

غير مطابقامين مخزنصابرين لطيف عبد واوي السويدي42



غير مطابقامين مخزنمحمد طالب عبدالكاظم محمد الياسري43

غير مطابقامين مخزناحمد حسن عبد حسون الظالمي44

غير مطابقامين مخزنماجد جبار شداد خلف الزريجاوي45

غير مطابقامين مخزنحيدر غافل نايف عبدالسادة الزريجاوي46

غير مطابقامين مخزنهدئ سجاد محمود حسين النصاروة47

غير مطابقامين مخزنمحمد علي حنون ال معال48

غير مطابقامين مخزنحامد عطيوي راضي علي49

غير مطابقامين مخزنحيدر حسن جابر جعفر50

غير مطابقامين مخزنمسلم عواد كاظم عبيد الحساني51

غير مطابقامين مخزنحال مسافر لوفي عبدهللا الضالمي52

غير مطابقامين مخزنعالء حسن عبادي حسين الجبوري53

غير مطابقامين مخزنال بند- كرار نعيم حسين سلمان 54

غير مطابقامين مخزنامير علي جواد كاظم ال عبود55

غير مطابقامين مخزناحمد عدنان وارد راضي الشيباني56

غير مطابقامين مخزنمختار بادي بريد فهد الغانمي57

غير مطابقامين مخزناحمد محمد عبد جبير المنيهل58

16فني اجهزة طبيةيوسف رعد نعمه59

15فني اجهزة طبيةجعفر حسين علي حميد المظفر60

12فني اجهزة طبيةمحمد عماد شاكر عبد الرزاق ال عبيد61

11فني اجهزة طبيةحسن احمد ناجي هادي الحسن62

10فني اجهزة طبيةحيدر جواد كاظم صالح63

10فني اجهزة طبيةمؤمل عثمان محمود عطية ال ناصر64

10فني اجهزة طبيةالحمزه عفيف عبد الحسين موسى الخطيب65

10فني اجهزة طبيةحيدر احسان موسى جعفر ال عبد الرسول66

5فني اجهزة طبيةعباس مسافر حسين كاظم الياسري67

غير مطابقفني اجهزة طبيةأمير سالم جابر بريج الشنين68

غير مطابقفني اجهزة طبيةمصطفى محمد داخل منصور69

غير مطابقفني اجهزة طبيةعلي جابر حمود سراج اليعكوبي70

غير مطابقفني اجهزة طبيةحسين نواف يوسف مطشر ال جحيل71

غير مطابقفني اجهزة طبيةمصطفى رائد محمد رحمن العابدي72

غير مطابقفني اجهزة طبيةاحمد صادق حامد سلمان البديري73

غير مطابقفني اجهزة طبيةماهر عبد االمير فرج راضي ال فرج74

غير مطابقفني اجهزة طبيةاساور جاسم محمد كاظم ال جلو75

غير مطابقفني اجهزة طبيةالتوبي/ ايمان قاسم عويد فزاع 76

غير مطابقفني اجهزة طبيةرنا حميد جاسم عراك االعاجيبي77

غير مطابقفني اجهزة طبيةفاطمة ناحي عبد فاطس78

غير مطابقفني اجهزة طبيةمرتضى علي صياح سعد ال علوان79

غير مطابقفني اجهزة طبيةعزت علوان حسين جحاد الزيادي80

غير مطابقفني اجهزة طبيةسهام يوسف فرم عزيز ال غزاي81

غير مطابقفني اجهزة طبيةبتول عبدالعالي عبد موسى82

غير مطابقفني اجهزة طبيةضحى عبد الكاظم نايف جيناوي اليونس83

غير مطابقفني اجهزة طبيةشيرين حمد حاشي جشعم آل ثامر84

غير مطابقفني اجهزة طبيةسجاد حميد عبدالحسن لفته العصيده85



غير مطابقفني اجهزة طبيةمسلم رحيم مالك عبدالخضر86

غير مطابقفني اجهزة طبيةزينب عبد الحسين محمد حران87

غير مطابقفني اجهزة طبيةاحمد هاشم غالب جابر الشحماني88

غير مطابقفني اجهزة طبيةمرتضى عبدهللا كريم عمار الزياد89

غير مطابقفني اجهزة طبيةعالء رسول عباس بهاض90

غير مطابقفني اجهزة طبيةمصطفى كريم ابراهيم91

غير مطابقفني اجهزة طبيةأحمد علي محمود قاسم92

غير مطابقفني اجهزة طبيةأحمد علي محمود قاسم93

غير مطابقفني اجهزة طبيةامير زهير كاظم شبالن94

غير مطابقفني اجهزة طبيةزيد محمد عبدزيد جمعه الفضل95

غير مطابقفني اجهزة طبيةحسن فاخر حسين رداد االعاجيبي96

غير مطابقفني اجهزة طبيةعلي عبد الكريم عبد الرزاق جياد الحمداني97

غير مطابقفني اجهزة طبيةشاكر نعمان شاكر ياسر التويج98

غير مطابقفني اجهزة طبيةمحمد سمير كاظم كركر99

غير مطابقفني اجهزة طبيةعلي موسى ميزر حمزه جرمط100

غير مطابقفني اجهزة طبيةعمار راهي كريمش سايب الفرطوسي101

15فني كهرباءنور عالء مزهر صالح الجابري102

15فني كهرباءفاطمه هاني عباس103

15فني كهرباءجمال حمزه احمد جبار الزيادي104

15فني كهرباءمنتظر يحيى حمد عزيز البندر105

15فني كهرباءضياء عامر حوذان سعد106

15فني كهرباءمهند قاسم ناجي محمد107

15فني كهرباءشكر/ابراهيم سالم عبد الحسين مصطفى108

15فني كهرباءحسين علي جنجر سدر البركي109

14فني كهرباءرحاب حسن عطيه محمد الربائع110

14فني كهرباءالزيادي: اللقب  / مهى سعد حسين مناحي 111

14فني كهرباءحيدر كريم حمزه عباس الحلي112

14فني كهرباءنرمان رائد حمزه حسين ال عياش113

14فني كهرباءالجياشي/ حوراء نجم عبد عطشان 114

14فني كهرباءصادق صالح مهدي كدوش الظالمي115

14فني كهرباءايالف عماد غازي اطاني116

14فني كهرباءدعاء غالب فيصل مناح117

14فني كهرباءكرار علي ضاهر حسين118

14فني كهرباءرحاب شعالن جياد رسن الساعدي119

13فني كهرباءازهار حسن نجم هداد الزيادي120

13فني كهرباءرسل حامد عزيز أبراهيم الخفاجي121

13فني كهرباءعباس حميد داخل عذافه122

13فني كهرباءصالح هليل ناطور سباهي123

13فني كهرباءالحسن عبدهللا كريم كاظم الجصاني124

13فني كهرباءعالء حسين راضي عكاب الصالحي125

13فني كهرباءعلي حسون راضي جياد الظالمي126

13فني كهرباءمصطفى اسعد محمدكاظم الحسيني127

13فني كهرباءسمير نافع ناصر جابر الغانمي128



13فني كهرباءغانم والي هويدي غافي129

13فني كهرباءسيف لطيف فاضل عباس الموسوي130

13فني كهرباءحسين بهلول دوخي شنان الظالمي131

13فني كهرباءحنان طعمه محمد منشد الزيادي132

12فني كهرباءنجم عبد ضايف الضالمي133

12فني كهرباءعلي رجاء عذاب علوان الشامي134

12فني كهرباءجعفر كريم زاير ذخير135

12فني كهرباءحسن فرحان نعاس الزيادي136

12فني كهرباءدعاء علي عبد الحسين شرشوح الزيادي137

12فني كهرباءعلي ناصر مهول محيسن العارضي138

12فني كهرباءايات يوسف عبادي الجياشي139

12فني كهرباءمرتظى عطيه مخلف فهد الزيادي140

12فني كهرباءصالح مهدي هبل سلوم الجياشي141

12فني كهرباءسعيد كريم منشد ناصر الجياشي142

12فني كهرباءمجبل نعيم كريم لزام الزيادي143

12فني كهرباءتحسين كسار مسير جبار الربائع144

12فني كهرباءمروه نعمان حسين سنوح الطرار145

11فني كهرباءعلي ستار عوض هدارالهدار146

11فني كهرباءزيد حيدر جبار عوده المحفيض147

11فني كهرباءمصعب عادل عبدالنبي حسن الريجاوي148

11فني كهرباءعمار كامل عبدالساده جابر الزريجاوي149

11فني كهرباءعباس ياسر حسن همل150

11فني كهرباءمحمد رياض نعيم طاهر العيدان151

11فني كهرباءحسين ثامر جابر صكر ال مايح152

11فني كهرباءامير شاكر فيصل عباس ال نويجي153

11فني كهرباءاحالم رحيم عطية كاظم الظالمي154

11فني كهرباءعلي كاظم ريسان حسن الحسين155

11فني كهرباءمومل عايد طعمه كاظم الظالمي156

11فني كهرباءنجوى جابر طعمة عبود157

11فني كهرباءال فرج. مصطفى باسم محمد كاضم158

10فني كهرباءامل ناظم دخيل شناوة البركي159

10فني كهرباءال بلحس/زين العابدين مثنئ جمعه عيدان اللقب 160

10فني كهرباءليث فارس نعمة عبدالرضا161

10فني كهرباءكرار ناصر سوادي162

10فني كهرباءسماء علي محمد راضي الفرطوس163

10فني كهرباءزيد علي عبد الرضا مهدي الياسري164

10فني كهرباءعلي اسماعيل محمد حسن الجياشي165

10فني كهرباءالرويضي/مصطفى محمد حسين حساني 166

10فني كهرباءابراهيم محمد خالص محمد الذبحاوي167

10فني كهرباءوقاص عبداالمير شنان كيطان العبودي168

10فني كهرباءرقيه جاسم هالل جواد البوحسين169

10فني كهرباءحسام صالح مجيد وادي الكرعاوي170

10فني كهرباءبتول خيري شبيب مصراع البركي171



10فني كهرباءاكرم كاظم بادي خشان حجامي172

10فني كهرباءسيف علي حساب جبر173

10فني كهرباءجعفر جميل جعفر اسفيح174

10فني كهرباءامين عبدالحسين عطيه سفاح العبساوي175

10فني كهرباءحسين ياسين حميد فليح القيسي176

10فني كهرباءذو الفقار باسم رزاق حسن ابو سمير177

10فني كهرباءمحمد فالح معود جساب178

10فني كهرباءزينب عبد الحسن حسوني الجبر179

10فني كهرباءتميم عبد الجبار بچاي حاشوش180

10فني كهرباءماجد محمد حسين عكظ الهاللي181

10فني كهرباءحيدر رحيم نجم عبود محمد182

10فني كهرباءفارس فاضل عبجل مرجان183

10فني كهرباءعلي محمد حنف حمادي الغانم184

10فني كهرباءكرار كاظم هالل جواد185

10فني كهرباءحيدر قاسم شاكر حمادي الزريجاوي186

10فني كهرباءمحمد مجيد عبد الخضر شنيت الماجد187

10فني كهرباءعلي غازي محمد جعفر ال عبد الرسول188

10فني كهرباءحسين علي محيبس أجوري189

9فني كهرباءالصكر- حسين فالح حسن موسى 190

9فني كهرباءصفاء علي عزاوي زويد المعمار191

9فني كهرباءجاسم رحمن سوادي كاظم البركي192

9فني كهرباءانتهاء مجيد عبد الساده مرزوگ الجبوري193

8فني كهرباءمهدي عباس عطيه ساهي علي194

8فني كهرباءحيدر صالح حسن عبد الغانم195

7فني كهرباءصالح قاسم حسن جاسم الرماحي196

7فني كهرباءختام خيري جار هللا عبود الزريجاوي197

6فني كهرباءاحمد علي جابر ال كامل198

غير مطابقفني كهرباءأقبال مجيد عالوي سهيل السعيدي199

غير مطابقفني كهرباءعبد الزهره نعيم مريجي200

غير مطابقفني كهرباءحسين عوض ضجر صياح الجابري201

غير مطابقفني كهرباءفاهم راتب ريكان عبيد202

غير مطابقفني كهرباءطالل يوسف علي عوض203

غير مطابقفني كهرباءكرار كامل عبد مطرب204

25فني كيمياويفردوس رحيم مهوس حريج العطواني205

21فني كيمياويأيه كاظم خضير عذوب206

غير مطابقفني كيمياويمحمد قاسم كاطع مدلل العبساوي207

غير مطابقفني كيمياويعلي حاتم منشد شنابة الطائي208

غير مطابقفني كيمياويضرغام ثامر محمد كاطع209

غير مطابقفني كيمياوياالء جبار كاظم فالح الفرطوسي210

غير مطابقفني كيمياويسجاد ناظم نعيم الحساني211

غير مطابقفني كيمياويزينب عبداالمير امحيل ناجي الموسوي212

غير مطابقفني كيمياويندى رسم دخيل لوال الصفراني213

غير مطابقفني كيمياويحوراء كاظم عبد ابراهيم الخزاعل214



غير مطابقفني كيمياويميالد لطيف عمران جادر215

غير مطابقفني كيمياوينور حيدر محمد جابر جاسم216

غير مطابقفني كيمياويايات جواد كاظم حمد الميالي217

غير مطابقفني كيمياويحوراء احمد طالب هادي التويج218

غير مطابقفني كيمياويزهراء حسن عبد االئمه جبر219

غير مطابقفني كيمياويزهراء علي عظيم عبود الخالدي220

غير مطابقفني كيمياويايالف صالح هادي ديثان الزيادي221

غير مطابقفني كيمياويزينب عبدالكريم قاسم عجيل صباح222

غير مطابقفني كيمياويرسول عواد علي نايف البركي223

غير مطابقفني كيمياويفاطمه محمد شاكر عبد الحسين التركي224

غير مطابقفني كيمياويمسلم مطشر بالسم حسن المرشدي225

غير مطابقفني كيمياوينور رحيم عاجل كاظم226

غير مطابقفني كيمياويحوراء عماد حمزة مزعل227

غير مطابقفني كيمياوييوسف مبارك رهيف خماط التوبي228

غير مطابقفني كيمياويايمان شاكر حمد مكوار الزيادي229

غير مطابقفني كيمياويفاطمه نغيمش عطشان دارم الجياشي230

غير مطابقفني كيمياوياحمد عبد الحسين كاشي حزام االعاجيب231

غير مطابقفني كيمياويعلي جاسم محمد طاهر الحجاج232

غير مطابقفني كيمياويمرتضى علي كاظم عاجل ال عبد233

غير مطابقفني كيمياويعالء حسين علي سرحان السرحان234

غير مطابقفني كيمياويزهراء كاظم مجيد فليح عبايجي235

غير مطابقفني كيمياويمنال عطاهللا خوين لفته الجبوري236

غير مطابقفني كيمياويسهاد عبدالكاظم حسن مهدي الخزاعي237

غير مطابقفني كيمياويايمان نجيب موسى الشكري238

غير مطابقفني كيمياويزهراء اكرم عبد الكريم وهيب ال جواد239

غير مطابقفني كيمياويايات عزيز كامل جاسم240

غير مطابقفني كيمياويمروه حامد ظاهر حبيب البازي241

غير مطابقفني كيمياويعالء الدين جواد عبد العالي مهدي242

غير مطابقفني كيمياويزينب رحيم داعس ال خريجان243

غير مطابقفني كيمياويفاطمه سوادي فتنان مخور االعاجيبي244

غير مطابقفني كيمياويحسين عبد االمير موات دخيل الحجيمي245

غير مطابقفني كيمياويزينه هادي عيسى ستار الجبوري246

غير مطابقفني كيمياويعباس سوادي جبار عواد الزيادي247

غير مطابقفني كيمياويمراد مجيد جابر شوجه البركات248

غير مطابقفني كيمياوينجالء صالح عطشان صگر التميمي249

غير مطابقفني كيمياويعلي رعد سالم حسن عكلو250

غير مطابقفني كيمياويدالل حمزه جابر عليوي البركي251

غير مطابقفني كيمياويياسمين عدنان جذول مدلل الحساني252

غير مطابقفني كيمياويسوني حسن بريس سوني253

غير مطابقفني كيمياويانهار صابر والي خزيوي254

غير مطابقفني كيمياوياحمد كامل حسن غازي االعاجيبي255

غير مطابقفني كيمياويفاطمه علي انديو مضلوم256

غير مطابقفني كيمياويليلى احمد علي حسين العصفوري257



غير مطابقفني كيمياويزينب رعد كاظم مكطوف الغزاوي258

غير مطابقفني كيمياويزهراء كاظم محمد خضر ال هبات259

غير مطابقفني كيمياوييوسف جابر شريده حمود الزيادي260

غير مطابقفني كيمياويهبه علي عبد االمير مدي261

غير مطابقفني كيمياويليلى طهماز عبيس جوان الحساني262

غير مطابقفني كيمياويفلاير جاسم عالوي نعمه الجابري263

غير مطابقفني كيمياويحميد هالوي سنوح مجرخ264

غير مطابقفني كيمياويمياده ناجح عالوي نعمه265

غير مطابقفني كيمياويافياء سعد مكي علي المطرود266

غير مطابقفني كيمياويرسل حيدر نعمه التويجاوي267

غير مطابقفني كيمياويالحسنين عقيل عبد الحسين موسى الخطيب268

غير مطابقفني كيمياويزهراء جادر فضاله عبد النبي الخزعلي269

غير مطابقفني كيمياويفرح طالب صالح مهدي270

غير مطابقفني كيمياويثامر ناظم ياسر عباس الجابري271

غير مطابقفني كيمياويهبة هللا محمد كامل عريبي272

غير مطابقفني كيمياويعبداالعلى سعود عزيز رشيد الجابري273

غير مطابقفني كيمياويامريكا سالم عكاش مناحي الزيادي274

غير مطابقفني كيمياوينور حيدر شاكر عبد الرضا البوخابر275

غير مطابقفني كيمياويغفران داشي سعد حسون البركات276

غير مطابقفني كيمياويمحمد قاسم كاطع مدلل277

غير مطابقفني كيمياويماهر هاشم كريم راضي البوشطيط278

غير مطابقفني كيمياوياحمد كاظم جبير لطيف279

غير مطابقفني كيمياويفالح حسن نعيم عبود280

غير مطابقفني كيمياويفاطمه فاضل صبار حسوني القريشي281

غير مطابقفني كيمياويسماح كريم رحيم َكاوي الظالمي282

غير مطابقفني كيمياويهيلين حكام شنوب كافي283

غير مطابقفني كيمياويوالء فزع عطية عباس الفرطوسي284

غير مطابقفني كيمياويهنادي رعد عبد المنعم285

غير مطابقفني كيمياويأفراح لطيف عمران جادر286

غير مطابقفني كيمياويعلي يوسف شنوت حسن الظالمي287

غير مطابقفني كيمياوياحمد سفيح رحيم طوفان الظالمي288

غير مطابقفني كيمياوياحمد محمود عبد حسن الخماط289

غير مطابقفني كيمياوينبا صاحب قابل جبر التميمي290

غير مطابقفني كيمياويذو الفقار عطاهلل فضاله عباس291

غير مطابقفني كيمياويعذراء داخل عايش غافل العبساوي292

غير مطابقفني كيمياويسلمان عدنان شيرم عذاب االعاجيبي293

غير مطابقفني كيمياويعلي راضي هاني نشمي الجابري294

غير مطابقفني كيمياويمحمد ناجح صفر صويح الجياشي295

غير مطابقفني كيمياويالتفات سلمان عبيد عودة العرباوي296

غير مطابقفني كيمياويالتفات سلمان عبيد عودة العرباوي297

غير مطابقفني كيمياويايمان هادي زبيل مطشر الياسري298

غير مطابقفني كيمياويعلياء حسين صليبي خليفه ابو شوله299

غير مطابقفني كيمياوياحمد رحيم حبيب بجاي العبساوي300



غير مطابقفني كيمياوينسرين غالب حسين جعيم اإلبراهيمي301

غير مطابقفني كيمياويخالد عباس عكاش مناحي الزيادي302

غير مطابقفني كيمياويريان محمد عبدهللا صالح االسدي303

غير مطابقفني كيمياويدالل عاجل مغيزل فرحان العارضي304

غير مطابقفني كيمياويعباس عبدالحسين عطشان محل الجرادي305

غير مطابقفني كيمياويعقيل حيدر رداد هباس جدوع306

غير مطابقفني كيمياويفاطمه كاظم جواد كافي ال صعب307

غير مطابقفني كيمياويايمان فليح فيصل عواد ال عواد308

غير مطابقفني كيمياويعلي عزيز جابر سعد الزريجاوي309

غير مطابقفني كيمياوياحمد عدنان حيدر310

غير مطابقفني كيمياويكريم مالك فليح عذاب311

غير مطابقفني كيمياويخديجة عزيز شنداخ ساير ال ساير312

غير مطابقفني كيمياوينوال علي رجا دخيل الزيادي313

غير مطابقفني كيمياوياالء محسن شاكر مجهول الحساني314

غير مطابقفني كيمياويزينب راضي عبدالحسين عباس الموسوي315

غير مطابقفني كيمياويمحسن سهر عطشان رزن الزيادي316

غير مطابقفني كيمياويحسين احمد علي حسين العصفوري317

غير مطابقفني كيمياويايات عايد حسين عبد318

غير مطابقفني كيمياوياحمد كامل فرحان ابراهيم االعاجيبي319

غير مطابقفني كيمياويسالم مرداس بدر عزام االعاجيبي320

غير مطابقفني كيمياوياحمد هدروس مريهج محمد  زيادي321

غير مطابقفني كيمياويحوراء رحيم هويدي زغير الظالمي322

غير مطابقفني كيمياويبنين عبدهللا مسير323

غير مطابقفني كيمياويحيدر مطرب علي ظاهر  الحسناوي324

غير مطابقفني كيمياويمحمود عباس عبد الغني كاظم رزوقي325

غير مطابقفني كيمياويزينب عادل عزيز راضي السماك326

غير مطابقفني كيمياويكوثر رسول صخير حسين جرينح327

غير مطابقفني كيمياويهدير حسين عطيه عجيل ال زويد328

غير مطابقفني كيمياويحسين عجوب عبدهللا بدر العبساوي329

غير مطابقفني كيمياويتقى باقرحسن عبد الغزي330

غير مطابقفني كيمياويتقى باقرحسن عبد الغزي331

غير مطابقفني كيمياويضحى ماجد سيار حرك332

غير مطابقفني كيمياوياسماء خلف سلمان حسين الحسناوي333

غير مطابقفني كيمياويزينب جبار شهيد مهدي مؤمن334

غير مطابقفني كيمياويسجاد محمد عكلو الجياشي335

غير مطابقفني كيمياويأكرم سلمان حنظل راضي الظالمي336

غير مطابقفني كيمياويياسر نبيل صبري بادي ال حبيب337

غير مطابقفني كيمياويمحمد حسين زغير خضير الزريجاوي338

غير مطابقفني كيمياوييونس رحيم لهواك عواد التريجاوي339

غير مطابقفني كيمياويمحمد عبد الحسن فبيح ال زويد340

غير مطابقفني كيمياوينور نبيل عبد الرضا جبار341

غير مطابقفني كيمياويعالء شالل دعار مجبل البركي342

غير مطابقفني كيمياويسالن جعفر عيسى جعفر العيسى343



غير مطابقفني كيمياوياسعد عمار ياسر حسين الزيادي344

غير مطابقفني كيمياويزينب محمد علي ارباط الجابري345

غير مطابقفني كيمياويحسام صباح دوني راضي ال راضي346

غير مطابقفني كيمياوينوره علي والي عبد الحسين347

غير مطابقفني كيمياويسعد نعيم حمزه عبدالحسن الزيادي348

غير مطابقفني كيمياويدعاء جابر صالح ناصر349

35فني ميكانيكرواء علي خفيف دحام التوبي350

35فني ميكانيكهيثم فيصل غازي هيل ال عگلة351

35فني ميكانيكسامر ليث عبدالنبي عزيز الحمداني352

30فني ميكانيكحسن صخيل ناصر مديون الزيادي353

30فني ميكانيككرار اسماعيل اعالج عكله الزركاني354

30فني ميكانيكريسان علوان ناصر جبر الحساني355

30فني ميكانيكرضوان سلمان جبار محمد العبدلي356

30فني ميكانيكحسن عبد ناصر حسين الحسين357

30فني ميكانيكميثم ارباطي صبح صياح الصفراني358

30فني ميكانيكسالم عباس جبوري ياسين مال هللا359

30فني ميكانيكوليد فليح حسن كصاب360

29فني ميكانيكايمان كاظم شاهر محمد اليونس361

28فني ميكانيكمرتضى جابر خضير مهدي العطوي362

27فني ميكانيكزهراء حسن حسين عبد البديري363

27فني ميكانيكعلي شاكر محمود شبالن364

25فني ميكانيكابراهيم عبيد خويالن لهمود365

25فني ميكانيكحسين عالء عبد الرحمن محمد ابوتنك366

25فني ميكانيكمشعل سعد صحن ركاد الغريري367

25فني ميكانيكأحسان علي عبدهللا ارباط آل عبدهللا368

25فني ميكانيكاالء رحمن غياض شتيوي البركي369

25فني ميكانيكنرجس محمود عواد حمد الحيجاوي370

25فني ميكانيكالعباس/حنين عاصم ناجي شنيور 371

25فني ميكانيكمجبل محمد جبار حمود الزيادي372

25فني ميكانيكامل جمال حمود ذباح373

25فني ميكانيكحسين فالح عبدالحسين جاسم ال بقر الشام374

25فني ميكانيكحسن عباس جواد ظاهر375

25فني ميكانيكاسامه حويزه غياض سايح ال عبس376

25فني ميكانيكحسين فارس عبدالزهره جعفر عبدالرسول377

25فني ميكانيكعليه فاضل كزار جالب الحساني378

25فني ميكانيكنور جاسم عاجل علوان379

25فني ميكانيكحسين علي شمخي جبار الغباشي380

25فني ميكانيكتحسين علي عبد العباس عبد الحسين العلي381

25فني ميكانيكسيف عبدالعباس ابوخويط حرجان ظالمي382

25فني ميكانيكحامد سجاد عبيد حمود البارك383

25فني ميكانيكضرغام احسان فليح حسن المعالي384

25فني ميكانيكعلي عادل محمد شاكر العزاوي385

25فني ميكانيكفرات كسار فرحان عبد الحسين  التوبي386



25فني ميكانيكمحمد جبار واحد صالل المرشدي387

25فني ميكانيكهبة نعمة جابر العطوي388

25فني ميكانيكاسعد مسعر عبد طالب المرشدي389

25فني ميكانيكعلي عبد الحسين خضير مهدي العطوي390

25فني ميكانيكماجد عمران حسن عبد الحساني391

25فني ميكانيكعلي  ابراهيم  خضير  حمود  السعيدي392

25فني ميكانيكنزار رعد عفات فتيني البركي393

25فني ميكانيكاحمد كريم فنجان عزران الزيادي394

25فني ميكانيكعلي عدنان شاكر السبع395

25فني ميكانيكخلود صالح محسن التريجي396

25فني ميكانيكعوده عوده حسوني سلمان397

25فني ميكانيكاحمد شريف حميد حسين ابو طيور398

24فني ميكانيكفاطمة محمد رهيف خماط التوبي399

24فني ميكانيكماجد كريم جبر طشه400

24فني ميكانيكاالء سالم هادي عباس المهدي401

24فني ميكانيكالزيادي/ نورة كريم فرحان كحط402

24فني ميكانيكمصطفى عقيل كامل حسن خضر403

24فني ميكانيكدعاء علي سهيل ساجت البركي404

23فني ميكانيكمالك كريم حمزه عبد الحسن405

23فني ميكانيكقيس شايع مزعل راضي406

23فني ميكانيكبشار حسن طعمه بديوي البركات407

23فني ميكانيكزين العابدين عدنان سماوي عواد408

23فني ميكانيكشذى خلف مزهر جبار409

23فني ميكانيكعبير حسين زوير عبيد410

23فني ميكانيكميسر رعد فرحان يونس الزيدي411

23فني ميكانيكافراح حامد جاسم محيميد الغزي412

23فني ميكانيكمحمد رحيم كريم بريت البركي413

22فني ميكانيكنوره كاظم بردان جابر العامري414

22فني ميكانيكمؤمل رزاق كامل فيصل الخزعلي415

22فني ميكانيكمنتظر فرج عجيل416

22فني ميكانيكحنان مطر منشد اعطيه ال زياد417

22فني ميكانيكمحمد هادي عوض حسين الزيادي418

22فني ميكانيكحسين سالم عبدهللا ظاهر الزريجاوي419

22فني ميكانيككرار كريم قابل ظاهر الزريجاوي420

20فني ميكانيكحسين كريم ناجي حمزه دهش421

20فني ميكانيكمريم ناهي معجون دموع الزيادي422

20فني ميكانيكسحر كاظم محمد حسين الصيمري423

20فني ميكانيكحنان شريف كريم عبد علي424

20فني ميكانيكهادي قاسم جابر علوان425

20فني ميكانيكاحمد هادي طعيمة مشكور الخفاجي426

20فني ميكانيكمحمد صباح شاكر رويضي ال دهش427

20فني ميكانيكغدير حسن جاسم محمد الظالمي428

20فني ميكانيكبنين زباله عطشان موسى السوالم429



20فني ميكانيكعلي جميل عطيه لفته الظالمي430

20فني ميكانيكبشار رزاق عبود داخل العيسى431

20فني ميكانيكحسين عواد عذوب مظلوم الجياشي432

20فني ميكانيكماهر فاهم ناصر رويضي ال دهش433

20فني ميكانيككرار جاسم صاحب محمد البركات434

20فني ميكانيكغفران ظاهر داخل موسى الوائلي435

20فني ميكانيكجعفر قاسم كسار جابر الزيادي436

20فني ميكانيكزهراء فراق ناصر حسين السماوي437

20فني ميكانيكاثير حسين عبد حمادي ال حساني438

20فني ميكانيكحسين علي ناصر ماجد الحكيم439

20فني ميكانيكعدي كاظم علي جواد440

20فني ميكانيكعلي جاكه حمزة خليف خضير441

20فني ميكانيكزهير سعيد طريف محي الزاملي442

20فني ميكانيكعلي حسن جابر علي الكفائي443

20فني ميكانيكفارس جاسم محمد حسين الجياشي444

20فني ميكانيكمحمد قاسم تفاح رستم ال فهد445

20فني ميكانيكعلي قاسم علي جاسم الطيفي446

20فني ميكانيكحمزة كاظم حمود رديني التوبي447

20فني ميكانيككاظم سعود صيدان حزام الزيادي448

20فني ميكانيكاحمد سالم رزاق حسين449

20فني ميكانيكعباس مراد علي سعيد الزريجاوي450

20فني ميكانيكرياض عبداالمير ناصر فنغش الركابي451

20فني ميكانيكنزار عبيد حسين علوان452

20فني ميكانيكنور عاجل شهيل عبد الحسين المحسن453

20فني ميكانيكباقر خالد حسين حمد454

20فني ميكانيكغيث احمد عبد الحسين محمد455

20فني ميكانيكاسالم حميد نغمش خنفوس الخنفوس456

20فني ميكانيكعلي عبد العظيم حسن سلمان الزريجاوي457

20فني ميكانيكمرتضى عشاوي سلطان حسن الزريجاوي458

19فني ميكانيكبنين محمد هالل عزيز الكناني459

19فني ميكانيكعلي خزن حجيل حمدان االعاجيب460

19فني ميكانيكسالم جبار جوده حمدان الزيادي461

18فني ميكانيكرسول علي صگر فنيخ الزيادي462

18فني ميكانيكمريم سعد رحيم جبر الحسناوي463

18فني ميكانيكعبداالمير حسين عبادي عبد االغا464

18فني ميكانيكعذراء محمد كاظم منصور465

18فني ميكانيكمحمد موسى عبد وليد اللجنابي466

18فني ميكانيكزينب حسن جخيمر حفارة467

18فني ميكانيكزينب حسن جخيمر حفارة468

18فني ميكانيكحسين علي هول رطان469

18فني ميكانيكوجدان ماجد محمد كاظم العطوي470

18فني ميكانيكعمران سلمان عبد الحسين اسماعيل الصائغ471

18فني ميكانيكاحمد علي حسن علي الحسين472



17فني ميكانيكحسين سلمان عبدهللا نكاد المرشدي473

17فني ميكانيكحسنين عماد محمد علي النصار474

17فني ميكانيكمحمد حسين جواد كاظم االسدي475

17فني ميكانيكحيدر عبدهللا دايخ سدخان علك476

17فني ميكانيكحسين عبدالعالي حمادي عبادي العبادي477

17فني ميكانيكمحمد عبداالمير عجمي حميدي الحساني478

17فني ميكانيكلقاء حربي ساجت عطشان البركي479

17فني ميكانيكحوراء علي جاسم محمد العلوان480

17فني ميكانيكعبد الرحمن فزاع دوشي عطشان فرج481

17فني ميكانيككريم حميد علي عباس الغانمي482

16فني ميكانيكايات كريم داخل عبطان الحساني483

16فني ميكانيككرار مهدي احمد نويم العاكوبي484

16فني ميكانيكميعاد حسن نجم هداد الزيادي485

16فني ميكانيكاحمد حسين حمزه عباس الزيادي486

16فني ميكانيكدعاء فاضل كاظم سلوت ال نجيرس487

16فني ميكانيكاحمد كاظم كامل جعفر تاج الدين488

15فني ميكانيكنورهللا كاظم جبر عبد علي ال جبر489

15فني ميكانيكحسن قاسم ناظم صبار خنيفر490

15فني ميكانيكآمنه فليح حسن سفاح الجياشي491

15فني ميكانيكعلي قاسم داشي شعيوط الزركاني492

15فني ميكانيكاحمد جبار رهيف عجل الزيادي493

15فني ميكانيكعلي رحيم عبدزيد محمد الخفاجي494

15فني ميكانيككاظم حسين نعاس كشكول الزريجاوي495

15فني ميكانيكحيدر ناصح علي خضير الحسيناوي496

15فني ميكانيكبنين محمد جاسم مطر حسن المرشدي497

15فني ميكانيكبنين محمد عبادي علي498

15فني ميكانيكعلي فزع حسان سالم العبساوي499

15فني ميكانيكايمن عبدالرضا عويد حنتوش الغزي500

15فني ميكانيكغسان عبد الكريم مكي حمادي الحمداني501

15فني ميكانيكدعاء فالح عبد هاني الربائع502

15فني ميكانيكعبد هللا سعد صخيل عواد الظفيري503

15فني ميكانيكمرتضى حمزه ارحيم ناصر الموسوي504

15فني ميكانيكعلي ابراهيم خليل برهان الحجامي505

15فني ميكانيكعباس حسين زوير عبيد506

15فني ميكانيكزيد عبدالرضا كاظم عبانه507

15فني ميكانيكاحمد ناصر حبيب التميمي508

15فني ميكانيكحنين هادي عطية عبيد الجنابي509

15فني ميكانيكبنين فرحان عناد عبادي510

15فني ميكانيكحليم قاسم كميل كظوم الحساني511

15فني ميكانيكغسان مكصد سوادي مناع الشنابرة512

15فني ميكانيكاحمد ناصر حسين ناجي الموسوي513

15فني ميكانيكسارة خضير عصود عرنوص الجياشي514

15فني ميكانيكساره جاسم كريم صكبان515



14فني ميكانيكحسين زاير حسن طوفان516

14فني ميكانيكفنار علي حسين عليوي الخفاجي517

14فني ميكانيكفاطمة ابراهيم حسين ناصر ال حمود518

14فني ميكانيكمصطفى سعد قصه عاجل البوجراد519

14فني ميكانيكحسين فليفل عبدعلي عيال العبساوي520

14فني ميكانيكحسين فليفل عبدعلي عيال العبساوي521

14فني ميكانيكنذير نعيم لفته محمد522

13فني ميكانيكزينب صبار علي طشطوش الزريجاوي523

13فني ميكانيكزهراء حسن تعيب524

13فني ميكانيكعوض عبد الحسين عطية تومان ال تومان525

13فني ميكانيكزهراء كاظم حريجة دبيس526

13فني ميكانيكذوالفقار حسين دليل المانع527

13فني ميكانيكزين العابدين رحيم عبدزيد محمد الخفاجي528

13فني ميكانيكسرى يعقوب ظاهر حسين الخفاجي529

13فني ميكانيكصمد احمد ضاري عبود الزيادي530

13فني ميكانيكعالء خليل شريف العزامي531

12فني ميكانيكساره حسن هادي حسن الجابر532

12فني ميكانيكنور عبد الجليل ابراهيم حسن الفارس533

12فني ميكانيكاحمد باسم حلبوص حسين الجبال534

12فني ميكانيكأسراء كريم منشد الهوگي الزيادي535

12فني ميكانيكحسين كريم حياوي جليل الحرز536

12فني ميكانيكماجد حمدان جياد رسن الساعدي537

12فني ميكانيكصادق سالم عبدوش عجل البديري538

11فني ميكانيكعلي طالب عبد الحسين جبار الواوي539

11فني ميكانيكعصام سالم محمد كاظم الحسيني540

11فني ميكانيكحسن علي خالد واوي541

11فني ميكانيكعباس رحمن كامل رداد العامري542

11فني ميكانيكعباس جاسم محمد عزيز الربيعي543

11فني ميكانيككرار جواد كاظم عبدالساده ال كصيكص544

10فني ميكانيكحسين علي سعيد سنوح الحمود545

10فني ميكانيكحسين عبد الجبار ابو سودة ياسين العباس546

10فني ميكانيككريم سعدون عطيه حميد الميالي547

10فني ميكانيكازهار فهد عواد عبد البركي548

10فني ميكانيكاحمد محمد عبد نعمة549

10فني ميكانيككرار دوخي كاكل عبود الظالمي550

10فني ميكانيكمحمد محسن مطير عبد العبساوي551

10فني ميكانيكحسين عبد الرحمن عالوي البركات552

10فني ميكانيكسعد عادل حيران احمد االحمد553

10فني ميكانيكضرغام قاسم محمد علي الدليمي554

10فني ميكانيكعقيل عامر عبدالسادة محمد الشيباني555

10فني ميكانيكنبيل كاظم عبدالمير جاسم البوحلك556

10فني ميكانيكحسين باقر حسين ناصر الخلف557

10فني ميكانيكحسن كاظم شناوة حسن558



9فني ميكانيكحسن حميد غافل مهوس559

9فني ميكانيكبنين ظاهر حبيب عفريت560

9فني ميكانيكبسام علي ساجت جابر الغليظي561

9فني ميكانيكايمان محمد خضير اشهيب562

9فني ميكانيكعلي غالب فيصل مناع ال عكظ563

8فني ميكانيكمرتضى صالح مهدي حميد الحميدي564

8فني ميكانيكعلي جمعه عطوان عكش الجشعم565

8فني ميكانيكحوراء رحيم خضير هادي عبادي566

8فني ميكانيكفاطمه جابر صكبان الزيادي567

8فني ميكانيكجنه حسين ساجت مسير البعالوي568

8فني ميكانيكاحمد نصات عصواد شباط569

8فني ميكانيكامنه حامد صكبان رويضي البركي570

8فني ميكانيكوفاء حسن وزن صلبوخ الجياشي571

8فني ميكانيكاحمد حيدر حسن صفر572

8فني ميكانيكعلي باسم عبد الزهرة شمخي ال جبر573

8فني ميكانيكصبيحة ياسين عطيه خضير البركي574

7فني ميكانيكعلي عادل عبيد عباس الزريجاوي575

7فني ميكانيكوسام حمادي عطشان صكر الزيادي576

7فني ميكانيكحسين عبد االمير عبد حسن عبيد ال زيريج577

غير مطابقفني ميكانيكحاتم محسن بريس سوني578

غير مطابقفني ميكانيكتبارك صباح هادي عباس الجياشي579

غير مطابقفني ميكانيكاكرم سلمان حربي الحسيني580

35كاتبزهراء قاسم ناصر حسين الغزي581

30كاتبرعد متعب حمادي الشحماني582

30كاتبزاير/فاطمه حسين علي عبد الحسين583

25كاتبامجد كاظم دويم خضير584

25كاتباحالم ثامر غضبان عواد الجشعم585

25كاتبعلي لطيف عريان مصحب الحسيني586

25كاتبلهيب يوسف عباس حسون الجاسمي587

25كاتبدعاء كميل عبدالحميد رضا588

21كاتبمحمد جبر عبداالمير عبدالرضا الجبوري589

20كاتبكوثر قاسم عبد حرجان590

20كاتبيقظان شوقي عبدالجبار المحيسن591

20كاتبامل عبد الحسين592

19كاتبعبد الستار حسين جياد مطر593

17كاتبالظالمي/ زينب كاظم حمزه جنين 594

15كاتبهبه هادي مديح حسن الشيباني595

15كاتبمروة عليوي غريب سعيد الخفاجي596

13كاتبزينب خالد حسن عباس السلطاني597

13كاتبعباس حسن حمزة حرجان اللقب موسى598

11كاتبحسين جابر محمد نجم المحسناوي599

10كاتبايوب عبداالمير عبد حمزه600

10كاتبعلي ثامر محارى عبد الحسون601



10كاتبصابرين ثامر غضبان عواد الجشعم602

10كاتبمريم سلمان كاظم جارهللا النوادي603

10كاتبمحمود راضي محسن شبيب الصبيخاوي604

10كاتبحاكم عاشور بالش بارح الشمري605

8كاتبحسين كاظم عبدون ناصر  آل مزهر606

غير مطابقكاتبالجابري/سعد فاهم عباس مفتن 607

غير مطابقكاتبانتكال حسن كاظم فرهود ال ظيدان608

غير مطابقكاتبهبة أياد شدود حسين الخيكاني609

غير مطابقكاتباالء جبر محمدجبر الريشاويه610

غير مطابقكاتبرغد محمد حسن تسيار النوادي611

غير مطابقكاتبصدى محمد موسى عبدهللا612

غير مطابقكاتبالبركات/انعام كريم جبار باطي613

غير مطابقكاتبرسل علي حسين كيطان الصفراني614

غير مطابقكاتبحسين سرحان سعد نقاوة العبساوي615

غير مطابقكاتبحسين عذيب حسن هدهود616

غير مطابقكاتبحسين عبدالكريم عبدالرسول محمد617

غير مطابقكاتبانتظار جاسم شلتاغ حسين الزريجاوي618

غير مطابقكاتباحسان عبدهللا جاسم محمد619

غير مطابقكاتبسحر سالم رحيم مسير620

غير مطابقكاتبهديل حمزه عبد الحسن كاظم الحساني621

غير مطابقكاتبعباس علي محمد خالد فارس622

غير مطابقكاتبايمان صبيح عبد سلمان الجرادي623

غير مطابقكاتبعال قاسم لوفة ناجي624

غير مطابقكاتبعبير غانم طعيمة دايس المطر625

غير مطابقكاتبورود عبد الساده جبار صايل الجنابي626

غير مطابقكاتبالحساني/نرجس مثنى صبار بريهي 627

غير مطابقكاتبزهراء فليح فنجان محمد628

غير مطابقكاتبعلي رزاق مدلول صحين الجياشي629

غير مطابقكاتبحسناءكاظم بشير خضير630

غير مطابقكاتبسجاد حسن حمزة مطر العوادي631

غير مطابقكاتبعال حسين موسى خطار آل محمد حسين632

غير مطابقكاتبفلاير حسين بشير ماشي ال غانم633

غير مطابقكاتبحوراء حميد عمران مصباح634

غير مطابقكاتبسماح محسن مطير سلمان635

غير مطابقكاتبامير كريم عبدالعالي جابر الربيعي636

غير مطابقكاتبزهراء وليد محيميد صالح الطائي637

غير مطابقكاتبنور الهدى حميد ثامر بركات الموسوي638

غير مطابقكاتبغفران حيدر عبدهللا السعيدي639

غير مطابقكاتباشواق سعود عبد طوفان ال طوفان640

غير مطابقكاتبهدى توفيق ادريس غالي الموسوي641

غير مطابقكاتبفاطمة وليد محيميد صالح الطائي642

غير مطابقكاتبزهرة كاظم رحيم حمود اليعكوبي643

غير مطابقكاتبعذراء رياض ياسين عبد الحساني644



غير مطابقكاتبنورة محسن كريم مذبوب ال بوحسين645

غير مطابقكاتبشفاء حسوني فزاع وريور646

غير مطابقكاتبحسين اياد كاظم647

غير مطابقكاتبأحمد كاظم جمعه حسين648

غير مطابقكاتبعلي صبري داخل علوان الحفاظي649

غير مطابقكاتبعباس محمد نعمه عبدهللا650

غير مطابقكاتبمحمد  عواد جابر الموسوي651

غير مطابقكاتبمحمد فاضل عباس عسكر652

غير مطابقكاتباسماء محمود لطيف محمود ال احمد653

غير مطابقكاتبجواد كاظم حمود باجي خضر654

غير مطابقكاتبعلي  طهيلي دويج دريو655

غير مطابقكاتبسارة حميد محسن جالب الربائع656

غير مطابقكاتبسوزان ستار جبار عبود الظالمي657

غير مطابقكاتبنور فيصل عبيدي خضير عبيدي658

غير مطابقكاتبنجالء خالد ميشان ابو سوده659

غير مطابقكاتبزهراء ظاهر سعدون حمود الزيادي660

غير مطابقكاتبثناء فالح حسن661

غير مطابقكاتبخلود مشاي مريح طواله البركي662

غير مطابقكاتبساره خالد كامل ثجييل663

غير مطابقكاتبمياده عبد الزهره رحيم نجم الظالمي664

غير مطابقكاتبحنين فرج زغير رويضي الموسوي665

غير مطابقكاتببشرى شكير علوان غانم التوبي666

غير مطابقكاتبسلوان صالح كاظم عبد الحسين الحسيني667

غير مطابقكاتبآيات عبد الحسين ناصر حسين الخلف668

غير مطابقكاتباديبه حامد مديح حسن العاجيبي669

غير مطابقكاتبميثم يوسف حوش الظالمي670

غير مطابقكاتبزينب محمود بالو جاسم الكعبي671

غير مطابقكاتبخديجه فاضل موسى جمعة الزريجاوي672

غير مطابقكاتبرؤى عبد المجيد محمد عبد الحسن علي الخفاجي673

غير مطابقكاتبحنين كريم مسير كاطع674

غير مطابقكاتبرواء كاظم كامل جعفر675

غير مطابقكاتبسارة فزاع شايب دليل آل عويد676

غير مطابقكاتبخمائل جميل حمود مشكور الجياشي677

غير مطابقكاتباالء فاضل عذاب خضر الضالمي678

غير مطابقكاتبريام سلطان لهمود مطشر679

غير مطابقكاتبحسين عجه سوادي خشان الظالمي680

غير مطابقكاتبوفاء صبار محمد الزرفي681

غير مطابقكاتبسعاد حميد علي عويز اليعكوبي682

غير مطابقكاتباثير صباح ناصر لفته الغانمي683

غير مطابقكاتبايمان فالح كاظم مهدي الطائي684

غير مطابقكاتبايمان مزهر عبد العباس رحيمه رجحه685

غير مطابقكاتبرؤى فاضل  عناد  عاكول المعموري686

غير مطابقكاتبنور حيدر جلعوط علي الزهيري687



غير مطابقكاتباحمد هاتف حسين ابراهيم688

غير مطابقكاتبزينب خالد ظاهر كاطع الضالمي689

غير مطابقكاتبايمان حيدر ستار شايع الخفاجي690

غير مطابقكاتبسماح حميد ظاهر غويض ال غريب691

غير مطابقكاتبزينب حميد عبد سلمان الظالمي692

غير مطابقكاتبصالح مهدي صباح هاشم المشعالوي693

غير مطابقكاتبكوثر شاكر سلطان694

غير مطابقكاتبعلياء ناصر حسين منو الجياشي695

غير مطابقكاتبمنتهى مالح ناهي هوير696

غير مطابقكاتبعلياء حسين خشان ايدام  ال عبداللة697

غير مطابقكاتبنديم ستار عكيلي جارهللا698

غير مطابقكاتباسراء شهيد رحيم فتنان البركي699

غير مطابقكاتبساره عبد هللا خريبط رهيف الدراجي700

غير مطابقكاتببتول عبود حاجم سلطان الجاسم701

غير مطابقكاتبانوار عبدعلي عبدالحسين محمد العزاوي702

غير مطابقكاتباسماء محمد عبدهللا عذافة الزيادي703

غير مطابقكاتبايات كاظم عبدالحسن عبدالشهيد السلمان704

غير مطابقكاتبأمير عباس علي هادي االسدي705

غير مطابقكاتبسماح جمال كرم علوان آل زياد706

غير مطابقكاتبعادل حسين عالوي محسن الفتالوي707

غير مطابقكاتبعلي عقيل جابر راشد  العامري708

غير مطابقكاتبهبة فليح حسن مناور ال مناور709

غير مطابقكاتبعالء ميري كاظم عطاهلل االعاجيبي710

غير مطابقكاتبفالح حسن مرزوق عبيد الزريجاوي711

غير مطابقكاتبحنين كامل عبد غالي الزيادي712

غير مطابقكاتبمرتضى صالح سيف فيصل ال صالح713

غير مطابقكاتبماجد سوادي عفن احدب الزيادي714

غير مطابقكاتبماجد سوادي عفن احدب الزيادي715

غير مطابقكاتبازهار علي سليم عبد الحسين716

غير مطابقكاتبالركابي/ احمد لقاء عبد الحسين كاظم717

غير مطابقكاتبزهراء علي حسين جبر الزياد718

غير مطابقكاتبزينب حامد محسن عبود719

غير مطابقكاتبتماره كريم عطيه حميدي الوائلى720

غير مطابقكاتبايثار مجيد جابر علي الكفائي721

غير مطابقكاتبعلي هاتف جفرز عبد الفرهودي722

غير مطابقكاتبخزاعي/زينه رحيم كاظم ظاهر723

غير مطابقكاتبسهاد لطيف عواد وناس724

غير مطابقكاتبجاسب كاطع منشد عويز725

غير مطابقكاتبرغد جاسم محمد داخل الخفاجي726

غير مطابقكاتبابراهيم هاني كريم جاسم الموسوي727

غير مطابقكاتبناظم فارس عبد دليل العويلي728

غير مطابقكاتبوسام اياد كريم ردام729

غير مطابقكاتبعال عاجل شهيل عبد الحسين المحسن730



غير مطابقكاتبعذراء حسين عبد مبارك الجابري731

غير مطابقكاتبماهر سامي ثامر عبد الجياشي732

غير مطابقكاتبليلى هادي فزاع سلطان الزيادي733

غير مطابقكاتبحسن جعفر ابراهيم عباس العنبكي734

غير مطابقكاتبحوراء جالل جاسم سلمان السوفي735

غير مطابقكاتبحوراء جالل جاسم سلمان736

غير مطابقكاتبسبأ رسول كاظم نديو737

غير مطابقكاتبزهراء سعدون عباس عليوي العباس738

غير مطابقكاتبصابرين رسول نعيم حمزة الظالمي739

غير مطابقكاتبحنين حسين علي باشي الربايع740

غير مطابقكاتبسعد نعيم جارهللا عبود الزريجاوي741

غير مطابقكاتبوفاء ترتيب ردام عزوز الجياشي742

غير مطابقكاتبنوره كريم كاظم743

غير مطابقكاتبغفران جميل عبيس الرفوش744

غير مطابقكاتبكرار رحيم عويد خواف البركي745

غير مطابقكاتبزهراء عبدالكريم هالل عزيز الكناني746

غير مطابقكاتبنور الهدى كريم محمد حسن الغزي747

غير مطابقكاتبصادق جاسم ستار نعمه الياسري748

غير مطابقكاتبهديل فارس عكل خطار الزيادي749

غير مطابقكاتبإبراهيم حسن عبيدي مالخ الزيادي750

غير مطابقكاتبسمير فوزي غانم ماشي الياسري751

غير مطابقكاتبشاكر نعيم ناصر عبد الجابري752

غير مطابقكاتبجمانة حيدر جوده وادي753

غير مطابقكاتبمها كريم حبيل754

غير مطابقكاتبانعام گاطع مطر وناس البركي755

غير مطابقكاتبصباح سنان حسن جسام البدراني756

غير مطابقكاتبكاظم حيدر كاظم دليبس757

غير مطابقكاتببنين رحيم سوادي جبار ال كمش758

غير مطابقكاتبكرار رحيم صالح حمود الظالمي759

غير مطابقكاتبعلي عبدهللا ابو خضير خالوي الظالمي760

غير مطابقكاتبازهار سرحان صياح زغير ال زغير761

غير مطابقكاتبسعد ورد جابر جاسم الزيادي762

غير مطابقكاتبحوراء علي كمين حسن الظالمي763

غير مطابقكاتبصالح كامل صحن دليل764

غير مطابقكاتبحسن حسين هادي كاظم الحسون765

غير مطابقكاتبحسن  غيوي جبر عيفان العبسي766

غير مطابقكاتبجنان حبيب گعيم بشان767

غير مطابقكاتبأطياف جالوي عباس عمار الزياد768

غير مطابقكاتبفرحان بدر حميد سكران الجياشي769

غير مطابقكاتبحسين ثجيل زغير770

غير مطابقكاتبالربائع/إيناس عبدالحسين الئم خضر 771

غير مطابقكاتبباسم رحيم ثجيل عبد العطوي772

غير مطابقكاتباحمد علي عبود جفات الظالمي773



غير مطابقكاتبمسار عناد عيسى جواد الحساني774

غير مطابقكاتبرنا دود خزعل سلمان العبساوي775

غير مطابقكاتبايام احمد عبد تومان الحساني776

غير مطابقكاتبعباس عبداالمير عبد ال ثائر777

غير مطابقكاتبزهراء محمد جبار رزاق الشريداوي778

غير مطابقكاتبعمار عبدهللا فاضل حسون الزريجاوي779

غير مطابقكاتبمحمد ناجح رسول نور الموسوي780

غير مطابقكاتبآيات كريم حسين دبوس781

غير مطابقكاتبسعد مالك حسن سلمان الجياشي782

غير مطابقكاتبعلي عبد االمير خضير صالح الجياشي783

غير مطابقكاتبخالد طارش ذهب سليمان الفرطوسي784

غير مطابقكاتبزهراء نعمة جبار محسن جواد785

غير مطابقكاتباسعد ماجد جهادي حسين الحساني786

غير مطابقكاتبافراح كاظم جيثوم سلطان787

غير مطابقكاتبرنين عوده عبدناصر عليوي788

غير مطابقكاتبمحمد حامد كتاب دنيف االعاجيبي789

غير مطابقكاتبنور عماد محمد حسون الجياشي790

غير مطابقكاتبحسين صالح عامر وثيج الغانم791

غير مطابقكاتبدعاء حسين عليوي عواد792

غير مطابقكاتبزينب علي شاتول الزاكور793

غير مطابقكاتبفاطمة عبيد بلو خضير الزريجاوي794

غير مطابقكاتبهاجر علي مطر واجد ال عداي795

غير مطابقكاتبتبارك حسين علي باشي796

غير مطابقكاتبسعد مجيد جادر الصفراني797

غير مطابقكاتبرسميه ناجي طاهر الربايع798

غير مطابقكاتبصابرين حميد محسن  عبد علي799

غير مطابقكاتبكرار طالب سلمان خضير800

غير مطابقكاتبالهام قاسم رحيم حمود اليعكوبي801

غير مطابقكاتبجاسم فاضل بدر عبيس االعاجيبي802

غير مطابقكاتبمريم جعفر سفاح حسوني الجاشي803

غير مطابقكاتبصفاء هداد مناتي سهر ال كريدي804

غير مطابقكاتبمنتهى ناهي هادي حسين805

غير مطابقكاتبحيدر محمد خالد كاظم ديكان806

غير مطابقكاتبجاسم محمد غانم فهد ال عرب807

غير مطابقكاتبزهره علي جدوع جابر المشاعلة808

غير مطابقكاتبتكليف علي كريم نديم الجياشي809

غير مطابقكاتبتكليف علي كريم نذير810

غير مطابقكاتبزهراء محمود عبد علي مطر الزيادي811

غير مطابقكاتبسالم جديع شريف عزيز ال رداد812

غير مطابقكاتبياسر عقيل عبدالحسين موسى الخطيب813

غير مطابقكاتبحسن كامل بهلول زغير الزريجاوي814

غير مطابقكاتبسهاد عزاوي عبدهللا سكر الريشاوي815

غير مطابقكاتبمحسن والي  ضايف مارد الجابري816



غير مطابقكاتبسارة صادق طارش رسن األعرجي817

غير مطابقكاتبرنا عجيل جفات جاسم العيساوي818

غير مطابقكاتببيداء شريف لفته عذافه ال حمود819

غير مطابقكاتبموسى قاسم خضير عباس االغا820

غير مطابقكاتبساره زعال عكل علي البدري821

غير مطابقكاتبعباس موحان مريد حامد البركي822

غير مطابقكاتبنبيل حامد شاكر عطشان الميالي823

غير مطابقكاتبفيد احمد عبد المهدي حسين ال سلمان824

غير مطابقكاتبزينب هالل نعوم محمد825

غير مطابقكاتبالصفراني/ميسر سعد كواني مزهر 826

غير مطابقكاتبشروق صاحب محمد عجه827

غير مطابقكاتبكوثر حمزه رحيم راضي الجابري828

غير مطابقكاتباسراء تكليف عواد مرهج البركات829

غير مطابقكاتب(السوالم )بنين عبد الكريم عبد هداد 830

غير مطابقكاتبال ثمل/سمير حماي حسين فضاله 831

غير مطابقكاتبعباس حميد حسين ناصر االغا832

غير مطابقكاتبهادي صالح دحام طافر العبساوي833

غير مطابقكاتبمحسن يحيى محسن عناد الحساني834

غير مطابقكاتبهناء سالم عيسى جبار الخفاجي835

غير مطابقكاتبكبرياء ميثاق محسن عبدهللا الموسوي836

غير مطابقكاتبصالح شعالن ياسر مفتن عكله837

غير مطابقكاتبأحمد غياض فرج البركي838

غير مطابقكاتبرحاب جاسم عبادي حسين الجبوري839

غير مطابقكاتبزمن نعيم منصور حسين ال سعيد840

غير مطابقكاتبزمن نعيم منصور حسين ال سعيد841

غير مطابقكاتبسجى احمد خليل يونس الخفاجي842

غير مطابقكاتبعزت كاظم غناوي جاسم الربيعي843

غير مطابقكاتبحسن زوير كاطع كوماني الظالمي844

غير مطابقكاتبزهراء احمد مهدي حمزة الجياشي845

غير مطابقكاتباحمد فليح حسن عواد الجياشي846

غير مطابقكاتبهديل عيسى كامل زغير االعرجي847

غير مطابقكاتبعماد كاظم عبيد عجمي الزريجاوي848

غير مطابقكاتبصابرين جبار كاظم جبوري ال بريسم849

غير مطابقكاتبغفران عبد الزهره كرز والي850

غير مطابقكاتباحمد حسن عبد االمير هذال الحساني851

غير مطابقكاتبباقر جواد كاظم عبود االعاجيبي852

غير مطابقكاتبغفران عطاهللا هوير سوادي853

غير مطابقكاتبمجبل محمد جبار حمود الزيادي854

غير مطابقكاتبحسين علي حسين جراح الغزي855

غير مطابقكاتبسماء كريم ظاهر محيسن الجبوري856

غير مطابقكاتبعلي شاكر احمد جساب857

غير مطابقكاتبجاسم محمد حافظ عبد علي الغانمي858

غير مطابقكاتبنجاح رياض نجم عبدهللا البركي859



غير مطابقكاتبعلي محمد كاظم عنفيش البديري860

غير مطابقكاتبازهار انعيم حسن محمد الغايب861

غير مطابقكاتبحميد حسون عبدهللا حنفوت الظالمي862

غير مطابقكاتبمصطفى علي مظلوم شنابه الجياشي863

غير مطابقكاتبسالم عودة كاظم فرهود ال ضيدان864

غير مطابقكاتبسحر جاسم جالب جبار الحساني865

غير مطابقكاتبسحر جاسم جالب جبار الحساني866

غير مطابقكاتبسبا رزاق عطاوي دبوس البركات867

غير مطابقكاتبتغريد فالح والي سلمان الجياشي868

غير مطابقكاتبحميده وادي ردام عبود المشعالوي869

غير مطابقكاتباقبال جلود عبد ابو حميد الفريداوي870

غير مطابقكاتبزهراء محسن علي حسين كميل871

غير مطابقكاتببتول عبدعلي عذاب شايخ العارضي872

غير مطابقكاتبفرحان بدر حميد سكران الجياشي873

غير مطابقكاتبهديل كليف عبادي عبد الرضا الموسوي874

غير مطابقكاتبآالء حسن عبد العزيز عثمان آل عساف875

غير مطابقكاتبسوسن خضر فتنان جرد876

غير مطابقكاتبعلي محمد منشد بطي الميالي877

غير مطابقكاتبنور يحيى عباس علي ال زياد878

غير مطابقكاتبمحمد رحيم لويخ عبيد879

غير مطابقكاتبافراح منشد موسى ضيدان880

غير مطابقكاتبفضة كامل عبد الويلو881

غير مطابقكاتبزهراء سلمان فتنان طالب الريشاوي882

غير مطابقكاتبزهراء محمد عبد الرضا حسين الزبيدي883

غير مطابقكاتبفريق محسن مهيدي عبد االعاجيبي884

غير مطابقكاتبزينب ميثم محمد سلمان الحميد885

غير مطابقكاتبمحمد صالح حسن عبد886

غير مطابقكاتبوفاء شاكر كشيش كرز الجياشي887

غير مطابقكاتبمحمد علي عبد الشهيد دحام888

غير مطابقكاتبمحمد حميد غازي بزون889

غير مطابقكاتبال مرزوك/صادق عبد الحسين وازي مرزوك890

غير مطابقكاتباحمد سوادي شعيل نفاح التميمي891

غير مطابقكاتبنور عبد اللطيف غناوي الربيعي892

غير مطابقكاتبهادي قاسم محمد باسم893

غير مطابقكاتبياسر حسين جابر طعمه894

غير مطابقكاتبعلي قاسم غريب سالم895

غير مطابقكاتبفاطمه علي كاظم896

غير مطابقكاتباطياف عايش عبادي منفي897

غير مطابقكاتبزهراء عبد الزهره عبد الحسين عبود الموسوي898

غير مطابقكاتبامير محمد حسب عناد الحساني899

غير مطابقكاتبمصطفى عناد حربي دليل البركي900

غير مطابقكاتبشيماء علي راضي عبدالحسين901

غير مطابقكاتبحيدر حاكم سلطان مسلم القيم902



غير مطابقكاتبرحيم سلمان ساهي خلف ال حسن903

غير مطابقكاتبافراح عبد الزهرة جبر جاسم العتابي904

غير مطابقكاتبقاهره كريم محمد علي905

غير مطابقكاتبهبة مهدي كاظم بطي الحمداوي906

غير مطابقكاتبناجح كتاب مجلي دغيم البركي907

غير مطابقكاتبحسن مشكور رعيد فهد الغانمي908

غير مطابقكاتبمنال موسى عباس عبدهللا الخالدي909

غير مطابقكاتبرواء ستار خضير سلمان محيميد910

غير مطابقكاتبمحمد داود سلمان جبار الزيادي911

غير مطابقكاتبهديل ريسان يوسف جابرالعامري912

غير مطابقكاتبمحمود عبد رحيم غازي الصفراني913

غير مطابقكاتبفرحان فاضل عباس نيلي الزيادي914

غير مطابقكاتبحسين حيال منشد جبار ال علي915

غير مطابقكاتبصالح هاشم صالح عبد الميالي916

غير مطابقكاتبحوراء جالب كاظم حسن الموسوي917

غير مطابقكاتبسجى ماجد يوسف حسين االعرجي918

غير مطابقكاتباحمد مظهر حميد رشيد السنجري919

غير مطابقكاتبموسى كامل حسن عويد الحسيني920

غير مطابقكاتبمريم حسن سهر عباس921

غير مطابقكاتبحيدر تركي عليوي الكافلي922

غير مطابقكاتبايات قاسم عكال حسون الجياشي923

غير مطابقكاتبرياض عيدان ساجت924

غير مطابقكاتبآمنه شاكر مرهج ابو كطمة925

غير مطابقكاتبهبه عدنان عزران رطان926

غير مطابقكاتبفاطمة رزاق عبدالكريم حاجم927

غير مطابقكاتبحيدر حربي عطشان ذجر928

غير مطابقكاتبمحمد ساري هادي والي الزيادي929

غير مطابقكاتباسراءحامدابراهيم عزيزالفنين930

غير مطابقكاتباحمد نعمان شاكر ياسر التويج931

غير مطابقكاتبحسين فاضل مطرود محمد البركي932

غير مطابقكاتبسجى يحيى سلمان جاسم الجبوري933

غير مطابقكاتبدعاء دخيل حرب جفجير الجياشي934

غير مطابقكاتبكفايه حسين عبداوي خالوي935

غير مطابقكاتبعظيم جبار كدر دهش االعاجيبي936

غير مطابقكاتبزينب فرج عجيل وادي الزيادي937

غير مطابقكاتبزينب محمد علي ابراهيم حبيب البوذبحك938

غير مطابقكاتبفاطمه داخل سلمان خضير اليعنون939

غير مطابقكاتبزهراء رحيم بديوي شكاكي السعيدي940

غير مطابقكاتبحسن شريف عطيه عامر الصفراني941

غير مطابقكاتبفرحه حسان بهلول كصاد العبساوي942

غير مطابقكاتبزينب كاظم لفته اليذ جبير الزيادي943

غير مطابقكاتبزهراء لفتة جبار سعد العبساوي944

غير مطابقكاتبفائق احمد عبد تومان الحساني945



غير مطابقكاتبكرار حبيب كاظم محمد الجابري946

غير مطابقكاتبطيبه سعد محمد محيل الركابي947

غير مطابقكاتبسوزان صادق جبار948

غير مطابقكاتبزينب تركي كاظم ابوشخيرة الميالي949

غير مطابقكاتبسجا يوسف عباس حسون الجاسمي950

غير مطابقكاتبزهراء احمد ناصر ماجد الحكيم951

غير مطابقكاتبسرى فرج ثامر الوهامي952
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10كاتب حساباتعقيل مسلم محمد حنتوش ال هاشم1449

10كاتب حساباتغيداء فرج عبد علي مصعط ال بدع1450

10كاتب حساباتفاطمة كريم عبدزيد محمد1451

10كاتب حساباتافراح حسين كامل عباس1452

10كاتب حساباتسعاد زغير خشوش1453

10كاتب حساباترغده علي رزاق محمد1454

10كاتب حساباترواء موسى جواد حمود1455

9كاتب حساباتصفا مجيد محسن علي ال معيط1456

9كاتب حساباتمريم علي احمد1457

9كاتبانتظار شريف حنون نجم الظالمي1458

9كاتب حساباتالتفات نوري شبيب مصراع البركي1459

9كاتب حساباترسول فرج عبد الزهره خريم الحساني1460

9كاتب حساباتضحى ماجد شاني كريم الخيكاني1461



9كاتب حساباتاحالم فالح ماشي حسين1462

9كاتب حساباتاحالم فالح ماشي علي1463

9كاتب حساباتياسر كاظم جاسم ياسر البوحبابه1464

8كاتب حساباتحسن حسين حسن مهدي العكلة1465

8كاتب حساباتزهراء محمد حمزه والي العبيد1466

8كاتب حساباتامال عبد جاسم روضان1467

8كاتب حساباتغفران فرحان صاحب عبد علي الزيادي1468

8كاتب حساباتحسين علي صياح سعد ال علوان1469

8كاتب حساباتحنان حسن جبار حمود البركي1470

8كاتب حساباتحوراء سالم عاجل كاظم1471

8كاتب حساباتبشرى احمد جبار عودة ال عودة1472

6كاتب حساباتاحمد حسين مطرود رسن الجنابي1473

5كاتب حساباتسالم كريم حسن عباس الجبوري1474

5كاتب حساباترجاء صبار عبد علي ال بو اللول1475

غير مطابقكاتب حساباتتمارة علي حمزة مسلم العيبي1476

غير مطابقكاتب حساباتتبارك ستار حسن علي1477

غير مطابقكاتب حساباتأحمد محمد مطر حسن1478

غير مطابقكاتب حساباتسماره حسن وحيد حسين الزيرجاوي1479

غير مطابقكاتب حساباتمحمد علي جابر حسين الكعبي1480

غير مطابقكاتب حساباتميعاد كاظم هاني نجم1481

غير مطابقكاتب حساباتعامر حسن شيال سبت الزريجاوي1482

غير مطابقكاتب حساباتاسيل حسين عطيه عجيل ال زويد1483

غير مطابقكاتب حساباتتمارة علي حمزة مسلم العيبي1484

غير مطابقكاتب حساباتزهراء فاضل ميران عيدان ال شبل1485

غير مطابقكاتب حساباتعلي داخل سلطان راضي الغرابي1486

غير مطابقكاتب حساباتحسين لفته خنجر اسماعيل الزيادي1487

غير مطابقكاتب حساباتباسم كوين لعيبي  جبل1488

غير مطابقكاتب حساباتعلي ناصر حسين ال خراطة1489

غير مطابقكاتب حساباتعلي ناصر حسين ال خراطة1490

غير مطابقكاتب حساباتفاطمه عبدالحسن جبار سلمان الموسوي1491

غير مطابقكاتب حساباتمحمد عناد عطشان سطام االعاجيبي1492

غير مطابقكاتب حساباتحوراء بهلول مهيدي مناع1493

غير مطابقكاتب حساباتهدى مقداد عبدالرضا طاهر ال سوادي1494

غير مطابقكاتب حساباتحسين كريم فرج هاني الشنابره1495

غير مطابقكاتب حساباتحوراء كاظم اشالش جبار الزيادي1496

غير مطابقكاتب حساباتمحمود قاسم مداعي هدار1497

غير مطابقكاتب حساباتحيدر علي شون الصايغ1498

غير مطابقكاتب حساباتاميره صبار  خضير  نعمه المرشدي1499

غير مطابقكاتب حساباتشاكر محمود زغير خضير الزريجاوي1500

غير مطابقكاتب حساباتعلي كتاب عباس عبود الزيادي1501

غير مطابقكاتب حساباتفاطمة الزهراء  محمد  حسين  كاطع ال حسون1502

غير مطابقكاتب حساباتحسين عماد علي عبداللة الجياشي1503

غير مطابقكاتب حساباتآمال بندر زغير مرهج1504



غير مطابقكاتب حساباتجابر سهيل عبد جياد الظالمي1505

غير مطابقكاتب حساباتحسين حمود ساجت حسين1506

غير مطابقكاتب حساباتزهراء صباح عبدالرضا كزار الجوابر1507

غير مطابقكاتب حساباتايام عبد الكريم ابوخويط حرجان الظالمي1508

غير مطابقكاتب حساباتعلي كاظم مجهول عبدالباري العاجيبي1509

غير مطابقكاتب حساباتأطياف رحيم باقر  جاسم  العلوي1510

غير مطابقكاتب حساباتميعاد يوسف محمد دحام1511

غير مطابقكاتب حساباتزينب محمد عبد الحميد عبد الوهاب الطرشة1512

غير مطابقكاتب حساباتالعزوز/ حمزه محمد منفي مطعوج 1513

غير مطابقكاتب حساباتحنين سعد كاظم جريب الزركاني1514

غير مطابقكاتب حساباتحمود عبد النبي محمد عناد الحساني1515

غير مطابقكاتب حساباتحسين يحيى كامل هادي1516

غير مطابقكاتب حساباتمحمد ماجد عواد راضي المالكي1517

غير مطابقكاتب حساباتعبدهللا فالح فاضل الريشاوي1518

غير مطابقكاتب حساباتندى سعد عبد خطار العامري1519

غير مطابقكاتب حساباتحسين حميد شايع جياد العميه1520

غير مطابقكاتب حساباتزينب صالح هادي راضي الجبوري1521

غير مطابقكاتب حساباتاحمد محمد اسماعيل خضر1522

غير مطابقكاتب حساباتليث جواد كاظم سهر مشكور1523

غير مطابقكاتب حساباتمحمد فاضل ناجي داموك االعاجيبي1524

غير مطابقكاتب حساباتعلي اياد طارق كريم الظالمي1525

غير مطابقكاتب حساباتصفاء عناد علي سعيد الزريجاوي1526

غير مطابقكاتب حساباتاحمد ريكان عطشان محمد1527

غير مطابقكاتب حساباتعلي  محمد شريف حميدي1528

29مهندس ميكانيك..مضرغام جبار عبد عباس عباس1529

27مهندس ميكانيك..ممسلم حسين علي نهاب الصالحي1530

26مهندس ميكانيك..مياسر بيان سعدون جبار منصور1531

25مهندس ميكانيك..مجمال كاطع جحيل كشيش ال محمد1532

25مهندس ميكانيك..مفراس عبد محمود الجبوري1533

25مهندس ميكانيك..ممطر غمر كبيش مطلك الساعدي1534

24مهندس ميكانيك..منبأ إحسان موسى عبد1535

23مهندس ميكانيك..مرشيد ناظم سوتر الزريجاوي1536

22مهندس ميكانيك..ممطلب محمد جواد محمد الطالقاني1537

21مهندس ميكانيك..مراشد فرحان جحيل كشيش1538

21مهندس ميكانيك..مال جنديل/ حسين سلمان كريم مهلي 1539

21مهندس ميكانيك..ممحمد حسين علي جاسم الجابري1540

21مهندس ميكانيك..مكرار كريم كاظم خطار الحساني1541

20مهندس ميكانيك..ممشعل علي داخل عباس المشعالوي1542

20مهندس ميكانيك..محيدر عبد الحسين ناصر حسين الخلف1543

20مهندس ميكانيك..مهيلين علي جخيم علي ال عمران1544

20مهندس ميكانيك..ممحمد حسن مندل عبدهللا الحصيني1545

20مهندس ميكانيك..مفاطمة عبد الرزاق حسن خزي الكعبي1546

18مهندس ميكانيك..محيدر ستار جبار كاظم الجابري1547



17مهندس ميكانيك..ممحمد تكليف عطيه جويد الربائع1548

16مهندس ميكانيك..مجمانه فليح شالل1549

16مهندس ميكانيك..مزينب عبد علي فضاله ساجت ال ساجت1550

16مهندس ميكانيك..مأمجد حميد جبير خنجر الزريجاوي1551

16مهندس ميكانيك..محسين علي عبد نعمة السوفي1552

16مهندس ميكانيك..مزينب حسن عبد حسين1553

16مهندس ميكانيك..مهالل حسن كاظم عبد1554

15مهندس ميكانيك..معلي شاكر حميد كمال الفرهود1555

15مهندس ميكانيك..منور ظاهر مالك علي الصقر1556

15مهندس ميكانيك..معلي ناجح رحيم سلمان1557

15مهندس ميكانيك..ماحمد شنان عوده طمطوم العبساوي1558

15مهندس ميكانيك..منور يحيى شاكر هداد ال هداد1559

15مهندس ميكانيك..محسنين محمد عزيز علي السباع1560

13مهندس ميكانيك..محنين طالب عبد دعيم1561

13مهندس ميكانيك..ماستبرق عقيل شنيخ شعالن الظالمي1562

13مهندس ميكانيك..مزينب حميد مسير عباس البغد1563

13مهندس ميكانيك..محسين علي جليل هادي الركابي1564

13مهندس ميكانيك..محسن احمد حسن علوان الشمري1565

13مهندس ميكانيك..مزهراء فارس داخل عبد العباس1566

13مهندس ميكانيك..محسن فائز نجم1567

12مهندس ميكانيك..مبشرى محسن كبيح سايب1568

12مهندس ميكانيك..مزينب كاظم عزيز الصكر1569

12مهندس ميكانيك..ممنتظر علي مسلم رزاق1570

12مهندس ميكانيك..محسين علي جليل هادي الركابي1571

11مهندس ميكانيك..مزهراء ابراهيم حبيب ياسين الحمدان1572

11مهندس ميكانيك..معلي مجبل رهيف سالم1573

11مهندس ميكانيك..مصفا صالح مهدي نصيف ال عليج1574

11مهندس ميكانيك..مالهام عبدهللا حسوني سلمان ال فضيل1575

11مهندس ميكانيك..معمار رسول كاظم طارش الزيادي1576

11مهندس ميكانيك..مسجاد عبداالمير حسن حداوي الظالمي1577

11مهندس ميكانيك..ماحمد هاشم لوفه الموسوي1578

11مهندس ميكانيك..معلي كاظم عبيد سوادي ال كماش1579

10مهندس ميكانيك..ممحمد حسين ساجت ناهي البركي1580

10مهندس ميكانيك..محسين علي لفته جعيز الربائع1581

10مهندس ميكانيك..مهديل سلمان زغير الخفاجي1582

10مهندس ميكانيك..مغيث عبدالمير ناهي عبود1583

10مهندس ميكانيك..محيدر زهير فرحان شبلي1584

10مهندس ميكانيك..محوراء هاني عبود رداد الحسناوي1585

10مهندس ميكانيك..ممنتظر عماد رحيم فاضل1586

10مهندس ميكانيك..مال زويد/حسين مجيد عبد الكاظم شريف1587

10مهندس ميكانيك..ممصطفى عبد الستار جبار عفص1588

10مهندس ميكانيك..مرشا حسن محمد طاهر الجاري1589

10مهندس ميكانيك..ماحمد طارش هالل جبر العميه1590



10مهندس ميكانيك..محسين علي حسين جبين العارضي1591

10مهندس ميكانيك..مكامل جسب كرمد عالج ال سوالم1592

9مهندس ميكانيك..ممصطفى مأمون أحمد محسن مايح1593

7مهندس ميكانيك..معلي حسين موسى كاظم1594

غير مطابقمهندس ميكانيك..محسين رياض فاضل لهمود الشريداوي1595

غير مطابقمهندس ميكانيك..مضحى صاحب كريم حلو البايش1596

غير مطابقمهندس ميكانيك..ماسراء ثجيل عواد فرحان مجرم1597

غير مطابقمهندس ميكانيك..مكاظم حيدر كاظم عسر توبه1598

غير مطابقمهندس ميكانيك..ممحمد جاسم محمد صالح ال طربال1599

غير مطابقمهندس ميكانيك..مسارة جواد كاظم ناجي1600

غير مطابقمهندس ميكانيك..ممحمد عبد شالك عبيد الزيادي1601

غير مطابقمهندس ميكانيك..مزهراء غازي فيصل عباس ال نويجي1602

غير مطابقمهندس ميكانيك..محنين سعد فزاع عبد الزريجاوي1603

غير مطابقمهندس ميكانيك..محيدر صبحي غالي خشان الحساني1604

غير مطابقمهندس ميكانيك..مبشائر مهدي حسين وضح الحجيمي1605

غير مطابقمهندس ميكانيك..معبدهللا يوسف مطشر فهد ال جحيل1606

غير مطابقمهندس ميكانيك..ممحمد وحيد مهدي زغير الظالمي1607

غير مطابقمهندس ميكانيك..منور عالء عبد الرحمن محمد ابوتنك1608

غير مطابقمهندس ميكانيك..محسين علي حسان الربيعي1609

غير مطابقمهندس ميكانيك..مالحمد/ حيدر حمد حسن نعيمه 1610

غير مطابقمهندس ميكانيك..مكاظم جواد كاظم ناصر العجزان1611

غير مطابقمهندس ميكانيك..مايات حسين نعمة محمد الهاشمي1612

غير مطابقمهندس ميكانيك..مفاطمه ناظم عيدان محمد الرماحي1613

غير مطابقمهندس ميكانيك..مرموش رياض طاهر وهاب1614

غير مطابقمهندس ميكانيك..مشهد حمزة هاشم1615

غير مطابقمهندس ميكانيك..ماحمد مشكور جاسم محمد الزريجاوي1616

غير مطابقمهندس ميكانيك..مباسم نعيم محمد خضر االعاجيبي1617

غير مطابقمهندس ميكانيك..معلي حسين ضاحي حمود البركات1618

غير مطابقمهندس ميكانيك..محسن راضي محيسن حسين ال غنام1619

غير مطابقمهندس ميكانيك..منورس عباس حمزة سلمان ابوكلل1620

غير مطابقمهندس ميكانيك..محسن كامل عبد هداد المجرم1621

غير مطابقمهندس ميكانيك..ممريم سعد بعيوي سلطان الزبيدي1622

غير مطابقمهندس ميكانيك..مإسراء كريم مدور عزيز البركات1623

غير مطابقمهندس ميكانيك..مكرار كريم حنيوي زويد ال مطر1624

غير مطابقمهندس ميكانيك..محمد جميل عبدالحسين جبار الحساني1625

غير مطابقمهندس ميكانيك..منور فاضل معيبد حمود الريشاوي1626



غير مطابقمهندس ميكانيك..محيدر حسين كاضم الحساني1627

35امين مخزن.محسين علي صالح حسن العبساوي1628

27امين مخزن.ماحمد عبد الزهرة سبهان ابراهيم االعاجيبي1629

8امين مخزن.مسعد محمد غافل كاظم االعاجيبي1630

غير مطابقامين مخزن.مجواد كاظم خنجر سوادي ال كماش1631

غير مطابقامين مخزن.معالء حسن عباس شايش1632

غير مطابقامين مخزن.مسيف هاشم عبيد عواد ال ضجر1633

غير مطابقامين مخزن.متحسين هاشم جاسم حسين1634

غير مطابقامين مخزن.مجعفر صادق علي سلطان الزيادي1635

غير مطابقامين مخزن.ممهند عباس عبد جبر ال جالي1636

غير مطابقامين مخزن.مايمان كاظم محسن علي الحساني1637

غير مطابقامين مخزن.معبير حسن دعوال ابوشنيت الجياشي1638

غير مطابقامين مخزن.مصابرين رياض شريف عبد1639

غير مطابقامين مخزن.مرائد خليل شريف رومي العبساوي1640

غير مطابقامين مخزن.منورا محمد هاشم سعد1641

غير مطابقامين مخزن.ممروه أبراهيم عبد االئمه عبد هللا1642

غير مطابقامين مخزن.ماحمد علي محمد1643

غير مطابقامين مخزن.معلياء جميل عبد الحسين جبار الحساني1644

غير مطابقامين مخزن.مآل جاسم/ إسراء علي راضي عبدالحسين1645

غير مطابقامين مخزن.معلي ثامر محاري عبد1646

غير مطابقامين مخزن.مرقيه عبد الكريم عباس داغر الساعدي1647

غير مطابقامين مخزن.محوراء قاسم محسن ارخيص1648

غير مطابقامين مخزن.مفاطمه محمد رضا جابر1649

غير مطابقامين مخزن.مفؤاد محمد البشيت صكبان1650

غير مطابقامين مخزن.معهد عطاهلل خردال مطشر الجياشي1651

غير مطابقامين مخزن.موالء جاسم محمد سعيد أبو عليه1652

غير مطابقامين مخزن.مايمان نعيم سماوي عضوب1653

غير مطابقامين مخزن.مغفران جاسم دايم ظاهر1654

غير مطابقامين مخزن.ممحمد مطير ناصر الجياشي1655

غير مطابقامين مخزن.ممضاوي صالح خلف ابراهيم الزيد1656

غير مطابقامين مخزن.مطيبة صادق مهدي محمد صالح ال يونس1657

غير مطابقامين مخزن.ميونس فرج شاهر مشكور الزيادي1658

غير مطابقامين مخزن.مفلاير صوفي عبد الحسين لفته1659

غير مطابقامين مخزن.ماحمد رسول زعيم الموسوي1660

35باحث اجتماعي.معلي حسين ساجت حمادي1661

33باحث اجتماعي.محسين ربح عبدهللا جبر التوبي1662

32باحث اجتماعي.ماالء يوسف رسول عبد الحسين1663

31باحث اجتماعي.ميسرئ رزاق عجمي جبار الغيضاوي1664

30باحث اجتماعي.معلي خالد داحي1665

30باحث اجتماعي.مزينب حسين جهيد صليبي السوفي1666

30باحث اجتماعي.مدعاء رحيم محيبس ساجت البركي1667

28باحث اجتماعي.مزينب حسن عبد حطحوط الظالمي1668



28باحث اجتماعي.معبير ستار هاني ردام ال زياد1669

28باحث اجتماعي.مزهراء عبد الخالق محمد الجابري1670

28باحث اجتماعي.مغفران سالم عبد الهادي حميد حنوش1671

28باحث اجتماعي.مبيادر علي خلف مخيف الجياشي1672

28باحث اجتماعي.ملمياء حمود حسين عبدهللا البركي1673

28باحث اجتماعي.مهبه عبدالزهره محمد ساجت نصر هللا1674

28باحث اجتماعي.مميعاد محيسن عذافه عاجل الجرادي1675

28باحث اجتماعي.مزينب هاني عباس حاجم السلطان1676

28باحث اجتماعي.موسام راهي عواد ناصر العبساوي1677

27باحث اجتماعي.مهدى عامر علي رداد المحسناوي1678

27باحث اجتماعي.مايمان عجمي فرج عبيد الزيادي1679

27باحث اجتماعي.مبنين حيدر كاظم عبد الحسن1680

27باحث اجتماعي.مالهام شالكة خنجر محمد ال شنباره1681

27باحث اجتماعي.مرحاب عواد برهان منان الحساني1682

27باحث اجتماعي.موفاء قاسم هاشم سلمان البو غنيمه1683

27باحث اجتماعي.ممها فارس بخيت شاتي الجياشي1684

27باحث اجتماعي.مسهام ماجد لطيف شريف ال عكاب1685

27باحث اجتماعي.محوراء علي جبر صالح1686

27باحث اجتماعي.مبنين هاشم عبدالحسين عبدهللا الزريجاوي1687

27باحث اجتماعي.مجسام علي نعاس كشكول الزريجاوي1688

27باحث اجتماعي.ماسراء فليح محسن كاطع1689

27باحث اجتماعي.موليد حميد حمزه محمد ال سوالم1690

27باحث اجتماعي.مرقيه حسين كاظم صبيح الزيادي1691

27باحث اجتماعي.ماحمد فاهم منسي متعب الحساني1692

27باحث اجتماعي.مابتسام عجيل زغير عريان ال عفو1693

26باحث اجتماعي.معذراء حازم اسماعيل شاكر العزاوي1694

26باحث اجتماعي.معهود سعد رحيم عباس1695

26باحث اجتماعي.منبأ رحمن جادر خلف الجياشي1696

26باحث اجتماعي.معباس حامد عوض فرج1697

26باحث اجتماعي.مسجاد تركي جابر حسوني البوجراد1698

26باحث اجتماعي.ماحمد كريم صواي عبيد الزريجاوي1699

26باحث اجتماعي.ممثنى فاضل مرهج لزام الزيادي1700

26باحث اجتماعي.مغفران كويتي حنيدل حاجم الفرطوسي1701

26باحث اجتماعي.منادية سالم بالل كردوش العبساوي1702

26باحث اجتماعي.مكرار عزيز ناظم عجه ابوطبيخ1703

26باحث اجتماعي.مزينب كريم عبدالحسين كاظم الجابري1704

26باحث اجتماعي.معبدالعزيز عباس رعد علي1705

26باحث اجتماعي.محسين ستار جبر كاظم العبساوي1706

26باحث اجتماعي.مماجدة كاظم محيسن تالل البركي1707

25باحث اجتماعي.محسنين ستار جبار زريج السوفي1708

25باحث اجتماعي.مدنيا قابل فزاع وريور الحساني1709

25باحث اجتماعي.محنان تركي عاشور عباس الجبوري1710

25باحث اجتماعي.محيدر عبدالجليل عطيه1711



25باحث اجتماعي.مفاطمة حسن علوان خضير1712

25باحث اجتماعي.مدنياعلي عبدالحسين عبد هللا1713

25باحث اجتماعي.محيدر محسن عبدالرضا عزيز الياسري1714

25باحث اجتماعي.محوراء جميل عبدالحسين جبار الحساني1715

25باحث اجتماعي.مكاظم سعيد خضير نعاس الظالمي1716

25باحث اجتماعي.منور محمد عبدالحسين السيد علي1717

24باحث اجتماعي.معلي سفاح ياسر حاجم الفرطوسي1718

24باحث اجتماعي.ممحمد فاضل منشد صافي البركات1719

24باحث اجتماعي.مدعاء حبيب كريم علوان العبسي1720

24باحث اجتماعي.ماحمد صالح مهيدي حاشوش ال زويد1721

24باحث اجتماعي.ممحمد واشي كاظم حسون  االعاجيبي1722

23باحث اجتماعي.مإسراء راشد باعي خضر الجياشي1723

23باحث اجتماعي.مباقر عادل حسان1724

23باحث اجتماعي.مسمير كاظم نور عبادة1725

23باحث اجتماعي.مهدير جياد فيصل كشاش العطوي1726

23باحث اجتماعي.محسين سعود منشد خسران الفرطوسي1727

23باحث اجتماعي.مدعاء كاظم عبد مسلم كاظم نصار1728

23باحث اجتماعي.ماحمد فاضل غياض هندوز1729

22باحث اجتماعي.ماسراء رزاق سعود عبد ال طوفان1730

22باحث اجتماعي.معامر كاظم خليوي فنوخ الصفراني1731

22باحث اجتماعي.مقيصر محسن راضي محسن الصبيخاوي1732

22باحث اجتماعي.موالء عادل خلف مخيف الجياشي1733

22باحث اجتماعي.مسرور ماجد فليح محمود1734

22باحث اجتماعي.مأزهار عبد الشهيد مهلهل عبد  ال بوجراد1735

22باحث اجتماعي.مالغانمي/ سفيره هادي محيل كون1736

22باحث اجتماعي.مكرار صبحي جاسم بجاي1737

22باحث اجتماعي.موسام مهدي بريمة عبد الزيادي1738

22باحث اجتماعي.ماسراء راشد باعي خضر الجياشي1739

22باحث اجتماعي.مايات ستار جخيري سلمان1740

22باحث اجتماعي.ممريم حسين علي عبد ابو الطيف1741

22باحث اجتماعي.ماحمد عامر رحيم سلمان1742

22باحث اجتماعي.موائل فاضل حسوني علي1743

22باحث اجتماعي.ممحمد نعيم كريم لزام ال محمد1744

22باحث اجتماعي.مفرح علي ضچر عبد اليمة1745

22باحث اجتماعي.ماخالص حمزة كاظم جويد البركي1746

22باحث اجتماعي.مصالح مهدي جاسم محمد الشيباني1747

22باحث اجتماعي.مايات عمر لطيف محمود احمد1748

22باحث اجتماعي.ممجيد ياسر حسين زغير التوبي1749

22باحث اجتماعي.متوفيق ناصر مدلول كاظم الجياشي1750

21باحث اجتماعي.معذراء صاحب جياد حسين الزيادي1751

21باحث اجتماعي.مبدور نعيم عربي نايف السعيدي1752

21باحث اجتماعي.محنين حيدر مالك الموسوي1753

21باحث اجتماعي.مرقيه خليل بهلول داود الظالمي1754



21باحث اجتماعي.مزينه صباح صبري عبد سلطان1755

21باحث اجتماعي.ممثنى مطر جابر خطار الظالمي1756

21باحث اجتماعي.ماللقب الريشاوي/ جالل تايه منهي گاطع 1757

21باحث اجتماعي.مندى ضايف منشد خسران الفرطوسي1758

21باحث اجتماعي.ممريم علي كامل محمد الجبري1759

21باحث اجتماعي.ممئاثر نعمة نغيمش ناجي الفرطوسي1760

21باحث اجتماعي.مزهراء داود سلمان خنون الموسوي1761

21باحث اجتماعي.ممصطفى فائق عبد االمير جبار العباسي1762

21باحث اجتماعي.مدعاء كامل غركان عبد هللا بركي1763

21باحث اجتماعي.مفاطمة هادي عيسى محمد الظالمي1764

21باحث اجتماعي.موئام علي عجه جياد الجياشي1765

21باحث اجتماعي.معباس حسن عطيه عبد االعاجيبي1766

21باحث اجتماعي.مالكعبي/علي حسين محمد ضاحي 1767

21باحث اجتماعي.مرسول حاكم هادي مذيور العارضي1768

21باحث اجتماعي.محيدر جاسم محمد جبار الظالمي1769

21باحث اجتماعي.ممحمد سالم محمد مهنه ال بوشطيط1770

21باحث اجتماعي.ممصطفى كامل كاطع كاظم الزريجاوي1771

20باحث اجتماعي.ممنتهى حمزة عبد عطشان الزياد1772

20باحث اجتماعي.معباس حيدر حسن خضير الجهادي1773

20باحث اجتماعي.مرونسا يونس نغيمش خنفوس البركات1774

20باحث اجتماعي.مديمة حسين لفتة مريدي المحسن1775

20باحث اجتماعي.مام البنين حسن جبار حسن الزيادي1776

20باحث اجتماعي.مرائد عادل غالي شخير1777

20باحث اجتماعي.منجمه شاهر عبد هللا ضيدان1778

20باحث اجتماعي.منبا حسين وادي ال حسوني1779

20باحث اجتماعي.مغانم حسن مرسال حمد االعاجيبي1780

20باحث اجتماعي.ممحمد حسين علي هالل فرج1781

20باحث اجتماعي.مياسمين سالم عبيد عرين الظالمي1782

20باحث اجتماعي.مبنين غالب صبحي محمود الجعفر1783

20باحث اجتماعي.ماحمد عليوي صبار عطاهلل الفرطوسي1784

20باحث اجتماعي.مقاسم محمد لفته كمين1785

20باحث اجتماعي.محاتم عبدهللا راضي دايخ الصفراني1786

20باحث اجتماعي.مأحمد عباس فضل مشاري الرماحي1787

19باحث اجتماعي.ممريم عباس ثامر ديوان  ال عودة1788

19باحث اجتماعي.مهمسة سعدي حنتوش عبد الزبيدي1789

19باحث اجتماعي.مأالء محمد حبيب علقم الصالح1790

19باحث اجتماعي.مأثير عبد هللا هاشم جياد1791

19باحث اجتماعي.ماحمد جابر بشيش1792

19باحث اجتماعي.منور الهدى سعد خريبط جرمط1793

18باحث اجتماعي.مأنسام راسم حيدر نعيم المحيفيظ1794

18باحث اجتماعي.مامل لفته ناصر حسين الزريجاوي1795

18باحث اجتماعي.مانوار محمد حسن علوان البركات1796

18باحث اجتماعي.متيسير معين عيدان عبد الرضا الياسري1797



18باحث اجتماعي.مرحاب حسين تاية كاظم1798

18باحث اجتماعي.محوراء كريم عبدالحسين جعفر العبيدي1799

18باحث اجتماعي.مفيصل فهد غصاب طشيت الزيادي1800

18باحث اجتماعي.محيدر محمد جاسم أزغير1801

عمران جداح غزاز مريع1802 17باحث اجتماعي.مً 

17باحث اجتماعي.منوره هلول رحيم عبد الساده1803

17باحث اجتماعي.محوراء كريم لهو شبلي الزيادي1804

17باحث اجتماعي.محسين محسن داخل محمد الخفاجي1805

17باحث اجتماعي.ماخالص فالح عبد هاني الجياشي1806

17باحث اجتماعي.مأطياف نعيم نغيمش مري ال شنيهو1807

17باحث اجتماعي.ماحمد كريم علي حسين1808

17باحث اجتماعي.مزينب احمد كريم عبد علي الخشيفه1809

17باحث اجتماعي.مهدى رسول هاشم عباس الموسوي1810

17باحث اجتماعي.ماحمد ابراهيم بهلول هالسه الزيادي1811

17باحث اجتماعي.محسام حسن مشيعل مذبوب الزيادي1812

17باحث اجتماعي.مامنه شخير منشد عطيه1813

17باحث اجتماعي.مغفران صاحب داشر راضي1814

17باحث اجتماعي.مسلوى عبد الحسن كامل البركي1815

17باحث اجتماعي.مفاطمة باسم صالح عباس الحمود1816

17باحث اجتماعي.معذراء طالب ضايف صالح العبود1817

17باحث اجتماعي.متهاني جاسم فليح مطشر ال مكطوف1818

17باحث اجتماعي.ممحمد جندي حمود صبار آل صبار1819

17باحث اجتماعي.مامجد محمد اسماعيل خضر1820

17باحث اجتماعي.معذراء حسن سهر شنوف السماوي1821

17باحث اجتماعي.ممصطفى فاضل منشد حسين العطوي1822

17باحث اجتماعي.موفاء صالح كدر سعدون الجبوري1823

17باحث اجتماعي.مناصر حسين علي غميس ال مايز1824

17باحث اجتماعي.مقحطان فيصل حوطي غاوي العبساوي1825

17باحث اجتماعي.موالء كصاد ديوان غلوم1826

17باحث اجتماعي.مكريم شاكر كريم محمد الماجد1827

17باحث اجتماعي.ممصطفى جابر حمود اسراج اليعكوبي1828

16باحث اجتماعي.ماسراء هادي محمد صايل البركي1829

16باحث اجتماعي.منوره خضير سايل شغينب البوجراد1830

16باحث اجتماعي.مزهراء نعيم عربي نايف السعيدي1831

16باحث اجتماعي.مسجاد عاجل عريان كريم الجياشي1832

16باحث اجتماعي.مشيماء راجح شعالن وثيج ال دغيم1833

16باحث اجتماعي.مهدى حمد غالي زغير المشعالوي1834

16باحث اجتماعي.مسميه ماجد حمود صبار1835

16باحث اجتماعي.مبتول لفته فضاله شنوب الحساني1836

16باحث اجتماعي.ماحمد ماجد صاحب هويدي ال علي1837

16باحث اجتماعي.ممرتضى كريم عاجل عباس الشريداوي1838

16باحث اجتماعي.مسرى طالب ناجي الريشاوي1839

16باحث اجتماعي.مآثار حميد كاظم عطيه1840



16باحث اجتماعي.محسن فالح مرزوق عبيد الزريحاوى1841

16باحث اجتماعي.مهدى ضياهلل حسين مهاوش الفرطوسي1842

16باحث اجتماعي.مكرار محمد عطيه وناس البركي1843

16باحث اجتماعي.مماجد لعيوس مطر خالوي الجياشي1844

16باحث اجتماعي.محاتم حميد واجد عبدالرضا1845

16باحث اجتماعي.مرائد مهدي عطية جساب ال عسكر1846

16باحث اجتماعي.مأحمد صالح مطر عطشان1847

16باحث اجتماعي.مايمان جمعه دوهان كاظم ال معيل1848

16باحث اجتماعي.مسجى ماجد سيار حرك1849

16باحث اجتماعي.مخديجة خليل جاسر محمد المشعالوي1850

16باحث اجتماعي.متقي الدين علي محمد كاظم الطائي1851

16باحث اجتماعي.ممهدي عزيز فنيخ رويعي الزيادي1852

16باحث اجتماعي.مرسول حسن اليم محسن1853

16باحث اجتماعي.محسين هاتف عباس مذكور الزريجاوى1854

16باحث اجتماعي.محسين مسير وعيل خضر هنون1855

16باحث اجتماعي.محسين مسير وعيل خضر هنون1856

16باحث اجتماعي.مهادي محمد جحيل خشمان التوبي1857

16باحث اجتماعي.مصابرين عبدالكاظم ضعيف مجهول الفرطوسي1858

16باحث اجتماعي.معباس رزاق حميد بشبوش ال جبر1859

16باحث اجتماعي.محسين قاسم دوحي حمزه الزيادي1860

16باحث اجتماعي.مفرات عبداالمير كشيش سعد1861

16باحث اجتماعي.معرب فارس مطلك عبيد الخزعلي1862

16باحث اجتماعي.ماللقب الريشاوي/جنان تركي عكال رحيل 1863

16باحث اجتماعي.محسين محمود خوام مجهول ال مذكور1864

16باحث اجتماعي.محبيب عبد االمير جالب حسن1865

16باحث اجتماعي.مسلوى عواد هالوي محمد  الحجيمي1866

16باحث اجتماعي.مريكان صالح دخيل لفته االعاجيبي1867

16باحث اجتماعي.محنين علي حسين علي محمد العيساوي1868

16باحث اجتماعي.مطارق سلمان معجون1869

16باحث اجتماعي.مطارق سلمان معجون مايح1870

16باحث اجتماعي.مخالد عبدهللا عجه طحيور االعاجيبي1871

16باحث اجتماعي.معلي كاظم سلمان محي1872

16باحث اجتماعي.محسين فرحان حسن ناصر العطوي1873

16باحث اجتماعي.مسالم عبد ياسر رعيد1874

16باحث اجتماعي.موالء كصاد ديوان اغلوم البوجياش1875

16باحث اجتماعي.مجاسم محمد عواد محمد الجابري1876

16باحث اجتماعي.مصفاء حسين فاضل عواد السماوي1877

15باحث اجتماعي.محيدر جبار محمد حمزه اللفته1878

15باحث اجتماعي.مسحر غالي فنطل ناهي العبساوي1879

15باحث اجتماعي.موسام فرحان مطرود ساجت ال سعد1880

15باحث اجتماعي.مبنين جاسم مدلول هرو الجبوري1881

15باحث اجتماعي.ماسماء جبار حسن حمود ال مانع1882

15باحث اجتماعي.معبدهللا رعد نعمة1883



15باحث اجتماعي.ماالء علي حسين حنون المحسناوي1884

15باحث اجتماعي.ماالء حسين علي حنون المحسناوي1885

15باحث اجتماعي.مجواهر ظاهر زغير1886

15باحث اجتماعي.مزهراء چاسب عويد عبيد الركابي1887

15باحث اجتماعي.مبنين مجيد كشيش منو الربايع1888

15باحث اجتماعي.متبارك سعد صگر الجياشي1889

15باحث اجتماعي.مأزهار حسين أنفيس رويهي صبار1890

15باحث اجتماعي.مايثار هاتف حسين فهد الحسين1891

15باحث اجتماعي.مكوثر شاكر نعمه خنون الموسوي1892

15باحث اجتماعي.ممسلم عايش حسين حمزه الصفراني1893

15باحث اجتماعي.مبتول محمد عبد الحسين الشنابرة1894

15باحث اجتماعي.مخمائل والي محمد عبد الرضا1895

15باحث اجتماعي.مايمان عبد االميرغازي بدعان1896

15باحث اجتماعي.مايمان عبد االمير خضر مرزوق1897

15باحث اجتماعي.مأحمد ناصر حسين حمود العبساوي1898

15باحث اجتماعي.منور شاهر ناشد1899

15باحث اجتماعي.مأزهار حسين أنفيس رويهي1900

15باحث اجتماعي.مفاطمة عبد الرضا حسين عطيه الظالمي1901

15باحث اجتماعي.مسجاد جبير عجمي كليل الموسوي1902

15باحث اجتماعي.محسن حميد خليل عباس الزريجاوي1903

15باحث اجتماعي.منادية حميد عكيلي جار هللا الصفراني1904

15باحث اجتماعي.ماسراء طالب كاظم فرج1905

15باحث اجتماعي.مبتول محمد عبد الحسين الشنابرة1906

15باحث اجتماعي.مجواهر ضاهر زغير الساعدي1907

14باحث اجتماعي.مايمان شريف هادي منشد الجابري1908

13باحث اجتماعي.مزيد باسم صبار حمزة الموات1909

13باحث اجتماعي.محنين اياد حياوي جليل الحرز1910

13باحث اجتماعي.مأسيل جاسم فيصل مالك1911

13باحث اجتماعي.ممراد سعد حاجم1912

13باحث اجتماعي.معبدهللا سلطان ناهي ابو شكر الزريجاوي1913

13باحث اجتماعي.مداليا جاسم محمد راضي البركي1914

12باحث اجتماعي.ممسلم عقيل دريم سلطان الجرادي1915

12باحث اجتماعي.مصالح رحيم حمدان جبار1916

12باحث اجتماعي.ممنير فوزي غانم ماشي الياسري1917

12باحث اجتماعي.مواثق غازي فيصل ثجيل الزيادي1918

12باحث اجتماعي.محيدر جبار حسين جيثوم الحساني1919

12باحث اجتماعي.معباس راتب موسى مسير الجابري1920

12باحث اجتماعي.معلي دلي عبد حسون ال رهيف1921

12باحث اجتماعي.ممشعل كاظم جليل عبدهللا المشعالوي1922

12باحث اجتماعي.معالء جبار جالي حيال الصفراني1923

12باحث اجتماعي.ممرتضى هادي مهجه هويدي الياسري1924

11باحث اجتماعي.مسجاد فيصل مشرب الميالي1925

11باحث اجتماعي.محياة تركي بدر علي العطوي1926



11باحث اجتماعي.مطالب حسن عطشان جبار1927

11باحث اجتماعي.مهيلين كاظم خالد طاهر الزريجاوي1928

11باحث اجتماعي.منور جاسم محمد كاضم1929

11باحث اجتماعي.ممالك نايف حمزه عبد1930

11باحث اجتماعي.ممحمود حاكم عبيس خربش الحساني1931

11باحث اجتماعي.م(ال زويد  )صاحب حسين عبدهللا خوان 1932

11باحث اجتماعي.محسين جوده جفيت خشمان ال فزع1933

11باحث اجتماعي.مأفراح جابر متعب غالي الجريسي1934

11باحث اجتماعي.مساجدذباح شايع بطوش العيناوي1935

11باحث اجتماعي.ممصطفى محسن علي الفي الغليظاوي1936

11باحث اجتماعي.مجعفر خالد محسن دوشي الفرج1937

11باحث اجتماعي.مليث رحمن جسب1938

11باحث اجتماعي.ممحمد مهدي ناصر حسن الخفاجي1939

11باحث اجتماعي.محوراء عدنان عبد حسين صنكر1940

11باحث اجتماعي.مامير حسين عزيز ساهي الوهامي1941

10باحث اجتماعي.ممنتظر خالد مسير هالل1942

10باحث اجتماعي.مكرار كاطع حافظ باهض المحسناوي1943

10باحث اجتماعي.متبارك قحطان خلف الجياشي1944

10باحث اجتماعي.محوراء عويد ملوح غياض الشريداوية1945

10باحث اجتماعي.ماحمد وإلي جادر حسين الغليظاوي1946

10باحث اجتماعي.ماللقب ال سلمان_وسن عبيد مزعل عاصي 1947

10باحث اجتماعي.مالعبيدي- نورهان إسماعيل عباس راضي1948

10باحث اجتماعي.معبداالمير مسلم عبداالمير محمد سماوي1949

10باحث اجتماعي.منسرين شاكر منسي طرطيز1950

9باحث اجتماعي.معلي عبدالعباس هالل عزيز الكناني1951

غير مطابقباحث اجتماعي.ممحمد والي محمد عبود المشعالوي1952

غير مطابقباحث اجتماعي.مسرور حيدر كاظم1953

غير مطابقباحث اجتماعي.معبدهللا نجم سفر عطشان الزيادي1954

غير مطابقباحث اجتماعي.محوراء حسين سعيد علي1955

غير مطابقباحث اجتماعي.مزهراء ماجد عبد االمير كاظم1956

غير مطابقباحث اجتماعي.منورس خلف وحيد عبد هللا  آل عالج الزيادي1957

غير مطابقباحث اجتماعي.مرشا عبد الرسول محمد مشل ال مشل1958

غير مطابقباحث اجتماعي.مدعاء عبدهللا مظلوم جباري1959

غير مطابقباحث اجتماعي.مأنوار كريم نجم والي الطائي1960

غير مطابقباحث اجتماعي.مهاني مهنا مشاي جرو الزريجاوي1961

غير مطابقباحث اجتماعي.معال عبد الستار جبار كريم الوائلي1962

غير مطابقباحث اجتماعي.محسن قدري علي عذافة الصالحي1963

غير مطابقباحث اجتماعي.مسجاد رمح ستار لفته الجابري1964

غير مطابقباحث اجتماعي.مرمله مزاحم راجوج عيسى الياسري1965

غير مطابقباحث اجتماعي.ممنصور كاظم شاني عبد الزريجاوي1966

غير مطابقباحث اجتماعي.ممرتضى صابر رواد حميدي ال شهيب1967

غير مطابقباحث اجتماعي.محنان مجيد عبد السادة مرزوك الجبوري1968

غير مطابقباحث اجتماعي.مزينب عامر فيصل ارزوقي العلياوي1969



غير مطابقباحث اجتماعي.متهاني عزيز ناصر حاجم الزريجاوي1970

غير مطابقباحث اجتماعي.ممحمد اياد جبار حنون المحسناوي1971

غير مطابقباحث اجتماعي.مضحى حسن عبد الكاظم عبد علي عبد الرضا1972

غير مطابقباحث اجتماعي.مزهره كويش طعيمه عباس البركي1973

غير مطابقباحث اجتماعي.مابرار صباح حسن فرهود1974

غير مطابقباحث اجتماعي.مهاجر حسين فتيني دريفش الزيادي1975

غير مطابقباحث اجتماعي.مهاجر حسين فتيني دريفش الزيادي1976

غير مطابقباحث اجتماعي.مهاجر مهدي صالح عداي العساجره1977

غير مطابقباحث اجتماعي.مسجاد حسين شريف راضي الجابري1978

غير مطابقباحث اجتماعي.محسين حميد هالسة وناس1979

غير مطابقباحث اجتماعي.معبير حسين فتيني دريفش الزيادي1980

غير مطابقباحث اجتماعي.معزيزه ناصر علي كاظم بني حجيم1981

غير مطابقباحث اجتماعي.محاتم داخل عناد ناصر العبساوي1982

غير مطابقباحث اجتماعي.محامد كعيد ضايف سهيل1983

غير مطابقباحث اجتماعي.مإيناس عادل عبد صالح السلطاوي1984

غير مطابقباحث اجتماعي.ممرتضى حميد عبدهللا عيدان الصافي1985

غير مطابقباحث اجتماعي.محسين كاظم فرج شنيور  الفرطوسي1986

غير مطابقباحث اجتماعي.مكرار محمد عطية وناس البركي1987

غير مطابقباحث اجتماعي.مأنس مالك سوادي رويهي1988

غير مطابقباحث اجتماعي.مالغليظاوي/حسين عطاهللا شغيني مطر1989

غير مطابقباحث اجتماعي.ممنتظر مجهول شنباره ناصر الحساني1990

غير مطابقباحث اجتماعي.ممحمود راضي عبد الحسين عباس1991

غير مطابقباحث اجتماعي.ممحمد وناس معجون حازوك االعاجيبي1992

غير مطابقباحث اجتماعي.منور رياض عالوي محمد المنصوري1993

غير مطابقباحث اجتماعي.مامين فليح سويلم جبر الظالمي1994

غير مطابقباحث اجتماعي.ماكرم انتصار فاضل عباس1995

غير مطابقباحث اجتماعي.مكاظم دلي ظفير تويله المحسناوي1996

غير مطابقباحث اجتماعي.مفالح حسن وادي عبدهللا االعاجيبي1997

غير مطابقباحث اجتماعي.مايمان ريمان راضي محمد ال جبار1998

غير مطابقباحث اجتماعي.مايمان ريكان راضي محمد ال جبار1999

غير مطابقباحث اجتماعي.مسجى عبدالخالق محمد علوان العذاري2000

غير مطابقباحث اجتماعي.مفاطمه هجان فياض كاور ال عيسى2001

غير مطابقباحث اجتماعي.مقيس سعيد محمد ناصر البو جراد2002

غير مطابقباحث اجتماعي.معلي عيدان هريبد جواد األعاجيبي2003

غير مطابقباحث اجتماعي.ميونس جابر عصواد شباط الظالمي2004

غير مطابقباحث اجتماعي.مأحمد يوسف خميس عبد2005

غير مطابقباحث اجتماعي.معباس قاسم بشير عباس الزرفي2006

غير مطابقباحث اجتماعي.ماسعد جواد كريم ناصر الجرادي2007

غير مطابقباحث اجتماعي.مزهراء محمد جواد جواد كاظم عزوز الحسون2008

غير مطابقباحث اجتماعي.منور حسن وبدان عابر الجابري2009

غير مطابقباحث اجتماعي.مبان سلمان غثيث سلطان الجياشي2010

غير مطابقباحث اجتماعي.مهديل سامي فاضل حاشوش2011

غير مطابقباحث اجتماعي.معباس ميثاق محسن عبدهللا2012



غير مطابقباحث اجتماعي.محيدر حسين مزهر عبدالنبي الجناحي2013

غير مطابقباحث اجتماعي.مباسم بدع حسن فلفل الظالمي2014

غير مطابقباحث اجتماعي.منجالء علي حواله عبد نور الزريجاوي2015

غير مطابقباحث اجتماعي.موئام عبدالحمزه مريسل حمادي العبساوي2016

غير مطابقباحث اجتماعي.محنان محمد كاظم حسين2017

غير مطابقباحث اجتماعي.موسام محمد عبد الكاظم خزام الزيادي2018

غير مطابقباحث اجتماعي.محسام كريم كاظم حمزه الزريجاوي2019

غير مطابقباحث اجتماعي.محسن ناجح حبيت تايه2020

غير مطابقباحث اجتماعي.ممحمد شاكر ثجيل حسون دعفال2021

غير مطابقباحث اجتماعي.منغم حسين فرهود محيسن البركي2022

غير مطابقباحث اجتماعي.معلي كاظم جارهللا عبود الزريجاوي2023

غير مطابقباحث اجتماعي.مبتول مجيد بريد شامي2024

غير مطابقباحث اجتماعي.مخوله عبدهللا عوازه خضير الصفراني2025

غير مطابقباحث اجتماعي.مفاطمه جواد كاظم2026

غير مطابقباحث اجتماعي.منوال كاظم كريم نحو البركات2027

غير مطابقباحث اجتماعي.محنان ارحيم سوادي راضي البركات2028

غير مطابقباحث اجتماعي.ممحمد عبدالحسين عباس حمدي الزريجاوي2029

غير مطابقباحث اجتماعي.مزهراء كريم فرهود عويلي الفرطوسي2030

غير مطابقباحث اجتماعي.ممحمد حدران لفته سليمان البركي2031

غير مطابقباحث اجتماعي.ممشعل جفات ولي عاجل الفرطوسي2032

غير مطابقباحث اجتماعي.مريزان موسى حسين محسن الحميد2033

غير مطابقباحث اجتماعي.محسين محسن كاظم الحبوري2034

غير مطابقباحث اجتماعي.مريزان موسى حسين محسن الحميد2035

غير مطابقباحث اجتماعي.مكوثر محمد حسوني هريس الحساني2036

غير مطابقباحث اجتماعي.معباس حسين جاسم وليد الزريجاوي2037

غير مطابقباحث اجتماعي.مهاله نعيم عزيز عبيد الجياشي2038

غير مطابقباحث اجتماعي.ممروة هادي شنيت عالوي الرمح2039

غير مطابقباحث اجتماعي.ممحمد سوادي غضب كسار االعاجيبي2040

غير مطابقباحث اجتماعي.مرسل عامر كاظم صالح الظالمي2041

غير مطابقباحث اجتماعي.مماجده محمد محسن عالوي البساتين2042

غير مطابقباحث اجتماعي.مرواء ارحيم سوادي راضي البركات2043

غير مطابقباحث اجتماعي.مغايب جميل حمدهللا ابراهيم الموسوي2044

غير مطابقباحث اجتماعي.معلي حسين كاظم سراج العارضي2045

غير مطابقباحث اجتماعي.مداود نايف جحيل2046

غير مطابقباحث اجتماعي.معامر بوهان عبدهللا عبود2047

غير مطابقباحث اجتماعي.مخيرهللا عبدالحسين عبادة جابر العبادي2048

غير مطابقباحث اجتماعي.محسين عبدهللا كاظم غثيث المحسناوي2049

غير مطابقباحث اجتماعي.ممحمد صالح مهدي نور الموسوي2050

غير مطابقباحث اجتماعي.مرعد فاضل لباس خضر ال خضر2051

غير مطابقباحث اجتماعي.محمدية حسين عبدهللا حمدان الجابري2052

غير مطابقباحث اجتماعي.مسراب ماجد كريم عبدهللا الحساني2053

غير مطابقباحث اجتماعي.مزينب محمد عبدالرحيم داود الحاجم2054

غير مطابقباحث اجتماعي.محمود غالي ثامر تعبان الظالمي2055



غير مطابقباحث اجتماعي.ماطياف ماجد عزيز مايع الزريجاوي2056

غير مطابقباحث اجتماعي.مايمان سهيل حسن جويد البركي2057

غير مطابقباحث اجتماعي.ممخلد حسن كاظم مطشر الوهامي2058

غير مطابقباحث اجتماعي.محسين علي حسين وزير البطي2059

غير مطابقباحث اجتماعي.مامل كامل اجبير اهميم2060

غير مطابقباحث اجتماعي.محسين طعمة عبد راهي العارضي2061

غير مطابقباحث اجتماعي.معباس شنيف مجلي منشد ال عواد2062

غير مطابقباحث اجتماعي.مسرى حسين محمد گاطع الظالمي2063

غير مطابقباحث اجتماعي.منصرت كريم مزهر مخور الجياشي2064

غير مطابقباحث اجتماعي.مزينب حازم كاطع عكله الزريجاوي2065

غير مطابقباحث اجتماعي.مقاسم مجيد عبيد علوان الزرفي2066

غير مطابقباحث اجتماعي.مكرار عبدالحسن على سدخان علك2067

غير مطابقباحث اجتماعي.مشفاء فليح عبادي عبد الرضا الموسوي2068

غير مطابقباحث اجتماعي.ممالك عطيه حمزه سلوت الجياشي2069

غير مطابقباحث اجتماعي.مرسل قاسم رحيم حسين الجورا2070

غير مطابقباحث اجتماعي.مسجاد ناظم عليوي سلمان2071

غير مطابقباحث اجتماعي.مهيفاء علي نعمة خافور السعداوية2072

غير مطابقباحث اجتماعي.مدعاء محمدعلي جمعه كاظم الجنابي2073

غير مطابقباحث اجتماعي.موجدان عبد الحسين لهو شبلي2074

غير مطابقباحث اجتماعي.موفاء حسين علي محمد اليونس2075

غير مطابقباحث اجتماعي.ماحمد ماجد عبادي وزير الزيادي2076

غير مطابقباحث اجتماعي.محسين ابراهيم عطيه نويدو الموسوي2077

غير مطابقباحث اجتماعي.ماديب كاظم مسير منديل2078

غير مطابقباحث اجتماعي.مسناء علي رداد لعيبي العبساوي2079

غير مطابقباحث اجتماعي.ماخالص عاضي ناصر حسين ال وزير2080

غير مطابقباحث اجتماعي.ممسلم يوسف محمود اغا الحسيني2081

غير مطابقباحث اجتماعي.ماسيل حمدان زين جثير الزيادي2082

غير مطابقباحث اجتماعي.معمار ناصر جاسم حنيش ال جبر2083

غير مطابقباحث اجتماعي.موئام عواد كاظم البطي2084

غير مطابقباحث اجتماعي.مكسار كاطع بخيت غدرك ال مرعيد2085

غير مطابقباحث اجتماعي.مرامي سالم جفات عواجه الظالمي2086

غير مطابقباحث اجتماعي.محاتم كريم عبد منشد ال دهش2087

غير مطابقباحث اجتماعي.ممصطفى حسن رزاق حميد ألخيكاني2088

غير مطابقباحث اجتماعي.محيدر فرهود ددو حسن أبو غنيمه2089

غير مطابقباحث اجتماعي.مرياض محمد ظاهر عزيز الزيادي2090

غير مطابقباحث اجتماعي.مزهراء صابر زاير ماشي الضالمي2091

غير مطابقباحث اجتماعي.ماحمد عبدالحسين عبد نور الحجامي2092

غير مطابقباحث اجتماعي.محوراء ماجد صاحب حزام الزيادي2093

غير مطابقباحث اجتماعي.مزينب محمد مهدي علي الجعباوي2094

غير مطابقباحث اجتماعي.ممنتظر جبار حطيحط عبد الموسوي2095

غير مطابقباحث اجتماعي.ممنتظر عادل مدلول مكتوب2096

غير مطابقباحث اجتماعي.معلي غازي جياد جعاري البركي2097

غير مطابقباحث اجتماعي.معمار مسلم كاظم ناجي2098



غير مطابقباحث اجتماعي.مالعلوان/ علياء عدنان طعيم 2099

غير مطابقباحث اجتماعي.محسن كريم حسين خضير عبد علي2100

غير مطابقباحث اجتماعي.مضياء فاهم جبير عبود الحساني2101

غير مطابقباحث اجتماعي.مايمان حيدر صحن2102

غير مطابقباحث اجتماعي.مفاطمه كريم جاسم جابر جاسم2103

غير مطابقباحث اجتماعي.معلي جميل عبد جبار العبساوي2104

غير مطابقباحث اجتماعي.معلي معاشي غانم فياض الغليظ2105

غير مطابقباحث اجتماعي.معالء جاسم محمد هاني الطائي2106

غير مطابقباحث اجتماعي.ميوسف ابراهيم فليح مهاوش الجرادي2107

غير مطابقباحث اجتماعي.مسحر صالح مهدي حسين العيساوي2108

غير مطابقباحث اجتماعي.مرائد رحيم مزعل راضي الجياشي2109

غير مطابقباحث اجتماعي.مساره جواد كاظم محمد الشمري2110

غير مطابقباحث اجتماعي.مثامر كامل هريبد جواد االعاجيبي2111

غير مطابقباحث اجتماعي.معالء حسين فجر كاظم الزريجاوي2112

غير مطابقباحث اجتماعي.مرباب محمد جاسم محمد العبساوي2113

غير مطابقباحث اجتماعي.منرجس عاجل سعيد عباس ال زياد2114

غير مطابقباحث اجتماعي.محسام فيصل كريم باني الموسوي2115

غير مطابقباحث اجتماعي.منور محمد محسن محمد الكرعاوي2116

غير مطابقباحث اجتماعي.ماحمد عواد جبار جوالن البوجراد2117

غير مطابقباحث اجتماعي.مفلاير حمزه رحيم راضي الجابري2118

غير مطابقباحث اجتماعي.مبدور مجيد عيدان االسدي2119

غير مطابقباحث اجتماعي.ماحمد كريم كاظم شنان الجياشي2120

غير مطابقباحث اجتماعي.معلي حسن محمود العيداني2121

غير مطابقباحث اجتماعي.ممنجه عايد عطشان علي الميالي2122

غير مطابقباحث اجتماعي.مهاني هادي ميلح حسين الظالمي2123

غير مطابقباحث اجتماعي.محاكم عاشور بالش الشمري2124

غير مطابقباحث اجتماعي.مغزوان رزاق هاشم عباس الموسوي2125

غير مطابقباحث اجتماعي.معمار رياض محمد عزيز2126

غير مطابقباحث اجتماعي.مميس حيدر ليسه مداعي الزيادي2127

غير مطابقباحث اجتماعي.مال جاسم/االء عايد جاسم محمد2128

غير مطابقباحث اجتماعي.ممصطفى سلمان مطر عباس2129

غير مطابقباحث اجتماعي.معلي نعمه دباش عبيد2130

35بايلوجي.مهناء حسين نجم عبد المحسن2131

30بايلوجي.ممنار علي عبداالمير جكو الكرعاوي2132

30بايلوجي.مزهراء رافع ناجي خضير2133

30بايلوجي.مزهراء قيس يوسف طاهر الغريب2134

30بايلوجي.مصابرين محمد كاظم عبد الخفيف2135

30بايلوجي.مهناء حسين نجم عبد المحسن2136

30بايلوجي.محسين علي جبار كاني المرشدي2137

30بايلوجي.مياسمين ناظم محمد كاظم2138

29بايلوجي.مهند كريم عزيز محي الزاملي2139

29بايلوجي.مبنين حسن عاجل كاظم األسدي2140

28بايلوجي.ممكارم ستار عباس عليوي فهد2141



28بايلوجي.منجالء اجباري عبد الحسين مخيف الجياشي2142

28بايلوجي.ممناهل مهدي خشيش عبد هللا البركات2143

27بايلوجي.مزهراء هليب جبار شلتاغ2144

27بايلوجي.مامال سلمان غموس كاطع الظالمي2145

27بايلوجي.ممروة مالك جابر محيميد2146

27بايلوجي.مزهراء احمد  جهادي  حسون الكعبي2147

27بايلوجي.منورس عباس حسين علي الجياشي2148

27بايلوجي.محسين شوقي كاظم دوخي الحسيناوي2149

27بايلوجي.مصالح حسن راضي شالكه الحجيمي2150

27بايلوجي.مهبه ناصر عبدالحسين جليل الزيادي2151

27بايلوجي.مشهاب احمد مهوس طارش الجبوري2152

27بايلوجي.محنين تايه سوادي عطيه الزريجاوي2153

27بايلوجي.معلي كاظم حمزة جبر الزيادي2154

27بايلوجي.معلي كاظم حمزة جبر الزيادي2155

27بايلوجي.منوره مالك نعيم ياسر الريشاوي2156

27بايلوجي.مرواء جميل عبد الحسن محسن2157

27بايلوجي.معلي أحمد شهيب لفته الحساني2158

26بايلوجي.ممرتضى مهدي صالح الحلفي2159

26بايلوجي.ماحمد حاتم رهيف عبود الجياشي2160

26بايلوجي.مصيداء فاضل وناس نادر الحساني2161

26بايلوجي.مهند سمير سالم علي الگرعاوي2162

26بايلوجي.معبير رياض جباري جساب الفرطوسي2163

26بايلوجي.مزهراء سلمان مزعل نايف الشولي2164

25بايلوجي.معال فاضل مرزه حمزه العجيمي2165

25بايلوجي.ممنى محمد مجيبل جبير2166

25بايلوجي.مزايد طارق نعيم فتنان الجرادي2167

25بايلوجي.مغسق حسين عبد علي سود2168

25بايلوجي.ممرتضى بطاح نوري عبود الحساني2169

25بايلوجي.مهديل فاضل حسين سلمان2170

25بايلوجي.محميده مسلم عبيد غازي البركي2171

25بايلوجي.ممنى قاسم حسن محمد2172

25بايلوجي.محسن عبد صالح ابو شطيط2173

25بايلوجي.مسحر ساري هادي والي الزيادي2174

25بايلوجي.مكرار جبير حمادي راهي2175

25بايلوجي.مازهار رزاق مهدي عبود2176

25بايلوجي.مسيف خالد رزاق محمد السماوي2177

25بايلوجي.مزينب ابراهيم رزاق حسن عباس2178

25بايلوجي.ممريم علي صكبان حمدان الزيادي2179

25بايلوجي.مباسم حبيب شويل ناهي جبر الخفاجي2180

25بايلوجي.منور مسلم حسين2181

25بايلوجي.ممحمد طالب جواد محمد الزقاني2182

25بايلوجي.ممشاري بادي زغير بداي الزيادي2183

25بايلوجي.مخالد وليد جواد حسين2184



25بايلوجي.مأحمد هالوي ريكان راضي الجياشي2185

25بايلوجي.معلي يونس احمد محمد المشل2186

24بايلوجي.مبشرى حسين علوان مسلم الظالمي2187

24بايلوجي.مزينب ناجح جابر جخيور2188

24بايلوجي.مدعاء عبدالحميد عبدالعباس حسين االسدي2189

24بايلوجي.مايات عبد طحيور حمزة العبساوي2190

24بايلوجي.ممريم سامي نجم عبد العثمان2191

24بايلوجي.مقاسم حربي هويدي جابر زياد الظالمي2192

24بايلوجي.مفاطمة جاسم شاكر محمد الكهوجي2193

24بايلوجي.مسهاد حسن هادي جاسم2194

23بايلوجي.مزهراء عبد المهدي عبدهلل خليوي الفرطوسي2195

23بايلوجي.محوراء حسن حسين جاسم الكفائي2196

23بايلوجي.محسن احمد جاسم ابريج2197

23بايلوجي.مإيناس مسافر محمد عاتي2198

23بايلوجي.مهبه منصور عبد الحسين العارضي2199

23بايلوجي.محسام عماد محمد كاطع2200

23بايلوجي.مجنى اياد ربيدي عيدان2201

23بايلوجي.محوراء شكر كاظم محمد البطوش2202

23بايلوجي.معطاء حسن طاهر فليح العالك2203

23بايلوجي.مسعد مالح رديني مناحر  الزيادي2204

22بايلوجي.مسناء علي كمر مطرود الزريجاوي2205

22بايلوجي.مسجاد داخل شريف سكر الظالمي2206

22بايلوجي.مرتاج ضياء فالح عبدالحسين العبدلي2207

22بايلوجي.متيجان علي محيل مرفج المجرم2208

22بايلوجي.مفاطمة قاسم ياسر مطر الزيادي2209

22بايلوجي.مدعاء نعمة ذاكر حسين الحساني2210

22بايلوجي.معباس فاضل كاظم عبدهللا الزريجاوي2211

22بايلوجي.ماسراء ماجد عبدهللا هويل الشريداوي2212

22بايلوجي.مزهراء طاهر عبد الزهره حمزه2213

22بايلوجي.معالء مدلول غافل ناصر البركي2214

22بايلوجي.مزين العابدين مدلول غافل البركي2215

22بايلوجي.مشكريه بجاي رهيف طاري ال مجلي2216

22بايلوجي.محسين حميد محمد جديع آل جديع2217

22بايلوجي.مسمير نوري عواد مجيد2218

22بايلوجي.مبنين جبار مجلي جبار العليات2219

22بايلوجي.مزينب منهل بلكت حمزة الجياشي2220

22بايلوجي.ممحمد جمال عبيد طعيمه العبساوي2221

22بايلوجي.منعمه جبار نهاي غفله الجابري2222

22بايلوجي.ممنى فهد حنون مطر الزيادي2223

22بايلوجي.مسكنه سعد حاجم نعمه البركات2224

22بايلوجي.مصجير/آيات محمد رسول كنان 2225

22بايلوجي.معادل كامل ثجيل حزام2226

22بايلوجي.معمار مسلم عمران جادر االعاجيبي2227



22بايلوجي.مرؤى حسن مهدي طابور السوالم2228

21بايلوجي.ممريم رحمن چسب كرمد السوالم2229

21بايلوجي.متبارك عبد الحسن عباس عبد ال ظهيلب2230

21بايلوجي.ممائده زماخ خضير ادهم حسن الغانمي2231

21بايلوجي.مأيه جمعه عبد علوان2232

21بايلوجي.منور الهدى خيري خضير حمدان الحساني2233

21بايلوجي.مختام عزيز فرج منصور شرموطي2234

21بايلوجي.مرسل كريم هنون مرهج الظالمي2235

21بايلوجي.مصفا مسلم هاشم سلمان الغنيماوي2236

21بايلوجي.مدموع طعمه ناهي مدلول الجبوري2237

21بايلوجي.مفاطمه سعيد محمد عواد الصافي2238

21بايلوجي.مالوائلي/شيماء جابر نسر نعمة2239

21بايلوجي.مالوائلي/عالء جابر نسر نعمة 2240

21بايلوجي.مأسماء حيدر لفته هدام الجياشي2241

21بايلوجي.محسين طالب اللطيف عليوي الوائلي2242

21بايلوجي.محسين طالب اللطيف عليوي الوائلي2243

21بايلوجي.معبدهللا جوده رزاق المشعالوي2244

21بايلوجي.مكوثر حسن غزاي ثعيلب الميالي2245

21بايلوجي.مغايب صباح خلبوص معاشي الساعدي2246

21بايلوجي.ممالك سعد اسماعيل شاكر العزاوي2247

21بايلوجي.محسين عباس كاظم نوري الصالحي2248

21بايلوجي.مايالف مزعل راضي فضيل الجياشي2249

21بايلوجي.مسرور جاسم طريف2250

21بايلوجي.مبراء رياض عيسى كزار الظالمي2251

21بايلوجي.ماحمد حمزه جريمخ شنير الزيادي2252

21بايلوجي.مجنى اياد ربيدي عيدان ال موسى2253

21بايلوجي.مهاجر سالم حسن جوان2254

21بايلوجي.مهشام محمد عيدان واجد الزيادي2255

20بايلوجي.مزينب داود سلمان جساب الشبانات2256

20بايلوجي.ماسراء حسين علي وضح2257

20بايلوجي.مبتول ثامر عبد هللا محمد ابو غنيمة2258

20بايلوجي.مبتول ثامر عبد هللا محمد ابو غنيمة2259

20بايلوجي.مدعاء احمد حمود عكظ الجابري2260

20بايلوجي.مسحر عبد الحسن محمد عبد الحسين الظالمي2261

20بايلوجي.مرهام عبد الرحيم وناس عبدالحسين الخزاعي2262

20بايلوجي.مامل حميد فتنان حسين البركي2263

20بايلوجي.ممروه فرحان مراد مطر الساعدي2264

20بايلوجي.مزينب رزاق عبدالكريم حاجم الحساني2265

20بايلوجي.مفرح مهند عبد االمير علي ابوعليوي2266

20بايلوجي.مرسل فالح حسين عطية الجوابر2267

20بايلوجي.ممروة جبار عبيد عباس الزريجاوي2268

20بايلوجي.مفاطمه ضايع عباس جواد2269

20بايلوجي.مفارس حسن فياض عطيه الجياشي2270



20بايلوجي.موفاء شنيدخ سالم حسين الرفوش2271

20بايلوجي.منور عباس رسن جبار الزيادي2272

20بايلوجي.موداد غميس دفار لفته2273

20بايلوجي.مزينب فرحان مدور البركي2274

20بايلوجي.مهبة كاظم جواد مهبش السالمي2275

20بايلوجي.ممروه عبد الرضا عبد الخضر عبد نور2276

20بايلوجي.منور محمد جاسم محمد ديبس2277

20بايلوجي.مدعاء علي جواد كاظم ال عبود2278

20بايلوجي.ممروة فالح عبيد زغيرون الجابري2279

20بايلوجي.مزهراء راجي جابر محمد الزيادي2280

20بايلوجي.منور نعمان طالب نعوم ال غريب2281

20بايلوجي.محسين محسن عبيد دايخ االعاجيبي2282

20بايلوجي.ممسلم عيدان ياسين جالب الغانمي2283

20بايلوجي.ممحمدجواد كاظم جاسم محمد الفتالوي2284

20بايلوجي.محوراء احمد علي خضر العوادي2285

20بايلوجي.مزينب صالح غالي زغير المشعالوي2286

20بايلوجي.ممحمد عوض ريكان فرحان الزيادي2287

20بايلوجي.مبني حجيم/شهد عامر عبد2288

20بايلوجي.مزهراء عبدهللا بركات علي الموسوي2289

20بايلوجي.ماكرم رعد صبحي علوان2290

20بايلوجي.مجاسم عزيز دخيل نهر2291

20بايلوجي.ماحمد كريم ورد علي2292

20بايلوجي.مقحطان ثجيل عبد علي كاظم العبساوي2293

20بايلوجي.معمر خضير جالي2294

20بايلوجي.محسن هادي جابر سعد الحرباوي2295

20بايلوجي.ممحمد كاظم جياد رواد2296

19بايلوجي.محسين لطيف جبير محمد الجياشي2297

19بايلوجي.ماحمد سالم رزاق شنان األعرجي2298

19بايلوجي.محسين رزاق عبد سوادي ال حسين2299

19بايلوجي.مزينب علي ساجت مسير2300

19بايلوجي.مسيف رهيف عطيه عامر الصفراني2301

19بايلوجي.مالحسيناوي/كرار حيدر فاضل سلمان 2302

19بايلوجي.مطف كاظم مزهر بجاي ال جاسم2303

19بايلوجي.ماحمد سالم عبدوش عجل البديري2304

19بايلوجي.مزهراء علي معارج جاسم الحجاري2305

18بايلوجي.معدنان حسين عبد ياسر2306

18بايلوجي.مدعاء محمد هلكان العامري2307

18بايلوجي.مسكينة حسين رزاق شالكه الخيكاني2308

18بايلوجي.مفاطمة وعد فضاله عباس الجياشي2309

18بايلوجي.معلي هادي كاظم سماري الزيادي2310

18بايلوجي.مادريس محمد عودة عكاب2311

18بايلوجي.مبنين عماد حسين بريج العبساوي2312

18بايلوجي.متقى رائد فاضل لهمود الشريداوي2313



18بايلوجي.ماحمد سعد سعران فنجان البركي2314

18بايلوجي.ممسعد حماد كاظم ايدام الزيادي2315

18بايلوجي.معبير يعقوب غالي ياسين ال مفتاش2316

18بايلوجي.معباس صالح غازي نعيم الموسوي2317

18بايلوجي.ماسيا قابل كاظم بردان2318

18بايلوجي.مزهراء كفاح كامل عباس2319

18بايلوجي.معلي سامي زيد عبد التميمي2320

17بايلوجي.مدعاء محسن حاصود عكيلي الجابري2321

17بايلوجي.مفرهود/رباب مطشر عبود فرج2322

17بايلوجي.ممحمد مطشر ياسر شمال البدري2323

17بايلوجي.مايمان جبار عابر جابر التوبي2324

17بايلوجي.مأحمد سعد جبر عبد الحسين الحجيمي2325

17بايلوجي.منورا محمد عبد الحسين راشد الرازقي2326

17بايلوجي.منهايه ياسر عواد محمد ال غانم2327

17بايلوجي.ممصطفى حميد عموش خشان العبساوي2328

17بايلوجي.مأمجد نجم عبد بديري الجياشي2329

17بايلوجي.مفرح عادل حسن جوهر جريو2330

17بايلوجي.معباس عبداالمير سوادي عطيه الشيباني2331

17بايلوجي.مشهد باسم رحيم حسان البركات2332

17بايلوجي.منوال حمودي عبد هداد المجرم2333

17بايلوجي.مهدى كاظم صلبوخ عبد النبي الكيم2334

17بايلوجي.مايثار حيدر نايف گصاد2335

17بايلوجي.معباس علوان عوض فرج الجياشي2336

17بايلوجي.معلي رسول بدر عباس ال نويجي2337

17بايلوجي.محسين عبد الرزاق كايت فاني الشيحان2338

17بايلوجي.مدعاء كميل عبد الهادي حسين الشمري2339

17بايلوجي.مسامر ظاهر سعدون ال ظاهر2340

17بايلوجي.ممازن نجاح منصور حسون الميالي2341

17بايلوجي.ماحمد عالء شريف علوان الناصر2342

17بايلوجي.محسن ماجد نعيم فزاع2343

16بايلوجي.مرقيه سلمان حسن محمد النصراوي2344

16بايلوجي.مشفاء عبداالمير جبار شريف ال زويد2345

16بايلوجي.مطيبة عبد الكريم يوسف حسين دعيبل2346

16بايلوجي.منور عبدالحسن بزون نجم2347

16بايلوجي.مفاطمه علي هادي علي2348

16بايلوجي.مشوق عبد الكريم الفي كريم التريجاوي2349

16بايلوجي.ممروة نعيم ناصر راضي الجياشي2350

16بايلوجي.منرجس احمد حميد هلول علي2351

16بايلوجي.مأسماء رسول علي عبدالعزيز الزبيدي2352

16بايلوجي.مفاطمة راشد مرهج معود2353

16بايلوجي.مرنا سعيد دويح سنوح التوبي2354

16بايلوجي.ماحمد سعد علوان سراج الزيادي2355

16بايلوجي.معلي عنتيل داخل البلحاوي2356



16بايلوجي.مافياء صاحب عطيه عبود آل علي2357

16بايلوجي.مبراء جاهل خزيان ساجت2358

16بايلوجي.مال بو حريشه/ اسيل سعد شنان حسين 2359

16بايلوجي.مفيصل شخير عبيد شهد الشريداوي2360

16بايلوجي.مدعاء سلمان سويد محمد2361

16بايلوجي.مزينب ناظم محمد مذيور2362

16بايلوجي.مهديل صالح عبدالمحسن فرحان المشعالوي2363

16بايلوجي.مبنين باسم طراد البوشون2364

16بايلوجي.مكوثر عبد الكاظم ابوشنين عبد الظاهر2365

16بايلوجي.مفاطمة هاشم حاشي عودة الغليضي2366

16بايلوجي.مرقية عامر رحيم ابو حميد ال حاجم2367

16بايلوجي.موسن جبار ناصر منصور2368

16بايلوجي.مالجبر/بنين حسن هادي عبد 2369

16بايلوجي.معذراء قاسم مشكور طارش الجياشي2370

16بايلوجي.ماحمد سلمان ناهي حسحوس الزيادي2371

16بايلوجي.ممريم كاظم رحيم حمود اليعكوبي2372

16بايلوجي.مدعاء مهدي جبار عباس الموسوي2373

16بايلوجي.مفاطمه عبدهللا محسن هلب2374

16بايلوجي.ممرتضئ سريح مخيفي عواد2375

16بايلوجي.معبد المهدي حميد بطاح نوري الحساني2376

16بايلوجي.مخمائل حسن كريدي جثير ال رخيص2377

16بايلوجي.مزهراء يوسف لفته عجه البوريشة2378

16بايلوجي.معامر حمزه جهل منخي الحساني2379

16بايلوجي.مامال حسين فالح خلف البدري2380

16بايلوجي.مرسل فريد جابر متعب الجياشي2381

16بايلوجي.مبشائر احمد مالح عذافه الزيادي2382

16بايلوجي.مام البنين رعد رهيف عجل الزيادي2383

16بايلوجي.محوراء عبدالرحمن حسن محمد ال سماوي2384

16بايلوجي.مسعد رحيم عبيد سريح ال سلطان2385

16بايلوجي.مضحى طالب راضي فضيل الجياشي2386

16بايلوجي.متبارك محسن هاشم عمران العمران2387

16بايلوجي.مندى ماجد حميد محمد الطوبي2388

16بايلوجي.مسجى قيس حميد راضي الحجامي2389

16بايلوجي.مكرار كاظم محمد بعنون الجياشي2390

16بايلوجي.مكرار كاظم محمد بعنون الجياشي2391

16بايلوجي.مكرار كاظم محمد بعنون2392

16بايلوجي.منورسالم محمدرشيد2393

16بايلوجي.منورسالم محمدرشيد2394

16بايلوجي.ماحمد مهلي مزهر شعالن2395

15بايلوجي.مزهراء محمد عناد عاكول المعموري2396

15بايلوجي.موالء حسين شنان جبر2397

15بايلوجي.مشمس الدين خليل رسول حسين العامري2398

15بايلوجي.مشمس الدين خليل رسول العامري2399



15بايلوجي.مشمس الدين خليل رسول العامري2400

15بايلوجي.مشمس الدين خليل رسول العامري2401

15بايلوجي.مزهراء رزاق كاظم محمد الرماحي2402

15بايلوجي.معبير خالدابوالهودعبدالحسين2403

15بايلوجي.مرواء عبد الحليم محمد  عبد عيسى الخفاجي2404

15بايلوجي.مايالف فالح عطيه مهدي الزريجاوي2405

15بايلوجي.محنين محمد كريم حسون الحصيني2406

15بايلوجي.مجنان ناظم رحيم ابراهيم2407

15بايلوجي.محسنين عبد الكاظم فليح حسن االعاجيبي2408

15بايلوجي.مساره علي مطلك عبد الحمزه البو حسين2409

15بايلوجي.محنين جفات حسين راضي2410

15بايلوجي.محسن عائد مهدي غالي2411

15بايلوجي.مسلسبيل محمد عبدهللا محمود الموسوي2412

15بايلوجي.مزينب فالح عزال صحين2413

15بايلوجي.مزهراء محسن عباس سلمان2414

15بايلوجي.مفالح حسين عويد صياح الفرطوسي2415

15بايلوجي.مدنيا وليد عليوي عبود2416

15بايلوجي.منور ازهر منصور عبود الصراف2417

15بايلوجي.مشيماء كامل عواصه عباس الكرعاوي2418

15بايلوجي.مزينب سالم عبيد كاطع2419

15بايلوجي.مدعاءكاظم محاسن زغيرالجياشي2420

15بايلوجي.مبنين محمد جمعة عيدان ال بلحس2421

15بايلوجي.مهدى عبيد محمود كاظم الفتالوي2422

15بايلوجي.مالبوجراد/محمد هاتف زماط طالس2423

15بايلوجي.ماسيل ثامر جابر هنيدي2424

15بايلوجي.موليد خالد كاظم حسن الجياشي2425

15بايلوجي.ماسراء ماجد صاحب حزام2426

15بايلوجي.مافاق جبار عبدهللا علي عاكوبي2427

15بايلوجي.محسين علوان فليح حسن2428

15بايلوجي.مضحى يحيى حسين لواخ التميمي2429

15بايلوجي.متيسير ماجد جبر مزعل عامري2430

15بايلوجي.محيدر صاحب صالح محمد الذهب2431

15بايلوجي.مزينب صباح هادي علي الموسوي2432

15بايلوجي.مزينب محمود شاكر حسن2433

15بايلوجي.مزهره عبد االمير مجبل2434

15بايلوجي.مسهاد سلمان مشيهد موسى2435

15بايلوجي.معون علي حسن راضي البركي2436

15بايلوجي.مزهراء محمد طاهر مرتضى2437

15بايلوجي.محنان حسن مكركم نويني الزريجاوي2438

15بايلوجي.مدنيا حسن عبد عباس الحساني2439

15بايلوجي.مفرح رياض مطر حمادي2440

15بايلوجي.ممصطفى حسن فزع غزي االعاجيبي2441

15بايلوجي.مكرستين ذجر جاسم2442



15بايلوجي.معادل زناد مزيون يونس الرفيعي2443

15بايلوجي.ممنار ستار جبار محمد الطاهر2444

15بايلوجي.مضحى هاشم عبيد عواد2445

15بايلوجي.منوره عامر عطيه كنوش2446

15بايلوجي.ممحمد رسول صخير حسين طارش2447

15بايلوجي.منور ميثم عبدالرضا محمد العنزي2448

15بايلوجي.معباس جبران عباس السكراني2449

15بايلوجي.ممحمد موفق شوين علي الزهيري2450

14بايلوجي.مخالده مايح داخل اعور2451

14بايلوجي.مخالده مايح داخل اعور2452

14بايلوجي.منبأجميل عاجل كاظم2453

14بايلوجي.محسين عبدعلي عباس فزاع البركي2454

14بايلوجي.معلي مناف عبدالخالق مهدي الحاج عبيد2455

14بايلوجي.منغم لفته عبد حمادي2456

14بايلوجي.ممريم ثائر وحيد الشلتاغ2457

14بايلوجي.مايات سامي فاضل حاشوش الغزي2458

14بايلوجي.مزينب كاظم گنان عباس2459

13بايلوجي.مال كاوي/ زهراء عبداالمير شرشوح محمد2460

13بايلوجي.مجهاد هيجل دعاش سوادي الشنابرة2461

13بايلوجي.مليلى محمد شروم ورهاد البركي2462

13بايلوجي.معون هاشم محمد سعد الزريجاوي2463

13بايلوجي.ممريم ناجح نور عبد ابهيه2464

13بايلوجي.مزهراء سالم ناصر حسين الگرعاوي2465

13بايلوجي.مزينب جبار عبد الكاظم2466

13بايلوجي.محوراء ناظم جفجير البركات2467

13بايلوجي.مندى غافل عبدالعباس االعاجيبي2468

13بايلوجي.مزينب لفته جبار العبساوي2469

13بايلوجي.مانغام باقر محمد عوفي المجدي2470

13بايلوجي.مبهاء ردام حازم الزريجاوي2471

12بايلوجي.منور فاضل عبدهللا ال يونس2472

12بايلوجي.مشهد فاضل صريع بدوي الموسوي2473

12بايلوجي.مهدى عياش غالي ساهي2474

12بايلوجي.مفاطمه محمد رضا موسى علي الغريفي2475

12بايلوجي.مرويده رافع لفته رميض الحسيني2476

12بايلوجي.ممحمد قاسم يوسف سلمان2477

12بايلوجي.مشكران شاكر ثجيل حسون الزيادي2478

12بايلوجي.مفاطمة كريم عاجل عباس الشريداوي2479

12بايلوجي.متهاني صافر مذبوب مالجي ال عزيز2480

12بايلوجي.مشفاء محمد عبد الرضا ضيدان الحساني2481

12بايلوجي.مجميل قاسم محمد دحام الغانمب2482

12بايلوجي.مهاجر جاسم دليل عواد الزيادي2483

12بايلوجي.محوراء إبراهيم يوسف عبد الوائلي2484

12بايلوجي.محسين ماجد هبل سلوم2485



12بايلوجي.مزينب كاظم لفته خالوي ال بردي2486

12بايلوجي.مامير تحرير شريف محمود الشالل2487

12بايلوجي.مضياء صباح غانم جعيول الموسوي2488

12بايلوجي.محنان حادي جدعان سعيد2489

12بايلوجي.ممهدي كامل نعمه كاظم االعاجيبي2490

12بايلوجي.معمار جاسب عليوي حسين2491

12بايلوجي.معبداالمير طالب مطلب حسين الحساني2492

12بايلوجي.مجابر رشيد وناس مرزوك2493

12بايلوجي.مزهراء ياس خضير صنات2494

12بايلوجي.مرسل علي متعب حمادي السلطان2495

12بايلوجي.ممصطفى عباس جبار گاطع الغزي2496

12بايلوجي.معنود منصور غزال جثير زيادي2497

12بايلوجي.مبلسم محمد متعب ناصر الكعبي2498

12بايلوجي.مفاطمة فاضل تفاك عطيه2499

12بايلوجي.مهناء مهيب فوين ابراهيم االعاجيب2500

12بايلوجي.مكرار غازي سمير نشمي االزيرجاوي2501

12بايلوجي.مسجى عبدهللا كاظم جاسم الغايب2502

12بايلوجي.مفرح عبدعلي محسن عناد الحساني2503

12بايلوجي.مفاطمه حسين علي حسون الخضري2504

12بايلوجي.موجدان هيثم محمد مكاوي االعاجيبي2505

12بايلوجي.مبنين شاكر حامد معيف الياسري2506

12بايلوجي.ماحمد صبري مويش محار الجياشي2507

12بايلوجي.مهبه هللا ظاهر حبيب خليف الحسني2508

12بايلوجي.مغزوان جاسم نصيف جاسم ال سلمان2509

12بايلوجي.مزين العابدين حسن مزهر بجاي ال جاسم2510

12بايلوجي.مأحمد عبد العالي هويدي جابر2511

11بايلوجي.ممحمد عبد الحسين رجيوي جاكي2512

11بايلوجي.مبنين عقيل عاجل الشبالوي2513

11بايلوجي.مرغد غازي ونان مرزوك الظالمي2514

11بايلوجي.معهد عبدالساده مرداس خالوي ال بردى2515

11بايلوجي.ماسراء ميثم عارف السربوت2516

11بايلوجي.مشهد علي جابر نعمة االسدي2517

11بايلوجي.مامير عطيه راجي گوماني2518

11بايلوجي.مفاطمه وساك محمد ساجت الزريجاوي2519

11بايلوجي.مالعارضي/ زهراء فالح محمد عبد 2520

11بايلوجي.ممريم ابراهيم موسى عناد  الحساني2521

11بايلوجي.مايات ديوان عبد الرضا جاسم الموسوي2522

11بايلوجي.معلي عبار دخان شياع2523

11بايلوجي.مرضوان عدنان كاظم محيسن2524

11بايلوجي.ممروه ناجح نعيمه الجابري2525

11بايلوجي.مابهيه/ ازهار رعد كامل حسون2526

11بايلوجي.مزينب منهل عبد الزهرة جعفر ال عبد الرسول2527

11بايلوجي.معزيز عداي موحي بطوش2528



11بايلوجي.مهاجر سالم حاكم علي الريشاوي2529

11بايلوجي.منورس عادل فليح محمود ال حافظ2530

11بايلوجي.مغزوان عارف اجيمس مرهج الزيادي2531

11بايلوجي.مرهاب داخل عبادي حسن الضالمي2532

11بايلوجي.محوراء قابل نافع عفن عباس2533

11بايلوجي.ممنتظر ماجد عبد الحميد حسين االخلف2534

11بايلوجي.مريمه انور جفات ثجيل الجبوري2535

11بايلوجي.منور علي كاظم ثامر2536

11بايلوجي.مازهر عاجل عبد مطر الجرادي2537

11بايلوجي.مزينب رائد غالب عباس الوائلي2538

11بايلوجي.مزينب علي رسول حسن2539

11بايلوجي.مابراهيم عالوي صحين غذام الزيادي2540

11بايلوجي.مرسل رياض كامل صادق السماوي2541

11بايلوجي.مزهراء خميس خريجان جفات الجياشية2542

11بايلوجي.ممهدي نعيم سوادي رواد الزيادي2543

11بايلوجي.ممحمد رحيم علي خليف خضير2544

11بايلوجي.مزينب عايد فرحان هداد الزيادي2545

11بايلوجي.مفيصل يوسف عبد مهدي الظالمي2546

11بايلوجي.منبأ عبد الحسن حسوني علي2547

11بايلوجي.مريمة حسوني سلطان مطرب الزيادي2548

11بايلوجي.مفاطمه كريم ناصر عبد الحسين حسين2549

11بايلوجي.مدنيا علي عطيه جبر العويلي2550

11بايلوجي.مانعام نعمة غازي داني الحمادي2551

11بايلوجي.منور ماجد حميد محمد الصباغ2552

11بايلوجي.ماسعد صبحي بعنون سواري2553

11بايلوجي.مرحاب مهند احمد محسن2554

11بايلوجي.مايمان محمد محيل عواجل السويد2555

11بايلوجي.مسجاد ماجد ثجيل حزام2556

11بايلوجي.معلي سيف الدين حسن عبدهللا الصائغ2557

11بايلوجي.مغفار عقيل حميد عاجل2558

10بايلوجي.مفاطمه مديح ناصر منشد ال حمود2559

10بايلوجي.مزهراء فليح  محمد جياد الزيادي2560

10بايلوجي.مجميل ثجيل لعيوس شهيب2561

10بايلوجي.مريسان هويدي طشه سماري العبساوي2562

10بايلوجي.مرسل حسن عواد بشون الكعبي2563

10بايلوجي.ممريم سامي شاكر سلطان2564

10بايلوجي.مالغليظاوية/مريم عواد خضر 2565

10بايلوجي.مالجشعم/ علي فيصل عيدان جبر 2566

10بايلوجي.مفاضل باسم حسوني علي الصبيخاوي2567

10بايلوجي.مزينب حسين مدلول هرو الجبوري2568

10بايلوجي.محميدة سعيد فضالة عبدالنبي الخزعلي2569

10بايلوجي.مذوالفقار عباس رسن جبار2570

10بايلوجي.مزهراء قاسم عاجل شناوه البشير2571



10بايلوجي.ممريم ناظر عبد الحسن مفتن2572

10بايلوجي.مهبه ماجد رزاق حسن2573

10بايلوجي.مزهراء كامل حسين جبار2574

10بايلوجي.مورود سعد كاظم فزاع الزيادي2575

10بايلوجي.مزهراء داخل كاظم سلمان2576

10بايلوجي.مزهراء داخل كاظم سلمان2577

10بايلوجي.مزينب حيدر كامل غازي ال حمادي2578

10بايلوجي.مرغد حيدر احمد عبد الكريم الياسري2579

10بايلوجي.مأمير محمد عبدش حسن الناصر2580

10بايلوجي.مسالي حسين عبد االمير محمد ال حمود2581

10بايلوجي.مصفا جاسم خضير هادي الربيعي2582

10بايلوجي.معلي محمد خيون جبر الخفاجي2583

10بايلوجي.مايالف رزاق محسن جواد التركي2584

10بايلوجي.منورجواد كاظم مطلب الغزي2585

10بايلوجي.ماحمد كاظم بدري محمد صالح ال يونس2586

10بايلوجي.مزهره اياد عبد الجبار جعفر2587

10بايلوجي.مجعفر محمد مظلوم سلطان الظالمي2588

10بايلوجي.محسام محمد مهندس ضويهر الظالمي2589

10بايلوجي.معلي سامي عطشان حسين الربائع2590

10بايلوجي.منور ناظم حمد سلمان2591

9بايلوجي.مطالب رحيم خزيوي سلطان البركي2592

9بايلوجي.محوراء ناصر حمزه مدلول العباس2593

9بايلوجي.مدعاء سالم جابر محارب الشريده2594

9بايلوجي.ممحمد ابراهيم محمد احمد2595

9بايلوجي.مسجاد جمال عذيب مشاري الريشاوي2596

9بايلوجي.معماد حسن عبدعلي الكرعاوي2597

9بايلوجي.منعمت سالم عباس علي حذاف2598

9بايلوجي.مإسراء باسم عبد الزهرة شمخي ال جبر2599

9بايلوجي.ماسراء علي حسن علي الجريو2600

9بايلوجي.ممحمد هجان فياض كاور ال عيسى2601

9بايلوجي.ماحمد جواد محمود معيوف2602

8بايلوجي.مزينب رعد عودة حسن الفيخراني2603

8بايلوجي.مايه حسين ساجت مسير البعالوي2604

8بايلوجي.مقاسم هاتف غالي عبد2605

8بايلوجي.منور نجم عبدهللا ناصر2606

8بايلوجي.ماثير خالد حسن كاظم الركابي2607

8بايلوجي.ماسراء علي حنون عكلة ال معال2608

8بايلوجي.معلي حسن عبد الكاظم عبد علي عبد الرضا2609

8بايلوجي.مزينب ابراهيم مهدي حسين الظالمي2610

8بايلوجي.محيدر محمد كريم بريهي الحساني2611

8بايلوجي.مرواء كاظم طعيمة غازي ال خلف2612

8بايلوجي.ممهدي رحيم نصيف جاسم2613

7بايلوجي.مكرار علي ربيدي عيدان ال موسى2614



7بايلوجي.مكرار مرزوق عبد حمادي البركات2615

6بايلوجي.متبارك سالم قاطع العزامي2616

6بايلوجي.ممحمد رويضي حربي عبدهللا الزيادي2617

6بايلوجي.متبارك فارس اسماعيل شاكر2618

6بايلوجي.مدعاء نعمه سوادي كاظم ال حاجم2619

6بايلوجي.مزهراء مسلم شنان جبار الزيادي2620

6بايلوجي.منبيل إبراهيم فنطوس حيال الجياشي2621

5بايلوجي.مفاطمة حسن ساجت مسيرالبعالوي2622

5بايلوجي.مسجى رضا سعد عبد الحسن الخالدي2623

غير مطابقبايلوجي.ماسراء احمد جايد مشكور ال عبس2624

غير مطابقبايلوجي.مبرز ليتم هلل يوسف2625

غير مطابقبايلوجي.مهبة ليث عبدالنبي عزيز الحمداني2626

غير مطابقبايلوجي.مرواء كاظم مطشر  الموحي2627

غير مطابقبايلوجي.ماسراء حكمت حبيب شالل الظالمي2628

غير مطابقبايلوجي.مابتسام حسين كاظم قريش2629

غير مطابقبايلوجي.مدعاء ناجي جبار حسن الحسيناوي2630

غير مطابقبايلوجي.محسين شاكر مطر حسون جياشي2631

غير مطابقبايلوجي.معباس فاضل لويخ غضب األعاجيبي2632

غير مطابقبايلوجي.معبير عبدهللا ساجت جويهل2633

غير مطابقبايلوجي.مايات داخل لفات حسين البركات2634

غير مطابقبايلوجي.مال رحمه/ كرار موسى فرج موسى 2635

غير مطابقبايلوجي.مثريا خالد ثجيل عاجل2636

غير مطابقبايلوجي.مبدور فاضل عبد الزهرة وناس الجابري2637

غير مطابقبايلوجي.مرحيم مؤيد رحيم فاضل2638

غير مطابقبايلوجي.مجنان باجي حسين جويد البركي2639

غير مطابقبايلوجي.ممرتضى حسوني كاظم شلتاغ الظالمي2640

غير مطابقبايلوجي.مال رحمه/ مروة موسى فرج موسى 2641

غير مطابقبايلوجي.مرسل قاسم محمد حمزه العامري2642

غير مطابقبايلوجي.مامل محمد جمعة عيدان ال بلحس2643

غير مطابقبايلوجي.معبير علي رمل رفاس2644

غير مطابقبايلوجي.مطيبة عبد الحسين عباس حمدي الزريجاوي2645

غير مطابقبايلوجي.معقيل داخل لفات حسين البركات2646

غير مطابقبايلوجي.مالمحسناوي/عادل حامد مدلول مزهر2647

غير مطابقبايلوجي.مبراق حيدر فاضل كريم2648

غير مطابقبايلوجي.مكرار سلمان سويد محمد2649

غير مطابقبايلوجي.مدعاء جميل زامل ونون الزريجاري2650

غير مطابقبايلوجي.ممصطفى محمد كامل سهر الجرادي2651

غير مطابقبايلوجي.ممصطفى مديح بهلول ال گطاط2652

غير مطابقبايلوجي.مبنين عبد الكريم جبار محمد العبدلي2653

غير مطابقبايلوجي.مهشام جياد مسير جاسم ال جياد2654

غير مطابقبايلوجي.مرغد علي خطار عريج2655

غير مطابقبايلوجي.ممحمد احمد فليح حسن المعالي2656

غير مطابقبايلوجي.مجعفر هادي زوير سليمان2657



غير مطابقبايلوجي.مزهراء رحيم  عاجل كاظم الجياشي2658

غير مطابقبايلوجي.مفارس فاهم ديوان نينو الشريداوي2659

غير مطابقبايلوجي.ميوسف محسن حميد محسن2660

غير مطابقبايلوجي.ممصطفى عامر حسان يوسف الشريف2661

غير مطابقبايلوجي.مصبار يوسف متعب طاهر2662

غير مطابقبايلوجي.مكرار فليح حربي عبيد الزريجاوي2663

غير مطابقبايلوجي.مشيماء عبدهللا كريم عمار الزياد2664

غير مطابقبايلوجي.مفيصل عدوه كاطع هالسه العوادي2665

غير مطابقبايلوجي.مسجى سمير منصور محمد حيدر2666

غير مطابقبايلوجي.مرويدة عالوي حسين الشمري2667

غير مطابقبايلوجي.معلي سند جابر عبدالجليل الحمداني2668

غير مطابقبايلوجي.محسين عادل نجم عبد2669

غير مطابقبايلوجي.مالعبساوي/ كرار محمد َكاطع مدلل 2670

غير مطابقبايلوجي.مكرار حسين حمزه2671

غير مطابقبايلوجي.مزهوركريم راضي ناصر االغا2672

35طبيب بيطري.منور جمعة كريم ساجت البركي2673

30طبيب بيطري.محسين حسون حساني محيسن2674

30طبيب بيطري.مساهر عبداالمير حسين نور2675

30طبيب بيطري.مندى عقيل عادل شريدة الجبوري2676

30طبيب بيطري.مليث حبيب حسين دخيل2677

29طبيب بيطري.ممحمد حسين هندي حسن2678

29طبيب بيطري.مثريا ذجر حاشوش بطى الفرطوسي2679

29طبيب بيطري.ممحمود عقيل عادل شريده الجبوري2680

29طبيب بيطري.مدنيا سعد حسين زبالة2681

28طبيب بيطري.مزهراء حميد جبار ناجي الموسوي2682

27طبيب بيطري.مياسر ناظم صلبوخ حسين2683

27طبيب بيطري.مأمل عبد الرزاق عبد السادة2684

26طبيب بيطري.محسين احمد ابراهيم عبد ال كركوش2685

25طبيب بيطري.مدانية عبدالحسن عبدالجليل صخيل الماجدي2686

25طبيب بيطري.معلي حسين مهاوش بطي الفرطوسي2687

25طبيب بيطري.منور عبد الهادي حسن عبد الغزي2688

25طبيب بيطري.معايد جاسم كحيط ثويني التوبي2689

25طبيب بيطري.ممصطفى عقيل حمودي جبر الحميدي2690

24طبيب بيطري.معباس جواد كاظم عبدالحسين2691

24طبيب بيطري.مانتظار كاني جاسم نوين ال جابر2692

23طبيب بيطري.مانوار حسن فاضل محمد ال رميض2693

23طبيب بيطري.محسين محمد واوي بدن الزيادي2694

23طبيب بيطري.محسن رحيم حبيب بجاي العبساوي2695

23طبيب بيطري.مفاطمه محمد ساجت محول الظالمي2696

23طبيب بيطري.معلي محمد سلمان لفته الظالمي2697

22طبيب بيطري.مفاطمه رزاق رضا جابر الشيباني2698

22طبيب بيطري.مرقيه عدنان حسين علي الحمادي2699

22طبيب بيطري.مرسل رحيم داعس خريجان ال خريجان2700



22طبيب بيطري.مآيات قصي جبار مطر العبودي2701

22طبيب بيطري.معباس عبد الرضا يوسف لطيف الخفاجي2702

21طبيب بيطري.مرقية عبد مهدي شليج الوائلي2703

21طبيب بيطري.ممريم حامد عبد هللا عجيل2704

21طبيب بيطري.مخالد مجهول حسين وليد الجنابي2705

20طبيب بيطري.مزينب نور محمد حسن ال جريو2706

20طبيب بيطري.مغدير علي جليل هادي الركابي2707

20طبيب بيطري.محيدر يونس احمد محمد المشل2708

20طبيب بيطري.منور كريم جعاز نعيمه2709

20طبيب بيطري.مالرا حبيب علي بديوي جبر2710

20طبيب بيطري.مبشائر احمد ناصر حسين2711

20طبيب بيطري.ماراس علي شاكر محمود الحميدي2712

20طبيب بيطري.مناظم نعمة عنفاص حسن الظالمي2713

20طبيب بيطري.مرواء رايح خليف حداوي ال محيسن2714

20طبيب بيطري.معلي محسن جبر2715

20طبيب بيطري.متراب عباس محمد عبد الظالمي2716

20طبيب بيطري.ممحمد عبدهللا شخاط الزيادي2717

19طبيب بيطري.مزهراء محمحد حبيب جبر2718

19طبيب بيطري.مسجى هاشم عبيد عواد الزيادي2719

18طبيب بيطري.محسين عبدالعظيم محمد سوادي الزيادي2720

18طبيب بيطري.ماكرم سعد ادهام ابوحسنه2721

18طبيب بيطري.مسارة باسل بسيطة خضر ال محسن2722

18طبيب بيطري.مسعد عبدالزهره فرحان كاظم2723

18طبيب بيطري.محسين محمد خطار تقي2724

18طبيب بيطري.مفرح عبد الكاظم علي وضح ال ناصر2725

18طبيب بيطري.ماسماعيل عبد الجبار اسماعيل سلمان2726

17طبيب بيطري.ممحمد عبد فيصل عبد الحسن الجياشي2727

17طبيب بيطري.محوراء عباس فاضل كريم الجابري2728

17طبيب بيطري.مهبه فاضل ميران عيدان ال شبل2729

17طبيب بيطري.معالء كاظم حميد نعمة الحساني2730

17طبيب بيطري.مجبريه جميل هويجل جوير البركي2731

17طبيب بيطري.مبسام علي داود صالل الصالل2732

17طبيب بيطري.مابرار جمال لفتة عاشور2733

16طبيب بيطري.مزينب باسم محمد عبد ال حمادي2734

16طبيب بيطري.معبد هللا موتان حلو جالي الظالمي2735

16طبيب بيطري.ممصطفى عبدالكريم عبدالزهرة ابراهيم العبيد2736

16طبيب بيطري.محسين سامي علي عبود الحساني2737

16طبيب بيطري.معهود مهدي كاظم سلمان الشرفي2738

16طبيب بيطري.معهودمهدي كاظم سلمان2739

16طبيب بيطري.مطيبه منديل عبد الحسن سكر ال زياد2740

16طبيب بيطري.معقيل حسين عالوي عوض الجياشي2741

16طبيب بيطري.مهبه كاظم خضير عذوب2742

16طبيب بيطري.مزين العابدين عالء صالح العلياوي2743



15طبيب بيطري.معمار ميثم حميد حسين ال كاندو2744

15طبيب بيطري.محسين كاطع كاظم لطيف2745

15طبيب بيطري.مزينب حيدر كاظم الخفاجي2746

15طبيب بيطري.ممياسين ثامر عبد االمير سلمان الصفار2747

15طبيب بيطري.معدي يونس مزيد دهش الربيعي2748

15طبيب بيطري.محوراء فيصل عبد االمير فليح2749

14طبيب بيطري.منسرين راهي مطشر ظاهر البركي2750

14طبيب بيطري.مضي زهير فرحان شبلي2751

14طبيب بيطري.مزويد/ حوراء مجيد عبد الكاظم 2752

14طبيب بيطري.مهاله محمد كاظم عبود خلف2753

13طبيب بيطري.مزينب سعد دعبول منصور الحساني2754

13طبيب بيطري.معلي اياد عبد الحسن عبد الحسين الجبوري2755

13طبيب بيطري.ماحمد زاير عبد الرضا حسون الحساني2756

13طبيب بيطري.معلي صباح حسن علي2757

13طبيب بيطري.مصفا طالب علي حسن ال سمير2758

13طبيب بيطري.مرحاب عدنان سماوي عواد2759

13طبيب بيطري.مثامر شاني عواد وديد ال عجيل2760

12طبيب بيطري.معبد الرحمن حيدر عبد الحسين سراج الرفش2761

12طبيب بيطري.ممصطفى محمد مطلك دوحي ال محمد2762

12طبيب بيطري.مباقر رسام مشير دفار الزريجاوي2763

12طبيب بيطري.ممصطفى مشاي مجوخ والي2764

12طبيب بيطري.مريام هاتف حسين فهد الحسين2765

12طبيب بيطري.مروز محمد نعوم صالح ال عويز2766

12طبيب بيطري.مكرار سامر شيحان ال جعل الزيادي2767

11طبيب بيطري.ممحمدعلي لطيف احمد لطيف مرزوق2768

11طبيب بيطري.ماميرة محسن بشبوش حسين ال سماعيل2769

11طبيب بيطري.معلي حسين بشير ال طويرش2770

11طبيب بيطري.ممختار مسير فزاع محسن عبد2771

10طبيب بيطري.معلي عدي حاتم حنوش2772

9طبيب بيطري.مأسماء رحمن غياض شتيوي البركي2773

9طبيب بيطري.مجنان علي دوخي كامل الظالمي2774

9طبيب بيطري.ماسراء مجبل عبد جويد الضالمي2775

9طبيب بيطري.ماسيل قاسم عبدالرضا جويد الزيادي2776

8طبيب بيطري.مغفران فيصل عبدهللا كاظم العبودي2777

8طبيب بيطري.مابتهال حسين محيسن قصاد الظالمي2778

8طبيب بيطري.ممريم اسماعيل عبد الحسين عبد هللا اللقب سيد علي2779

غير مطابقطبيب بيطري.مسجاد جنكيز علي البياتي2780

غير مطابقطبيب بيطري.مصياد البراري عوان الرحمة2781

غير مطابقطبيب بيطري.معلي جعفر حنون صادق2782

34(فنون جميلة)فنان .مهبة عقيل داود جالب التميمي2783

29(فنون جميلة)فنان .مميثم حسين علي حسين السماوي2784

29(فنون جميلة)فنان .مأمير سلمان صالح حسين الوائلي2785

27(فنون جميلة)فنان .مامجد فؤاد عناد مزهر الظالمي2786



27(فنون جميلة)فنان .مبلسم قصي عبدالرحمن محمد العجيلي2787

26(فنون جميلة)فنان .معلي فرج عبيد عباس الزيادي2788

26(فنون جميلة)فنان .معلي رحيم كاشي حميدي الجياشي2789

22(فنون جميلة)فنان .مناظم نايف دهيم شناوه2790

21(فنون جميلة)فنان .مشهد عامر وحيد علي الصائغ2791

21(فنون جميلة)فنان .معادل ارحيم جاسم حمزه2792

20(فنون جميلة)فنان .معلي جميل هالل ناصر الشاهر2793

18(فنون جميلة)فنان .مامجد عباس دخيل عطية الحسني2794

18(فنون جميلة)فنان .مقحطان عدنان مدلول ساجت البركي2795

17(فنون جميلة)فنان .مرنا خليف فرحان سلطان البركي2796

17(فنون جميلة)فنان .محسين راهي طوير فرحان العريفاوي2797

17(فنون جميلة)فنان .معلي الرضا عبد هللا حويجي جبر عوفي2798

15(فنون جميلة)فنان .مايمان ثامر عبداالمير2799

15(فنون جميلة)فنان .موائل محمد عكلو عبدالواحد الجياشي2800

15(فنون جميلة)فنان .مبنين مالك دعبول جوان الزيدي2801

13(فنون جميلة)فنان .مميثم نعيم شنون ادهم ال غانم2802

غير مطابق(فنون جميلة)فنان .مسحر عباس حمزة2803

غير مطابق(فنون جميلة)فنان .ممرتضى علي جالي حسن الزيادي2804

غير مطابق(فنون جميلة)فنان .معثمان حسين عطيه عباس الفرطوسي2805

غير مطابق(فنون جميلة)فنان .محوراء جمال فوزي عباس الربيعي2806

غير مطابق(فنون جميلة)فنان .مدعاء جاسم رحيم حسن السالمي2807

غير مطابق(فنون جميلة)فنان .مخالد فالح ريسان فرحان2808

غير مطابق(فنون جميلة)فنان .مفاطمة فالح ريسان فرحان2809

غير مطابق(فنون جميلة)فنان .متبارك علي جاسم جابر ذهب2810

غير مطابق(فنون جميلة)فنان .مفراس محمد جاسم محمد دبيس2811

غير مطابق(فنون جميلة)فنان .مقاسم  مجيد عبيد علوان الصائغ2812

غير مطابق(فنون جميلة)فنان .مرقية خلف عباس سلوان2813

40قانوني.مامير حسين مهدي فني الزريجاوي2814

35قانوني.مزينب خلف سلمان2815

34قانوني.مغفران علي مرهج لزام الزيادي2816

33قانوني.مسجى سعد كامل شاكر الشقيري2817

32قانوني.مجبوري/عال رزاق نعمه دهيم 2818

32قانوني.ممنال قابل ميش محار2819

31قانوني.مميثم مزهر فنجان دارم الجياشي2820

30قانوني.مسالي مشتاق خضير حسين التميمي2821

30قانوني.مسرى ابراهيم منشد صالح محمد2822

30قانوني.ماسعد محمد براك2823

30قانوني.محنين حاكم مهلهل عزارة ال معجون2824

30قانوني.مبثينه داخل رحيم مطشر الظالمي2825

30قانوني.مريسان غازي بحر حسين2826

30قانوني.منغم شهيد سوادي عليمه الربايع2827

30قانوني.معايده سامي مكطوف ناهي الغزي2828

30قانوني.مسليل ثجيل لعيبي حيوان الجياشي2829



30قانوني.مايام فالح عطيه شنان2830

30قانوني.مبسام عباس حسين محمد الميالي2831

30قانوني.مرسل غازي هويجل جوير2832

30قانوني.مثامر جابر خضير عباس الغانمي2833

30قانوني.مزينب كركاوي كريم جبار الزيادي2834

30قانوني.مدعاء حسن عجيل خزعل2835

30قانوني.مصفاء ادريس محمد موسى الموسوي2836

30قانوني.ممشعل كطان كريم محمد2837

30قانوني.مباريس احمد هادي سويد العبسي2838

30قانوني.مصفا هادي عباس ملك جياشي2839

30قانوني.مسجى طالب راضي فضيل الجياشي2840

30قانوني.مهبه محيسن عبد شهد الجياشي2841

30قانوني.محوراء سالم شاكر كريم2842

30قانوني.محيدر حسون علي محمد االعرجي2843

30قانوني.مهاني حمود حسين عبدهللا البركي2844

30قانوني.معلي كاطع عبد الحسين گبيش الزياد2845

30قانوني.محسن نبيل محمد صادق2846

29قانوني.مبسام سفاح رحيم مسير الجشعمي2847

29قانوني.مكوثر عادل مرزة حمزة2848

29قانوني.مبدور محمد طويح محمد2849

29قانوني.مناهي حسان حرجان چثير الربائع2850

29قانوني.مرقيه مأمون احمد محسن مايح2851

29قانوني.مالرا محسن عبدهللا اسماعيل السوالم2852

29قانوني.منور حبيب خلف محيبس العبياوي2853

29قانوني.محنين سالم سهر دخيل2854

29قانوني.مكوثر عطيه لفلوف ناصر العميه2855

29قانوني.محسين محمد ابراهيم حسين الموسوي2856

29قانوني.مفرح فاهم شاكر عبد الحسن السبع2857

28قانوني.مشاكر صيني كباص حرجان الجياشي2858

28قانوني.معلي حسين مجيد كريم الطباطبائي2859

28قانوني.مايفان علي شاكر علي الحمداني2860

28قانوني.مزينب حمزه عباس محل2861

28قانوني.ممريم حسن حيدر حسن ال جابر2862

28قانوني.منور سعد حطيحط حميدي2863

28قانوني.ماياد اشويل درمان عبد الزريجاوي2864

28قانوني.معادل مزعل بريدي مناع الزيادي2865

27قانوني.مايمان عبد الصاحب محمد2866

27قانوني.مكوثر جبار ناصر منصور ال ابراهيم2867

27قانوني.مالجابري/احمد كريم مهدي عابله 2868

27قانوني.مامين حميد حسن صالح الربعي2869

27قانوني.معون خليل ابراهيم ناصر الياسري2870

27قانوني.مصفا ماجد رسول عباس الوهامي2871

27قانوني.مزهراء حسين شاكر هويدي2872



27قانوني.مانعام حسن مطنش فهد الزيادي2873

27قانوني.مبنين محمد قاسم مزعل الوهامي2874

27قانوني.معالء جواد كاظم اسماعيل الزريجاوي2875

27قانوني.مبنين صالح محمد عليوي2876

27قانوني.مزينب علي كاظم شاهين الربائع2877

27قانوني.ممشتاق هالل كندوح وذاحي الحساني2878

27قانوني.مزينب باسم رزاق حسن ابو سمير2879

27قانوني.مايات فالح والي2880

27قانوني.مايمان فريد عبد العزيز علي2881

27قانوني.مباسم محمد شهد صافي الغانمي2882

27قانوني.ممحمد كاظم بزون محسن الحساني2883

27قانوني.منور مهدي جبار عباس الموسوي2884

26قانوني.معلي جعفر طريمش عبد الزركاني2885

26قانوني.مرافع رسام مشير دفار2886

26قانوني.ماحمد قاسم صالح عبد المهدي الفتالوي2887

26قانوني.محوراء رياض مالك علوان البديري2888

26قانوني.مسجاد لطيف عواد وناس البركي2889

26قانوني.منوامر حاجم بدر علي ال هليل2890

26قانوني.مفاطمه فاضل تاية سرحان الغزي2891

26قانوني.ممناف حيدر محسن عبد الزريجاوي2892

26قانوني.مياسر عطيه منشد عبد الزركاني2893

26قانوني.مهدى جواد كاظم حسون2894

25قانوني.ممحمد ثجيل مجهول عزيز ال جارهللا2895

25قانوني.موسام جمال عبد حميد الصبيخاوي2896

25قانوني.مزهراء نعيم شهد كاظم2897

25قانوني.ممسلم دخيل خضر هداد االعاجيبي2898

25قانوني.ماسماء سلمان فلو عبعوب2899

25قانوني.مرفل خالد كاظم عبد االمير الربيعي2900

25قانوني.مازهار عبدهللا حسن سعد2901

25قانوني.محسن كاظم عباس عبدالسادة الحنتوش2902

25قانوني.منور فارس داخل عبد ال عباس2903

25قانوني.منبراس مهدي مالك صالح2904

25قانوني.ممائدة كاظم خضر حسين العوادي2905

25قانوني.مكوثر عبد هللا كريم خليل العبادي2906

25قانوني.مصفاء فالح غايب عبد الحسين2907

25قانوني.محسين عبدهللا علي عاجل2908

25قانوني.مسوسن جواد كاظم نشمي2909

25قانوني.محسين علي شنين عاجل االعاجيبي2910

25قانوني.مجعفر صالح شريف مكتوب الخضري2911

25قانوني.مزينب هادي رحيم عجه العميه2912

25قانوني.معبد هللا كريم عبادي شنان الحساني2913

25قانوني.مسجى توفيق داخل عطيوي الجياشي2914

25قانوني.مخلف عايد ضيم دهيمش االعاجيبي2915



25قانوني.مالضالمي/زينب علي هاني عباس2916

25قانوني.محسين يونس راضي مطر2917

25قانوني.ممحمد جواد حسن علي العطوي2918

25قانوني.معلي حمزه دوخي سريح الكافي2919

25قانوني.مفاهم صكبان كريم مجيبل الظالمي2920

25قانوني.مزهراء فاضل ياسر حسن السطر2921

25قانوني.ماحمد جمعه عطيه وناس البركي2922

25قانوني.مزين العابدين رزاق عبد الحسين جبار2923

25قانوني.مهبه قاسم عبدهللا البركي2924

25قانوني.مهبه قاسم عبدهللا لفته البركي2925

25قانوني.محيدر ماشي صلهام محولي2926

25قانوني.مأمجد عبد األمير كاظم صالح الظالمي2927

25قانوني.ممروه رشيد عموش خشان2928

25قانوني.ملينا سعد مطشر كاظم تويج2929

25قانوني.مفاطمة كاظم فليح حسن الخفاجي2930

25قانوني.مذوالفقار عالء الدين عبد جساب2931

25قانوني.منور مهدي عيسئ غموس الركات2932

25قانوني.مهادي حساف ظاهر مطر البركات2933

25قانوني.ممرتضى حكام خضير عاشور2934

25قانوني.مطيبات علي عبدالحسين موسى الخطيب2935

25قانوني.ممخلد كامل مشكور محمد الصفراني2936

25قانوني.محسن ناصر بشو علي االعاجيبي2937

25قانوني.معبد الستار شاني نجم علي الحساني2938

25قانوني.مغدير سالب عباس هالوي ال علي2939

25قانوني.ماسماء داخل مهدي حسن ال ظيدان2940

25قانوني.منور رافد محمد شاكر2941

25قانوني.مهيام لطيف كاظم جودي الحساني2942

25قانوني.مصالح عباس فرحان عبود الزريجاوي2943

25قانوني.ماسيل فرحان اليذ مناحر الجبير2944

25قانوني.مرحيم سعدون عطيه حميد الميالي2945

25قانوني.معبداالمير ثامر عبداالمير دحام العارضي2946

25قانوني.ممبارك عبدالحسن عبيد حسن االعاجيبي2947

25قانوني.معهود فالح عبد هاني الجياشي2948

25قانوني.مجعفر حسن جريني عبد الخضر الزيادي2949

25قانوني.مسهير رحيم زاير نكاد الحساني2950

25قانوني.مصالح سلمان صالح محمد الحجامي2951

25قانوني.منصير حاكم عبدالكاظم عاجل الظالمي2952

25قانوني.ممحمد داخل طارش حسين2953

25قانوني.محيدر رحيم غصاب جدران الجياشي2954

25قانوني.مزينب محمد هاني عبد الحسين ال غربان2955

25قانوني.محسين عبداالمير عبد برشاوي الشحماني2956

25قانوني.مخديجة كامل والي عبد الحسين رشان2957

25قانوني.مصابرين شيال عبد عطيه العبساوی2958



25قانوني.ممهند عبد الحسن حطحوط خلف الزيادي2959

25قانوني.محنين محمد عزرال خضير الشنابره2960

25قانوني.مسالم مذكور عبد برد الجياشي2961

25قانوني.محسين عبدعلي داود سفاح العبساوي2962

25قانوني.مرقية علي سودان احمد ادريس2963

25قانوني.ممرتضى عبداللة كاطع ظاهر الغليظاوي2964

25قانوني.مزهراء داخل عبود مري المري2965

25قانوني.ملقاء حسين محيسن قصاد الظالمي2966

25قانوني.مصبا ماجد محمدحسن مجيد الخفاجي2967

25قانوني.منزار فارس رويضي حمادي الحسيناوي2968

25قانوني.معلي حسين سلمان محمد2969

25قانوني.ممارد رحيم عيسى كزار الظالمي2970

25قانوني.مأحسان عساف داخل عبطان الحساني2971

25قانوني.مأم البنين سمير جابر واجد ال خضير2972

25قانوني.مزينب حمزة شاكر عيدان ال توبي2973

25قانوني.محسن هادي فرحان حسين البركي2974

25قانوني.ممحمد قاسم محمد جابر الزيادي2975

25قانوني.منور احمد سعدون غيدان2976

25قانوني.ممحمد ظاهر جابر عالي2977

25قانوني.مصباح ذايل سعد عبد الحسين الزيادي2978

24قانوني.مريهام حاتم عجمي حميدي ال حسان2979

24قانوني.محسين ضياء شاكر سماوي سماوي2980

24قانوني.ممهدي كاظم علوان محمد البديري2981

24قانوني.مابراهيم خليل هالل حسين الفهد2982

24قانوني.محوراء حسين حسن عبود الربايع2983

24قانوني.مالوسمي/أحمد كاظم عبد حاجي 2984

24قانوني.مرقيه اسلوبي مشكور جرمخ الظالمي2985

24قانوني.محوراء حسين حسن عبود الربيعي2986

24قانوني.محسن محسن كامل هادي العوادي2987

24قانوني.موليد دوالب كاظم حسين الموسوي2988

24قانوني.ممحمد جواد عبد الكاظم خطار2989

24قانوني.مامل كاطع علي ال شاهر2990

24قانوني.مزهراء حسين لفتة عليوي البركات2991

24قانوني.مهاجر محسن داخل محمد2992

24قانوني.معلي ساير سوادي عبد الخضر2993

24قانوني.معالء عائد تركي عبد طالل الزريجاوي2994

24قانوني.موسن ناظم جابر جمعه2995

23قانوني.ممخلص علي كمر مطرود الزريجاوي2996

23قانوني.مزينب نعيم عبيد حمود2997

23قانوني.محسين رزوق صگر عبدهللا2998

23قانوني.محنين غسان عبد المجيد ابراهيم ال محمد2999

23قانوني.ماميره حميد سلطان عبيد الحساني3000

23قانوني.مفاطمه اوزير عيدان حاتم الجبوري3001



23قانوني.ماحمد رزاق صحين جبار البركي3002

23قانوني.مشفاء عبدهللا عويد عبود الزريجاوي3003

23قانوني.ممحمود شاكر محسن عناد الحساني3004

23قانوني.مزهراء لفته كاظم جبر السعيدي3005

23قانوني.ممنعم عبد فليح راشد الشريداوي3006

23قانوني.ممحمد باسم فاضل موسى3007

23قانوني.موسام قاسم سعود جويجي الجياشي3008

23قانوني.مورود بطاح مشكور ضاهر اليعقوبي3009

23قانوني.منور صباح عبد خلف العامري3010

23قانوني.منور هاشم محمد سعد الزريجاوي3011

23قانوني.مماهر عبدهللا مزهر خويط العزامي3012

23قانوني.مهديل حسن ناهي شالكه3013

23قانوني.مبنين صالح عبد النبي مزعل شنابرة3014

23قانوني.مهاني مؤيد كاطع شليبه الزريجاوي3015

23قانوني.محسن جاسم حسوني لفلوف الشيباني3016

23قانوني.مفاطمه جواد كاظم شمخي الخفاجي3017

23قانوني.مدعاء حسن داخل عبد البركي3018

23قانوني.مموعد عبدالزهره عبد الحسين عبود الموسوي3019

23قانوني.ممنتظر ريسان جابر جاسم العتابي3020

23قانوني.مكرار كريم حسين عواد الجياشي3021

23قانوني.ممقداد عبد االميرعبد الخضر خفيف العطوي3022

23قانوني.ماحمد عبدالحسين مجيد علي الكعبي3023

23قانوني.مسعدون ثجيل خنزير دحام الرفيعي3024

23قانوني.ماحمد ماجد خليف راشد العبساوي3025

23قانوني.مسعد فاضل عبيد جخم العاجيبي3026

22قانوني.مضرغام فائز جبار شمخي الخزرجي3027

22قانوني.منور الهدى حسين علي وميان العبودي3028

22قانوني.مهيفاء عباس جهاد ياسين العبودي3029

22قانوني.مهند كامل حمود ذباح الطائي3030

22قانوني.مبني رجاب/وقار يحيى باقر كريم 3031

22قانوني.مصالح جاسب عباس عبود الزيادي3032

22قانوني.مفاطمة هاشم فرحان كاطع جبر3033

22قانوني.مجوهر مهدي محمد حمادي3034

22قانوني.معلي ياسر عباس عطيه الجابري3035

22قانوني.مسجى كاظم عبد الهادي محمد الياسري3036

22قانوني.معامر حمدان عبدالرضا جاسم الموسوي3037

22قانوني.ماحمد حسين صالح هاشم الموسوي3038

22قانوني.ملقاء قايد جبار بديوي الزريجاوي3039

22قانوني.ممرتضى تكليف ارهيف عبيد الجياشي3040

22قانوني.محيدر يونس دخيل مشعل الزريجاوي3041

22قانوني.معذراء جميل رحيم جبر3042

22قانوني.ممحمد باسم فاضل موسى ال موسى3043

22قانوني.مكرارعوده جبير حيدب3044



22قانوني.مزينب باسم حبط شنوت3045

22قانوني.مهند احمد شهاب جياد الزيادي3046

22قانوني.مايمان شاكر حامي وناس الجابري3047

22قانوني.مازهار رزاق غازي كريم كروم3048

22قانوني.مسارة يحيى موسى حموز الحسيني3049

22قانوني.محوراء عنون عران مسلم الكيم3050

22قانوني.مالبزلجي/تموز عالوي عبد االمير نجم3051

22قانوني.محسين نايف تايه عباس الحساني3052

22قانوني.معمار سلمان مطرود ساجت ال سعد3053

22قانوني.مجعفر كامل جبار بزون الزريجاوي3054

21قانوني.ماحمد عدي كاظم عمران سماوي3055

21قانوني.مصابرين هادي كسار نخاي الغانمي3056

21قانوني.مصابرين كاظم زباله مطرب الزيادي3057

21قانوني.مآل معلة/ آدم هادي الهي كحط 3058

21قانوني.مدعاء كاظم جبير لطيف الميالي3059

21قانوني.ممصطفى هادي رحيم عجه العميه3060

21قانوني.مفارس هايف غانم محمد المشعالوي3061

21قانوني.محسين علي جاسم حميد الجياشي3062

21قانوني.محيدر جابر طرفه كعار الزيادي3063

21قانوني.مبشائر خليل عمران عبد الحسين العرادي3064

21قانوني.معطاهللا حاتم كريم باني الموسوي3065

21قانوني.ممريم هاتف زغير مطشر االبراهيمي3066

21قانوني.مصفاء سعدي جادر شلتاغ الزريجاوي3067

21قانوني.مهيلين فؤاد محمد شوكت الفرعاتي3068

21قانوني.ممنتظر ثامر حمزه عباس الصبيخاوي3069

21قانوني.مباسم قيس خيرهللا محسن الكرعاوي3070

21قانوني.مقحطان رحيم جساب نويدر االعاجيبي3071

21قانوني.معباس ترف محل مثنى الغزي3072

21قانوني.محامد حسن محل خضر الرفوش3073

21قانوني.ممصطفى حسين ساجت جاسم الزريجاوي3074

21قانوني.معلي صاحب عباس صاحب3075

21قانوني.مأحمد رحيم محمد متعب الظالمي3076

21قانوني.مأحمد رحيم محمد متعب الظالمي3077

21قانوني.مأحمد نجم بخيت طالب الجياشي3078

21قانوني.معقيل ناظم يوسف صافي الموسوي3079

21قانوني.متبارك ستار دليل عواد الزيادي3080

21قانوني.ممنتظر محمد علي هالوي الجياشي3081

21قانوني.ممسلم كريم منشد ناصر الجياشي3082

21قانوني.مايات عباس حسن عبد النجم3083

21قانوني.مناجح مطشر خالوي تايه التوبي3084

20قانوني.مرقيه كريم جاسم محمد3085

20قانوني.مسيف سعد عزيز حميد3086

20قانوني.مفاطمة حسين شنان جبر جعفر3087



20قانوني.معباس زهير بتور رحيم3088

20قانوني.مطيبة علي زغير عبد الحساني3089

20قانوني.مبدور هادي ونان حميد3090

20قانوني.مهديل عبدهللا فضاله ساجت ال ساجت3091

20قانوني.متبارك عبد الرضا حمزه حسين  الخزعلي3092

20قانوني.معباس محسن حاصود عكيلي3093

20قانوني.مأسماء عبدالرضا ياسين عبد الحساني3094

20قانوني.منبأ عامر صليبي دليل ال عويد3095

20قانوني.منور  كاظم محمد كاظم الظالمي3096

20قانوني.ممنار حكيم ناجي عبود ال مدلول3097

20قانوني.محنين حسين محيل بريدي السعيدي3098

20قانوني.معلي كامل عبدهللا اوحسنة العاكوبي3099

20قانوني.مأماني ماجد رسول سلمان زويني3100

20قانوني.ممروه احسان هادي محسن ابوطبيخ3101

20قانوني.معباس تويني حطحوط زامل العارضي3102

20قانوني.مرهام يحيى باقر كريم الركابي3103

20قانوني.مصابرين جدران سربوت سعيد الزريجاوي3104

20قانوني.مسجى محمد إسماعيل خضر3105

20قانوني.مشيماء عبد الحسن سعدون يعقوب التميمي3106

20قانوني.معلي هادي عبيد علوان ال علوان3107

20قانوني.معلي حسين عودة حسن3108

20قانوني.ممحمد حسن سيار خطار3109

20قانوني.ممشاعل جاسم حبيش فرحان الزيادي3110

20قانوني.ممحمد قاسم بدر حسين العوادي3111

20قانوني.مفاطمه خضير عباس العاجل3112

20قانوني.مكوثر محمد صبر علي الشريفي3113

20قانوني.مسالم كريم سفاح حسن الزريجاوي3114

20قانوني.مإبتهال عبد الجليل خليل ابراهيم البركي3115

20قانوني.ممناهل عايش عبادي منفي االعاجيبي3116

20قانوني.ماحمد حسين دليل حمادي المانع3117

20قانوني.ممسلم رحيم هادي عليوي الصافي3118

20قانوني.مايالف حسون ميرز عبدالنبي الكيم3119

20قانوني.مفاطمه كريم عطيه حمزة الجرمط3120

20قانوني.مبني زريج/اسراء صالح عبيد سلمان 3121

20قانوني.محوراء كاظم حمزة ياسين الفتالوي3122

20قانوني.مامير علي رحيم حمود المشري3123

20قانوني.ممروه محسن كاطع حسون الربائع3124

20قانوني.محنين جليل اسماعيل احمد التميمي3125

20قانوني.مهدى فاهم لفته عواد الزيادي3126

20قانوني.ماالء شاكر عواد محمد الحسيني3127

20قانوني.معطيه حمزه هويدي كماز3128

20قانوني.ماحمد نعيم عبدالعزيز حسون الفارس3129

20قانوني.مسيف جاسب ناجي بريد الجحيل3130



20قانوني.ممنتظر حسين عبد علي محمد الحسيناوي3131

20قانوني.محسين علي حمزة جعفر3132

20قانوني.مزهراء كاظم سلمان كيطان البركي3133

20قانوني.معلي فاضل حسن عطيوي الجابري3134

20قانوني.مكرار كريم زوة عواد3135

20قانوني.معلي يونس منسي لطيف االعاجيبي3136

20قانوني.مسجاد جواد كاظم فتنان الزيادي3137

20قانوني.مرضوان وحيد حسن عاجل3138

20قانوني.ماحمد رسول بدر عباس ال نويجي3139

20قانوني.ممحمد ناصر علي كاظم بني حجيم3140

20قانوني.مباسم جمعه يوسف ساير الجياشي3141

20قانوني.مزهراء ناجح جهاد3142

20قانوني.محيدر اسماعيل محمد حسن ال ابو جياش3143

20قانوني.محنين علي صبحي حسن المعالي3144

20قانوني.محنان جاسم حمود حسون3145

20قانوني.منور الهدى محمد فضل كاظم ال سوالم3146

20قانوني.محسين صباح كاظم حسين النادر3147

20قانوني.محسين علي كاظم رجه الحساني3148

20قانوني.مبان نهاد علي كاظم العزاوي3149

20قانوني.مشهد عقيل عبد الحسين حسن3150

20قانوني.مبهاء باسم علي جاسم الطيفي3151

20قانوني.مهال صفاء عبد الرحمن ال عبد هللا3152

20قانوني.مصباح عالل طاهر ربيح ال حميد3153

20قانوني.معلي جبار سماري رهيج العزاوي3154

20قانوني.ممحمد كاظم عزيز محمود الحمداني3155

20قانوني.محسنين عبد الرزاق جاسم حسن البخيرات3156

20قانوني.مرعد صاحب عبد الرضا حمود االعاجيبي3157

20قانوني.مكاظم حسين علي دهيلي الموسوي3158

20قانوني.ماحمد سعران سلطان علك البركي3159

20قانوني.مرافد عباس عطشان وازي الحساني3160

20قانوني.محسن كريم عيسى الزيادي3161

20قانوني.مزيد علي لفته هدام الجياشي3162

20قانوني.مميعاد طالب خريبط طارش المجبي3163

20قانوني.مسالم عواد مطرود صكر زيادي3164

20قانوني.مصابرين عزيز مظلوم سلمان3165

20قانوني.ممحمد مطلب عاصي غريب العطوي3166

20قانوني.مقائد صخيل عباس حسن الزريجاوي3167

20قانوني.معباس عسافي ناجي عباس االعاجيبي3168

20قانوني.ممحمد تركي عبيد سلمان أبو طبيخ3169

20قانوني.معالء ناصر داخل عبد الجياشي3170

20قانوني.ممحمد عادل جواد كاظم3171

20قانوني.محسين حمزة بجيوي سلمان الحساني3172

20قانوني.ماحمد علوان مهدي عواد البركي3173



20قانوني.محسنين رحيم ناصر محمد3174

20قانوني.ممحمد شهيد مطشر عزيز الحسني3175

20قانوني.معلى حسين جابر جاسم العبيدي3176

20قانوني.ماحمد بشير عبدهللا جاسم العتابي3177

20قانوني.ماحمد عماد عبدهللا ساجت الظالمي3178

20قانوني.مفهد راضي دويد عبد الزيادي3179

20قانوني.ماحمد مهدي وداعة فرحان البركي3180

20قانوني.مهبة علي جليل جاسم ال بوحلك3181

20قانوني.ممسلم حميد جاسم عراك االعاجيبي3182

20قانوني.معماد ظاهر رزن مهاوش3183

20قانوني.ماحمد ناجح طعيمه حمزه الغانمي3184

20قانوني.محيدر سعد هادي خضر النايف3185

20قانوني.مافراح صادق منصور عبود االرحيل3186

20قانوني.مرائد زغير عبيس عبدهللا الزريجاوي3187

20قانوني.مالمحسناوي/حسين حامد مدلول مزهر3188

20قانوني.ماسراء حاكم هيال جاسم3189

20قانوني.معلي حميد عاكول مالجي الزريجاوي3190

20قانوني.محيدر عبدهللا لفته ممدوح3191

20قانوني.مدعاء محمد عبد الحسين سيد علي3192

20قانوني.ماحمد محمد ناصر حسين3193

20قانوني.مزيد علي ياسر صافي الموسوي3194

20قانوني.مايام علي احمد نجم العبادي3195

20قانوني.محيدر احمد عبادي سلمان المزهر3196

20قانوني.مرواء قاسم علوان عزوز المصلط3197

20قانوني.ممحمد علي رسول حسين محمد العامري3198

20قانوني.ممرتضى كاظم جدران حبيب  الخفاجي3199

20قانوني.معلي صالح ناصر عبيد3200

20قانوني.مكرار يحيى محمد برهان الحجامي3201

20قانوني.ماياد كاظم شهيد طرار ال طرار3202

20قانوني.ممسار جواد كاظم مطلب الغزي3203

20قانوني.مولي عبد الحسين حدوان كاشي العبودي3204

20قانوني.معلي رحيم حنيوي زويد3205

20قانوني.مضياء فاهم حسن جوهر جريو3206

20قانوني.معالء محمد خلف صالح الضيدان3207

20قانوني.معبدالرزاق عبدالكاظم كصاد ال بوجراد3208

20قانوني.محسين هادي عفن حمد ال عبس3209

20قانوني.مماجد حميد مجيد عليوي الزرفي3210

20قانوني.معطاء عمران موسى كزار الظالمي3211

20قانوني.مرزاق فزاع عبدالصاحب عزران3212

19قانوني.منور عبد االمير حسن هاني الحساني3213

19قانوني.محسين كريم كاظم شناوه الزريجاوي3214

19قانوني.مرغد سعد ادهام ابوحسنه3215

19قانوني.معبد الرزاق احمد رزيج فرج النصار3216



19قانوني.مضحى قاسم ياسر مطر الزيادي3217

19قانوني.مزهراء عادل حسوني عبيدان3218

19قانوني.مزهراء قاسم كريم شبون الجبور3219

19قانوني.مفاطمه عباس فرهود الجابري3220

19قانوني.مميعاد كاظم عبدهللا حساني الحساني3221

19قانوني.مدعاء محمد عباس كاظم ال البدير3222

19قانوني.ممنصور اسعد حسين محمد3223

19قانوني.مبتول محمد علي حسين محمد علي الناعم3224

19قانوني.مسجاد صويت جازع سعد الزريجاوي3225

19قانوني.محسنين جابر عليوي الوهامي3226

19قانوني.معباس اياد رحيم ابراهيم العبدلي3227

19قانوني.مايمان ساجت شنان ناهي الظالمي3228

19قانوني.مامجد حميد محسن جالب الربائع3229

19قانوني.مفالح شنان جاسم زغير3230

19قانوني.مكرار حيدر محمود محسن الربائع3231

19قانوني.معماد حسون نواف سلمان الزيادي3232

19قانوني.ممراد جبير علي3233

19قانوني.معلي اسماعيل حمودي َكاطع ال ياسين3234

19قانوني.مايوب باقر حميد جعفر3235

19قانوني.مسحر مظفر عبد االمير هادي محمود3236

19قانوني.مناجح كامل كاظم جحيل3237

19قانوني.موسام كاطع بدر سلمان المرشدي3238

19قانوني.منبيل احصار عاكول مالجي الزريجاوي3239

18قانوني.ممهدي صالح دوش كواك الخزعلي3240

18قانوني.ممحمد عبد الحسين ساجت عبد النبي3241

18قانوني.مزهراء سعد عبيدي الحسناوي3242

18قانوني.مغدير محسن كاظم عبدالحسين آل زغير3243

18قانوني.مامير جبار ياسر حسين االعرجي3244

18قانوني.ماحمد غانم حسين مهدي ال حسن3245

18قانوني.معلي فارس منصور حسين جعفر3246

18قانوني.مزينب محسن محمد نور الياسري3247

18قانوني.ماحسان تايه عجمي محيرب3248

18قانوني.محسين ياسر جبار عبد الزركاني3249

18قانوني.محسن ساجت فالح محمد العبساوي3250

18قانوني.معالء عزت مدلول خميس3251

18قانوني.معالء عزت مدلول خميس3252

18قانوني.مامير وعد حرب عبيد ال عبود3253

18قانوني.مزينب عبد الرزاق شدود حمادي االدهم3254

18قانوني.مسجاد عادل كاظم علي الميالي3255

18قانوني.مجعفر محمد خضير الظالمي3256

18قانوني.منشمىي جاسم هادي ظاهر الزيادي3257

18قانوني.مغيث نعيم حسوني الحساني3258

18قانوني.ماماني كريم جبر جابر البوشتيوي3259



18قانوني.ممرتضى نجم عبداللة الجابري3260

18قانوني.معمران هاشم خضير عباس االغا3261

18قانوني.مامير كتاب عباس عباس عبود الزيادي3262

18قانوني.موليد ناجح كامل حسين االعاجيبي3263

18قانوني.ممرتضى نجم عبداللة الجابري3264

18قانوني.ممحمد كامل عبد عنجور االعاجيبي3265

18قانوني.مسليل ثائر كاظم عباس3266

18قانوني.مرقيه علي عبدالحسين عبود الحسيني3267

18قانوني.مابراهيم قاسم صبري ال حنوش3268

18قانوني.مالعبود/كريم فيصل جبير ناصر3269

17قانوني.مسهاد عبودي طارش حسين ال طارش3270

17قانوني.محميد حسين حميد لفته الشمري3271

17قانوني.مدعاء جالل علي چالب هويش3272

17قانوني.ماسراء كريم جبار محسن البوحلك3273

17قانوني.مبشرى اسماعيل حسون اسود3274

17قانوني.ميوسف رمضان هالل عكله العويلي3275

17قانوني.مكرار خضير عجه خويط الجياشيي3276

17قانوني.مبني رجاب/زهراء قاسم باقر كريم 3277

17قانوني.مسامر شاكرغريب خضير ال خضر3278

17قانوني.محسن حمزه شبالوي كسار الزريجاوي3279

17قانوني.مزينب سليم عبد هللا ظاهر3280

17قانوني.مهبة عواد جاسم جهادي3281

17قانوني.مشموخ خضير عجه خويط الجياشي3282

17قانوني.محسن محمد جبار رجيوي الزيادي3283

17قانوني.ممحمد قاسم نعيم عداي الظالمي3284

17قانوني.مفاطمة ستار جبار غينصان الخواف3285

17قانوني.مزهرة جميل هدهود جواد الحساني3286

17قانوني.موفاء ثامر فرحان محي الغليظاوي3287

17قانوني.ممنتظر فليح عبد مطلك الزيادي3288

17قانوني.مالمناع/رؤى حازم خنجر عويد 3289

17قانوني.معالء محمد عبدالحسين جابر الظالمي3290

17قانوني.موليد حسن دهش ياسر الزيادي3291

17قانوني.معلي سهيل عبار غزيوي الفرطوسي3292

17قانوني.مفاطمة محمد جاسم مطر حسن المرشدي3293

17قانوني.مزين العابدين فرج نجم عبد الهلص3294

17قانوني.مكرار ثجيل هربد نعيمه الجياشي3295

17قانوني.ممحمد فاهم داهي ياسر األعاجيبي3296

17قانوني.مسجى جاسم محمد كاظم الحسيني3297

17قانوني.مفاتن جميل عطيه مطر3298

17قانوني.مرضوان باسم محمد عبدالزهرة ال معيط3299

17قانوني.مسجاد سعد داخل محمد الحميدي3300

17قانوني.مابراهيم محمد حسين كاظم الظالمي3301

17قانوني.موليد جعفر كاظم مصيعط االعاجيبي3302



17قانوني.معبدهللا عبدالحسن خلف حمزة الزيادي3303

17قانوني.مشاكر جعفر قاسم عباس القريشي3304

17قانوني.مارشد باسم بطاح هليكي الظالمي3305

17قانوني.ممحمدعلي عبد الحسين نويش الجبري3306

17قانوني.مصاحب توفيق شريف عزيز العبساوي3307

17قانوني.مافراح كزار عبدهللا محسن الجياشي3308

17قانوني.مأحمد أسماعيل عبد علي الزيادي3309

17قانوني.مأحمد أسماعيل عبد علي الزيادي3310

17قانوني.مصفا مادح كدر مناحي3311

17قانوني.ماحمد عبد االمير كاظم جويد البركات3312

17قانوني.محسام احمد عبد الحسين كاطع الجياشي3313

17قانوني.معماد علي كوكان سويهي االعاجيبي3314

17قانوني.موليد خالد رحيم عيسى الظالمي3315

17قانوني.ماركان رحيم مدلول خضور الحساني3316

17قانوني.مخالد كامل شريده جاسم المحسناوي3317

17قانوني.معلي كريم عباس خضر الركابي3318

17قانوني.مزهراء كاظم صاحب حمادي الحمداني3319

17قانوني.موسام علي حسين جالب الربايع3320

17قانوني.مالبساتين/حسين راسم حامد سلمان 3321

17قانوني.مغزوان نبيل بهلول عبيد الزيادي3322

17قانوني.ممحمدهالل رحمن محمد سعيد محسن ال جعيله3323

17قانوني.محيدر قابل نافع عفن عباس3324

16قانوني.ممصطفى توفيق سوادي ظاهر الجوهر3325

16قانوني.مزهراء خوام مطر سلمان العبودي3326

16قانوني.ممحمد ثامر مهوال صبار ال جنيديف3327

16قانوني.معلي فاهم فالح خاشي3328

16قانوني.مفالح حميد مسير مطلك ال مطلك3329

16قانوني.معلي شاكر عبيد تاوي الخزاعي3330

16قانوني.مزهراء جواد گزار عطية الغليظي3331

16قانوني.مخالد ناجي حسين حمدان الغزاوي3332

16قانوني.مفاطمة بندر وطبان حميدي الجياشي3333

16قانوني.ممصطفى عدنان حسن صالح الجياشي3334

16قانوني.مجاسم محمد والي عبدهللا الموسوي3335

16قانوني.معلي عبد الكريم حنش3336

16قانوني.مالشهاب/صالحه فالح جبر عوده 3337

16قانوني.مزينب خالد هادي شاهين الربيعي3338

16قانوني.ممحمد حسين محيل بريدي3339

16قانوني.معلي سلمان مالك خوام الزريجاوي3340

16قانوني.موديان عطيه عالوي حسين الزيادي3341

16قانوني.مبيداء فليح نعيم حمزة3342

16قانوني.معلي حمود ساجت حسين  ال حويش3343

16قانوني.محسن شهيد عويد ساجت الصالحي3344

16قانوني.ممحمد صاحب علي عبد الظالمي3345



16قانوني.مسجاد عباس كاظم نوري الصالحي3346

16قانوني.ممحمد باقر حسين عزام اسود3347

16قانوني.ممهند حازم منجي ناجي التميمي3348

16قانوني.ممحمد حسين احمد ظاهر الركابي3349

16قانوني.مكاظم محسن سلطان عجيل الزيادي3350

16قانوني.ممرتضى هاشم عطيه حسين ال جفات3351

16قانوني.ماحمد سالم امداعي مناحي التريجاوي3352

16قانوني.ممرتضى ناجح خضر عباس آل طه3353

16قانوني.مزهراء محمد جريو الظالمي3354

16قانوني.مزينب جالب عود كحاني الزريجاوي3355

16قانوني.مغفران صبري غافل صكر3356

16قانوني.محيدر عبدالواحد حسن بردان البوحسين3357

16قانوني.مامنة عبد الكاظم هاني3358

16قانوني.مامنة عبد الكاظم هاني عباس الظالمي3359

16قانوني.مرسل احمد شنشول خضير3360

16قانوني.مسلوى صالح حسن داخل المشعالوي3361

16قانوني.مزهراء احمد فهمي قاسم الحمداني3362

16قانوني.محسام محمد حاذور حمود االعاجيبي3363

16قانوني.ماحمد علي صباح متعب أل زياد3364

16قانوني.مبني زريج/علي سامي عبيد عباس 3365

16قانوني.مهديل ياسر دخيل كاطع العزامي3366

16قانوني.مبنين ستار علي العباس3367

16قانوني.محسنين محمد حمزه والي العبيد3368

16قانوني.معلي عبداالمير عبدالهادي سعيد3369

16قانوني.ممصطفى عادل خضير ملوكي الحميدي3370

16قانوني.مكرار رحيم كاضم محل الجياشي3371

16قانوني.مندى حميد عبد بجاي الزيادي3372

16قانوني.ماسراء كاظم حميد نعمه3373

16قانوني.مانفال شريف محمد عودة الشاوي3374

16قانوني.ماسماعيل بهلول ثعبان عاجل ال محسن3375

16قانوني.مزينب كريم كشكول عبدالرزاق العائدي3376

16قانوني.معلي صياح عواد رهيف الزيادي3377

16قانوني.مأطياف هاتف عباس غازي الجياشي3378

16قانوني.معلي عباس حسن جاسم3379

16قانوني.مفاطمه شهاب غالب خضر السعيد3380

16قانوني.ممحمد فيصل جبير عطيه الظالمي3381

16قانوني.معباس صليبي جبار مخرج الشمري3382

16قانوني.مكرار منديل فيصل عبد الزيادي3383

16قانوني.مبنين محسن شاكر ظاهر الصياغي3384

16قانوني.ممريم حميد عبدالكاظم شلتاغ الزريجاوي3385

16قانوني.معلي حميد بطاح نوري الحساني3386

16قانوني.محسين ناجح لفتة عبود الراشد3387

16قانوني.مخالد اسعد متعب عبد العامري3388



16قانوني.ممحمد شداد مزعل نحار البركات3389

16قانوني.مراضي هادي حمدان ناهي3390

16قانوني.مبيداءميثاق محسن عبدهللا3391

16قانوني.محسن ماهر عبدالخالق بلبول الياسري3392

15قانوني.منهاد داود خزعل ال غليظ3393

15قانوني.منهاد داود خزعل ال غليظ3394

15قانوني.منهاد داود خزعل عواد  ال غليظ3395

15قانوني.متهاني قاسم عبدالرضأ جويد الزيادي3396

15قانوني.منور جمال ناجي جماد الحسيناوي3397

15قانوني.مزهراء خالد عباس خضير الظالمي3398

15قانوني.مضحى سعد كامل شاكر الشقيري3399

15قانوني.مايالف باسم جليل جابر الشريدة3400

15قانوني.ممعالي رزاق جازع عزب3401

15قانوني.مال محمد الخفاجي/ سها ناظم فليح حسن 3402

15قانوني.مهجران خشيش كاظم حسين االعاجيبي3403

15قانوني.محوراء عطاهللا حسين عباس3404

15قانوني.مبدير/علي جبار محسن علي 3405

15قانوني.مزهراء عادل رسول فاضل ابو كحيله3406

15قانوني.موفاء مشنان سلمان اسيود الزريجاوي3407

15قانوني.مسيوف يونس دخيل مشعل الزريجاوي3408

15قانوني.محسين هاني كريم جاسمالموسوي3409

15قانوني.مزينب أسامة محمد مهدي3410

15قانوني.محسين نعيم شالش زغير ال بديوي3411

15قانوني.منور الهدى كاظم ناصر مطر الزيادي3412

15قانوني.ممصطفى سلمان كاظم جبار فضل3413

15قانوني.مزينب حمود هليبت مناحر الجبير3414

15قانوني.ممنتظر سعد كاظم حسن كديره3415

15قانوني.ملبنى سامي كريم سعيد البو عليه3416

15قانوني.مسجاد كدر كشيش خنجر3417

15قانوني.مسجاد كدر كشيش خنجر الزيادي3418

15قانوني.مباقر داخل محسن وناس البركي3419

15قانوني.ماسراء كاظم فؤاد صدام الالمي3420

15قانوني.منور محمد عبد الجليل عبد هللا الحصيني3421

15قانوني.ممحمد حسين شريف حسين3422

15قانوني.مشمامه تكليف صاحب غالب3423

15قانوني.محسن رائد محمد سماوي3424

15قانوني.ماحمد رحيم لهو شبلي3425

15قانوني.ممروه عدنان سكر شمخي الزيادي3426

15قانوني.مفيض هللا مجيد جابر علي3427

15قانوني.مزينب حسين محيسن حسن الياسري3428

15قانوني.ممنتظر يعقوب ناجي عبد الرضا الياسري3429

15قانوني.متبارك علي عبيد شندول الجبوري3430

15قانوني.مزهراء عقيل عبد الحسين موسى الخطيب3431



15قانوني.مزهراء حيدر رزاق عبد هللا الخالدي3432

15قانوني.محبيب جاسم حميدي حسين البو الطيور3433

15قانوني.معلي قاسم باشي حمزة الجياشي3434

15قانوني.مسالم ستار جابر نهيب ال محمود3435

15قانوني.مرهام خالد بزون3436

15قانوني.مايمان كريم جحيل خشمان3437

15قانوني.مغفران فليح حسن ساهي الجياشي3438

15قانوني.محنين كريم فاضل حمد الزركاني3439

15قانوني.مزهراء عبد االله جواد كاظم حماد3440

15قانوني.مسجى عامر حسين سلمان حميد3441

15قانوني.موليد تركي عيسى سبتي البركي3442

15قانوني.محسن علي رسول حسن الكرعاوي3443

15قانوني.مهدى كريم شنوب كافي الحساني3444

15قانوني.مخليفه كاظم مهدي مبارك العبساوي3445

15قانوني.معلي محمد  زعون  لطيف العطوي3446

15قانوني.مدعاء مهدي ناهي گزار3447

15قانوني.مبعنون.احمد طالب سلمان خضير 3448

15قانوني.ماحمد جميل عبيس الرفوش3449

15قانوني.مأمال باسم كاطع عكله الزريجاوي3450

15قانوني.مدعاء يحيى مهدي ربح الركابي3451

15قانوني.مرقيه عبداالله نهير ماهود العبادي3452

15قانوني.محياة مرسال ثامر3453

15قانوني.منايف صبيح خريجان هداد المجرم3454

15قانوني.مزينب اسماعيل عبد الحسين عبدهللا سيد علي3455

15قانوني.مزينب اسماعيل عبد الحسين عبدهللا سيد علي3456

15قانوني.مزينب اسماعيل عبد الحسين عبدهللا سيد علي3457

15قانوني.معفراء شنف جبر طعمه الصرايفي3458

15قانوني.مذوالفقار سالم عواد راضي البركاني3459

15قانوني.ممريم نجيب موسى الشكري3460

15قانوني.معبير شخيط حسين عبدهللا3461

15قانوني.منور عباس حمزة سلمان الطائي3462

15قانوني.معلی جابر زوری3463

15قانوني.مامير حسن جبار شداد الزريجاوي3464

15قانوني.معلياء اياد صبحي علي عبود العبدلي3465

15قانوني.ماسيا شاكر محمود هادي الموسوي3466

15قانوني.مزهراء منديل مطرود سلمان السعيدي3467

15قانوني.مرزاق عبدالحمزه  حمود عالج الزيادي3468

15قانوني.محسن علي حرب مسعد3469

15قانوني.مساره فليح حمزه جابر3470

15قانوني.ممرتضى نعيم عويد خواف البركات3471

15قانوني.مزهراء ثجيل جاسم محمد الظالمي3472

15قانوني.مكرار حسن جحجوح مذيور الزياد3473

15قانوني.ممصطفى دخيل عبد الحسين بهار3474



15قانوني.معباس خضر خريبط طارش الزيادي3475

15قانوني.مزهراء علي هادي عباده الخضير3476

15قانوني.ماحمد صالح كدر سعدون الجبوري3477

15قانوني.ممسلم جبر حرجان زغير ال خنفوس3478

15قانوني.مبسام ستار حسن حمود ال مانع3479

15قانوني.منوره عبد الساده فليح ساجت البركي3480

15قانوني.ممصطفى رياض ناجي عيسى الزيادي3481

15قانوني.مزياد غانم زكم عباس الزيادي3482

15قانوني.منور جميل محمد المشل3483

15قانوني.ممرتضئ سالم رزاق حسين العبودي3484

15قانوني.محسين عبد حسين عبود ال كلول الوائلي3485

15قانوني.ممهند حسين نعيم رويعي الجابري3486

15قانوني.مدموع صالح خليف حمد ال فالن3487

15قانوني.ممحمد احسان منفي شراد الحساني3488

15قانوني.ممحمد ورد غالي زغير المشعالوي3489

15قانوني.معمار مرزوق عبد حمادي البركات3490

15قانوني.مذوالفقار حيدر جبار عودة ال محفيظ3491

15قانوني.مامير حسن جبار ضيدان الحساني3492

15قانوني.محيدر كريم مويل طاهر3493

15قانوني.منجالء جواد كاظم حسين البركات3494

15قانوني.مكمال محسن كامل هادي العوادي3495

15قانوني.مريكان االسمر ساجت عبدالنبي العاگوبي3496

15قانوني.معلي عبد الزهرة متعب غالي سلطان الدليمي3497

15قانوني.مزين العابدين احمد ابراهيم حسين3498

15قانوني.موسام مهدي فهد والي3499

15قانوني.مخالد سعد طعمه سعد الوائلي3500

15قانوني.معلي حسين لعيوس فتنان الظالمي3501

15قانوني.مهاله قاسم شاكر عبدالحسن السبع3502

15قانوني.ماحمد هاشم محمد عناد ال جياش3503

15قانوني.مهاله قاسم شاكر عبدالحسن السبع3504

15قانوني.مهاله قاسم شاكر عبدالحسن السبع3505

15قانوني.محميد شاكر كشيش كرز الجياشي3506

15قانوني.مكرار جاسم رويثه محمد البو جراد3507

15قانوني.مأحمد صادق جبار عويد3508

15قانوني.محيدر مهدي عبد الجواد عبد الحسين3509

15قانوني.مضياء شاكر عبدهللا جبار والي الظالمي3510

15قانوني.ممنتظر فاضل صالح مسير الموسوي3511

15قانوني.ممحمد حميد هالوي محمد المرشدي3512

15قانوني.مأمجد حاجم كامل هادي الظالمي3513

14قانوني.محسن محمد كاظم ناصر العجزان3514

14قانوني.مايمان حسين عبدالحسن حمود الظالمي3515

14قانوني.ممريم حسن جريني عبد الخضر الزيادي3516

14قانوني.معلي عدنان عزيز شخاط ال جحيل3517



14قانوني.مصالح مهدي حربي بدر العارضي3518

14قانوني.موسن علي حسون دنيف الزيادي3519

14قانوني.مايمان عبد جاسم روضان العبساوي3520

14قانوني.معبدهللا خضر فخري عياده الربيعي3521

14قانوني.معبدهللا سالم حمود جوده الزريجاوي3522

14قانوني.محوراء بطاح نوري عبود الحساني3523

14قانوني.مآيات أصيل كريم الغانم3524

14قانوني.ملطيف محمد مرزوك محل ال عنيد3525

14قانوني.مبتول ناصر محسن نجم الخفاجي3526

14قانوني.مأنتضار مطلب طريخم بدح الغانمي3527

14قانوني.مابتسام حسن عزيز محمد العزيز3528

14قانوني.مهدى صباح مطرود جاسم ال عفنان3529

14قانوني.ماحمد نعمان شاكر عاشور الظالمي3530

14قانوني.ممهند داخل عبد مشجل3531

14قانوني.ممهند داخل عبد مشجل الزريجاوي3532

14قانوني.ممحمد هاتف محمد كرم البديري3533

14قانوني.معلي خليل نعيس چياد ال دريس3534

14قانوني.مغفران ناجح علي محمد السماوي3535

14قانوني.محيدر عريمش كاني نويم الزيادي3536

14قانوني.ممصطفى ناجح نور عبد ال بهيه3537

13قانوني.مباسم محمد نومي علوان الزريجاوي3538

13قانوني.معبير محمد شريف وحيد خشاب الزهيري3539

13قانوني.ممنتظر عبد العالي وطن زروك الحساني3540

13قانوني.مفادية علي كاظم عبد الحسين ال زغير3541

13قانوني.متبارك ريسان عبد المجيد ابراهيم المحمد3542

13قانوني.معباس حسن جحجوح مذيور3543

13قانوني.مهديان خالد ناصر ناصر ال جابر3544

13قانوني.منور هاتف علي عكموش أبو حلو3545

13قانوني.محنين حاتم علوان حسين التميمي3546

13قانوني.معلي سكران عبد كايم الصفراني3547

13قانوني.ممهند كمال مزهر3548

13قانوني.محسين محمد عبد الحسن محمد المكتوب3549

13قانوني.مسجاد هاشم محمود علي الياسري3550

13قانوني.مجاسم جويد دهش عبدنور االعاجيبي3551

13قانوني.ممرتضى علي فالح عطشان الجابري3552

13قانوني.ماحمد عذاب كاظم طعيمه3553

13قانوني.معباس عليوي ملوح عبود االعاجيبي3554

13قانوني.مرويده محمد عبد جنديل الزيادي3555

13قانوني.مميثم نواف جبار حمادي الرضا3556

13قانوني.مزهراء عواد جاسم جهادي الزركاني3557

13قانوني.مزيد ناصر حسين مشعب ال خراطه3558

13قانوني.مزيدناصرحسين مشعب ال غانم3559

13قانوني.مشمس فاضل صريع بدوي الموسوي3560



13قانوني.مامجد عبودي عبيس خربش الحساني3561

13قانوني.معلي حسين خريجان فرج البركي3562

13قانوني.محسين فالح حسين كريم3563

13قانوني.ممعتصم شاكر عبودي جبر الجياشي3564

13قانوني.ممحسن ضايف كامل حسين االعاجيبي3565

12قانوني.محسن صاحب حسين جاسم3566

12قانوني.مبشير محسن علي الفي الغليظاوي3567

12قانوني.ممحمود حصموت عبدهللا زغير الزريجاوي3568

12قانوني.مفاطمة سعد عبدعلي عبدالحسين3569

12قانوني.مضياء صاحب عبدالسادة عبدالحسين مهدي الجبري3570

12قانوني.محوراء نعمه كامل عباس الوائلي3571

12قانوني.ممحمد منذر عريبي حمزه المياحي3572

12قانوني.مبراء باسم والي اعور الجياشي3573

12قانوني.محمزه عليوي عزرال خضير الشنابره3574

12قانوني.مأحمد رياض كاضم عباس الموسوي3575

12قانوني.مأحمد رياض كاضم عباس الموسوي3576

12قانوني.محوراء حسين عبد مبارك الجابري3577

12قانوني.معلي احسان حربي عليوي ال عبيد3578

12قانوني.مكاظم سامي حاجم حسون الجياشي3579

12قانوني.منور غالب عبداالمير حسين حمزه3580

12قانوني.معلي عبداالمير عباس كمين الجياشي3581

12قانوني.مميالد علي عبد الحسين عبطان المنهلي3582

12قانوني.متمني جواد كاظم عوده العريبي3583

12قانوني.منور غالب عبد االمير حسين3584

12قانوني.مرحال رعد عبد العظيم ابوذر3585

12قانوني.مزهراء محمد هالل كاظم منديل3586

12قانوني.مرويده عالء الدين شاكر برهان الزريجاوي3587

12قانوني.مكاظم جبير عويز ناصر الجابري3588

12قانوني.محوراء جبار كصير جاسم الجياشي3589

12قانوني.ممحسن عبد الرضا جاسم محمد3590

12قانوني.مزهراء حمزه رمضان ساجت آل زياد3591

12قانوني.ماسراء مهاوش تالل كوكله البركي3592

12قانوني.مهديل عامر نجم عبود معموري3593

12قانوني.مزهراء عدنان شالكه مهدي الرباطي3594

12قانوني.مأمير حسين مجيد كريم الطباطبائي3595

12قانوني.مشواف صبحي حجولي مرجان آل حسن3596

12قانوني.مانور إسماعيل سوادي احمد الجياشي3597

12قانوني.مالعباس/رسل ستار علي عباس3598

12قانوني.مسجاد شاكر نصب نهاب العبساوي3599

12قانوني.منور اياد رحيم ابراهيم العبدلي3600

12قانوني.مسارة فالح ناهي لفتة البوريشة3601

12قانوني.مزهراء علي كاصي عبد الرضا ال خماط3602

12قانوني.ماطيب نبيل عبد االمير كاظم ال عبد الرسول3603



12قانوني.مزمن نعيم مطير عبود ال سبيع3604

12قانوني.ماحمد هادي ايدام غويرين الجابري3605

12قانوني.محسين عماد مطلب محيسن الياسري3606

12قانوني.محسنين علي جهاد جبار الوائلي3607

12قانوني.ممحمد فارس هداد مطير البوشطيط3608

12قانوني.معبدالحسن حمزة عبدالحسن كاظم الحساني3609

12قانوني.ممهدي ابراهيم عيدان ظاهر الخضري3610

12قانوني.ممعاني سهيل حسن جويد البركي3611

12قانوني.ممصطفى رزاق عبد الحمزه كنون الحساني3612

12قانوني.مانتضار مدلول ازغير مرهج العاكوبي3613

12قانوني.مرباب ابراهيم طاهر اصعيجر الموسوي3614

12قانوني.ماسالم محمد ناصر عبد الحسين المكتوب3615

12قانوني.موعد محمود كاضم حاجم الحساني3616

12قانوني.مال محمد الموسوي/أسراء صادق عبد العال مشكور 3617

12قانوني.مزينب جواد كاظم حسون االعاجيب3618

12قانوني.موليد عايد طعمه كاظم الظالمي3619

12قانوني.محوراء موسى عبد عبادة ال عبيد3620

12قانوني.معبدهللا ودان كريدي دحام العنزي3621

12قانوني.مصباح ناجح فجر عبود الزيادي3622

12قانوني.ماديان علي عبد الحسين علي ايدام3623

12قانوني.معلي تحسين جبر صالح الزهيري3624

12قانوني.ممنتظر غالب نعمه3625

12قانوني.مكرار علي نجم عبد الرماحي3626

11قانوني.مهشام رحيم كعار عجيل الزيادي3627

11قانوني.ماحمد حسن ميري حسن3628

11قانوني.مدنيا محمود شاكر وطن الحساني3629

11قانوني.ممنتظر عدنان حسن سلمان3630

11قانوني.مرقية رزاق كاظم عبداالئمة الصفراني3631

11قانوني.ممريم حسن كنان جاسم الناصر3632

11قانوني.مهادي سفر كاظم محمد3633

11قانوني.مغالب عبد الحسن بايش صبار الزريجاوي3634

11قانوني.مرسل كريم حسين منو الجياشي3635

11قانوني.مزهراء عبد الحسين لهو شبلي3636

11قانوني.مايمان رزاق يوسف حلو العامري3637

11قانوني.معلي سالم مطر نصير ال عويد3638

11قانوني.محسين عالوي سريح مهيدي3639

11قانوني.مكرار علي جخير عايد الحمداني3640

11قانوني.محيدر خالد ابوالهود عبد الحسين3641

11قانوني.مزينب محمد عبد محمد الخيكاني3642

11قانوني.مفاطمة بشار عبد الجبار عباس الهرو3643

11قانوني.مزينب ستار كريم الحمدان3644

11قانوني.مازل يوسف خلوهن نفل الزيادي3645

11قانوني.مثائر سعد مرزوك محل ال عنيد3646



11قانوني.مرسل محسن حميد رزوقي3647

11قانوني.منبيل حسين عالوي عوض الجياشي3648

11قانوني.مزينب زهير محمد علي عبد هللا الصائغ3649

11قانوني.مجابر فنجان حمدهللا محسن الفرطوسي3650

11قانوني.منور ناجح رحيم سدخان البو جراد3651

11قانوني.مكرار حيدر موسى مخيف الزريجاوي3652

11قانوني.ماحمد ضامد هادي ذرب الجابري3653

11قانوني.معالء عارف عبد الكاضم اسماعيل الفتالوي3654

11قانوني.مفاطمة حسن دعبول حسن3655

11قانوني.ماحمد علي شمران ساير الزيادي3656

11قانوني.مهبه اسعد أمين احمد الرازق3657

11قانوني.مروان سالم علي سلمان الگرعاوي3658

11قانوني.مأسامة حيدر حول حمزة3659

11قانوني.محسين فوزي كامل كشاس  الخزعلي3660

11قانوني.مامير عباس حسن جاسم الزيادي3661

11قانوني.ممحمد محيل خلف دريفش العبساوي3662

11قانوني.ممصطفى هادي زبيل مطشر الياسري3663

11قانوني.معلي عمار عبد األمير حسن الحساني3664

11قانوني.مميسم محمد جابر صياح ال جياش3665

11قانوني.محسن جاسب كاظم عبد الحسين  الربائع3666

11قانوني.موالء حسنين عبدالكريم محمد العزوز3667

11قانوني.متبارك اياد سعدون محسن الوائلي3668

11قانوني.معلي خليل حمودي عباس نصراوي3669

11قانوني.مكرار صاحب علوان دهلوز العاگوبي3670

11قانوني.معباس علي عبد الرزاق موسى جاسم3671

11قانوني.معباس ناصر رحيم لذيذ الميالي3672

11قانوني.مزهراء رحيم حسوني الظالمي3673

11قانوني.مزهراء ميثم مسلم علي3674

11قانوني.مراتب أعبيس وناس عوده3675

11قانوني.ممحمد رحيم محمد علي3676

11قانوني.معلي هاشم محمد حلو3677

11قانوني.ماديان رضا ناجي كريم3678

11قانوني.ممصطفى محمد شمخي جبر3679

11قانوني.مرحيم عباس جميل خضير المالوي3680

11قانوني.ممصطفى محمد كشاوي المحسناوي3681

11قانوني.ممحمد علي محمد داود حمادي3682

11قانوني.مجالل هشام خضير شعالن3683

11قانوني.معباس عبداالمير عزران عبدعلي الشنابرة3684

11قانوني.ماحمد نوري جبار حمادي الرضا3685

10قانوني.ممصطفى اسعد هادي كاظم3686

10قانوني.ممصطفى علي حسين علي الفطن3687

10قانوني.محسين نعيم صويح جبير3688

10قانوني.معلي عماد صبحي علي العبدلي3689



10قانوني.مانور فاهم حميد حمود الياسري3690

10قانوني.ممحمد جبار سايل عيسى العبساوي3691

10قانوني.ماالء عالوي رزاق حسن ال عباس3692

10قانوني.ممحمد عباس دهام فياض االعاجيبي3693

10قانوني.محوراء داخل مهدي حسن3694

10قانوني.مخيرات احمد شاكر كحط3695

10قانوني.مسجا عماد منصور رباط ال سلمان3696

10قانوني.مرجاء كريم عباس مخيلي آل عبس3697

10قانوني.ماحمد عواد مزعل رعيد3698

10قانوني.مرقية قيس نعيم عباس البركي3699

10قانوني.ماللقب ال عالج.أحمد ماجد اليج مجيبل3700

10قانوني.منور الحسين  رافد  سعد محمد ال عبيد3701

10قانوني.محوراء سيف الدين حسن عبدهللا الصائغ3702

10قانوني.محيدر عبد الزهره عيدان كاظم الربائع3703

10قانوني.ماالء عبد السالم عبد الكريم حسين خسرو3704

10قانوني.مرافد كريم فاضل حمد الزركاني3705

10قانوني.ماحالم حمد خشوش موسى البو محمود3706

10قانوني.ممنتظر احمد جبر صالح الزهيري3707

10قانوني.معهود خلوهن نفل منصور الزيادي3708

10قانوني.مبسمه محمود عبد حسن الخماط3709

10قانوني.مزهراء ناصر محمد جبر3710

10قانوني.مسارة يحيى جاسم الجاسم3711

10قانوني.ماحمد ايدام مياح جبار3712

10قانوني.مهادي خضير راضي كظوم الحجامي3713

10قانوني.ماصيل رعد عبدالفتاح محمداغا3714

10قانوني.منور نعمه جابر نعمه االسدي3715

10قانوني.ممهند جمال خريبط جرمط أغا3716

10قانوني.مليث شاكر عبد علوان الشمري3717

10قانوني.مانتصار سعد سوادي عكاب المشعالوي3718

10قانوني.محيدر محمود حسين علي الحمادي3719

10قانوني.ممحمد ظاهر جابر عالي البركي3720

10قانوني.محيدر يوسف مناحي جبار الحساني3721

10قانوني.مرامي عبد االمير سعد خضير3722

10قانوني.مصالح اعالن نور نعمه الموسوي3723

10قانوني.مزينب خلف سلمان عباس الدالل3724

10قانوني.محسين علي حسين علي الفطن3725

10قانوني.محسين احويل دعار مجبل3726

10قانوني.مرؤى ناجح جهاد دواس الحميداوي3727

10قانوني.معبدهللا حميد كامل حسين االعاجيبي3728

10قانوني.مسلوان زهير عباس عبد االعرجي3729

9قانوني.ممحمد حسين عاجل جبر3730

9قانوني.مرقيه جبير شويل ناجي3731

9قانوني.محسام رياض حمزه جبر3732



9قانوني.مهدى محسن لهواك عواد التريچاوي3733

9قانوني.مفرات عطيوي مريح طواله البركي3734

9قانوني.محسين علي عبد الساده حسن بهيش3735

9قانوني.مواثق زغير عبيس عبدهللا3736

9قانوني.محسين علي نعاس مشاي3737

9قانوني.مجنان جاسم محمد شتام ال هداد3738

9قانوني.مابراهيم رياض جبر عجيل الخفاجي3739

9قانوني.مرقيه حسن محمد ردام عبدالحسين3740

9قانوني.مامير غسان عبد المجيد ابراهيم ال محمد3741

9قانوني.مجمال صاحب راضي بشير الجياشي3742

9قانوني.ممحمود حسون عبد األئمة عبدهللا الظالمي3743

9قانوني.ماحمد حسين علي نصرهللا الدفاعي3744

8قانوني.معلي احسان فتح هللا رستم الرستم3745

8قانوني.محسين ناجح عبد الحمزة خليوي الحساني3746

8قانوني.مزين العابدين ستار حميد عاجل العارضي3747

8قانوني.مزينب شهيد عبد هالل البركات3748

8قانوني.محسين مانع لفته فرحان الشاهر3749

8قانوني.مايالف حسوني حمزه سوادي الحويش3750

8قانوني.مورود موسى حسن غدير االعاجيبي3751

8قانوني.مخلود فايض شداد شارع العويلي3752

8قانوني.ماحمد هادي محمود معيوف3753

8قانوني.مكريم هاشم حمزه حسن الزريجاوي3754

8قانوني.ممنتظر فالح كاظم كاطع الزيادي3755

8قانوني.ممهدي سعودي كريم كاظم الجابري3756

8قانوني.مهاجر جالوي عبد عاجل الزيادي3757

8قانوني.محسين سلمان كريم مشندخ3758

8قانوني.مسعد حربي عودة حسابة ال غليظ3759

8قانوني.متبارك عذاب كاظم طعيمه3760

8قانوني.مزمن منصور غزال جثير الزيادي3761

8قانوني.مزهراء قيس حميد راضي الحجامي3762

8قانوني.ممصطفى وراد جابر عبدالواحد الحسيناوي3763

8قانوني.مدعاء صاحب علي حسين3764

7قانوني.مسجاد حسن صبحي حسين الكهر3765

6قانوني.محيدر حاتم حسين منو الجياشي3766

6قانوني.مأحمد كاظم محسن علي الحساني3767

6قانوني.معبدهللا ستار جبار حرجان الحسن3768

5قانوني.مأحمد محمد رضا3769

غير مطابققانوني.ممحمد عبد مهنه فكع المنيهل3770

غير مطابققانوني.معدويه عبد خضير عباس ال عباس3771

غير مطابققانوني.ممحمد عالوي خيون شاهر الجابري3772

غير مطابققانوني.مفالح حسن عبدالحسين عبد الصائغ3773

غير مطابققانوني.مماهر وحيد خشان عيشم الزيادي3774

غير مطابققانوني.ممرتضى علي عوده داهي الظالمي3775



غير مطابققانوني.محنان راضي عبد دعيم الجوراني3776

غير مطابققانوني.ماسراء جبار جوده كاطع3777

غير مطابققانوني.ماحمد شاكر مجهول بطوش3778

غير مطابققانوني.منور علي ربيدي عيدان ال موسى3779

غير مطابققانوني.مرعد نعيم جبير هذال العزامي3780

غير مطابققانوني.معلي كريم مهدي ال مليح3781

غير مطابققانوني.معلي عباس ناصر حسون الجياشي3782

غير مطابققانوني.مآمنه يحيى عباس علي الزيادي3783

غير مطابققانوني.موجدان حامد مردان هادي ال شدود3784

30مبرمج.محمود جابر شعيوط رطان الزيادي3785

30مبرمج.مصالح وادي حسين راضي الياسري3786

27مبرمج.ممحمد عبدهللا ظاهر فهد الزيادي3787

26مبرمج.معون علي جابر3788

25مبرمج.مرسل سعدي مهدي سلمان الخزج3789

23مبرمج.مسارة سالم ناصر ضاهر االعاجيبي3790

22مبرمج.معمار باسم محيل ضاري ال عكظ3791

21مبرمج.ممشعل مهدي صالح عبدهللا األعاجيبي3792

21مبرمج.محيدر حسن محمد دحام3793

20مبرمج.محسين عالء شريف علوان الناصر3794

20مبرمج.ممصطفى حسن عبادي حسين الجبوري3795

20مبرمج.محواء مسلم محمد جاسم الكيم3796

20مبرمج.موفاء عبد الحمزة فرحان جابر الجياشي3797

20مبرمج.ممحمد نبيل حسن مراد الحسن3798

18مبرمج.مهبه علي عبدالحسن3799

16مبرمج.ماحمد هاتف خضير عباس الميالي3800

16مبرمج.مسمية مجيد حميد عبدالرضا3801

15مبرمج.ماحمد فرقد عبدالرزاق عبدالقادر العباسي3802

15مبرمج.متبارك حسين علي عمار الزرفي3803

15مبرمج.مزينب سعدهاني رحوم الموسوي3804

15مبرمج.ممريم مجيبل عاصي عبود الزيادي3805

15مبرمج.مغدير علي يحيى حسون الفتالوي3806

15مبرمج.ممنتظر عماد رحيم حسن الزريجاوي3807

15مبرمج.ممحمد عقيل داود صالل الصالل3808

15مبرمج.معبدهللا غانم كالب حمد االعاجيبي3809

15مبرمج.ممسار عدنان عبد حسين صنكر3810

15مبرمج.مزينب حيدر حسن جاسم الرماحي3811

12مبرمج.مايهاب حسين جابر شوجه البركات3812

12مبرمج.ممحسن فاهم اليذ متعب الخزعلي3813

12مبرمج.مفاطمة محسن داخل محمد3814

12مبرمج.محسن محمد شاكر فشل الحدراوي3815

12مبرمج.معلي تركي صالح مهدي االعاجيبي3816

12مبرمج.مهدى عبيد حسين3817

11مبرمج.محميد فليح عبدالحسن رسن االعاجبي3818



11مبرمج.محسنين صاحب محمد راضي3819

11مبرمج.معلي ناهي نهير عبد السادة الغانمي3820

11مبرمج.مسجى خضير عبادي جبار3821

11مبرمج.ممنتظر شاكر عواد محمد الحسيني3822

10مبرمج.مسالم جاسم كحيط ثوني التوبي3823

10مبرمج.ممحمد علي كاظم مذري3824

10مبرمج.مصالح كاطع شنان سلمان3825

10مبرمج.مزهراء بدوي جاسم محمد البوغنيمة3826

10مبرمج.معلي حسين عمش عبد الوائلي3827

10مبرمج.مهيثم عبد الكريم جواد علي شلتاغ3828

10مبرمج.مايالف عدنان حسين احمد الموسوي3829

10مبرمج.متمار ميثم محمد باني الوهامي3830

غير مطابقمبرمج.مبنين حيدر عبد علي كاظم الزيرجاوي3831

غير مطابقمبرمج.مفاطمه محمد عبدالعريس مهدي الجبوري3832

غير مطابقمبرمج.منبأ عامر ياسر حاجم الفرطوسي3833

غير مطابقمبرمج.مزهراء محمد عباس عمار ال زياد3834

غير مطابقمبرمج.مسجاد احمد عيدان دبعون3835

غير مطابقمبرمج.محمود قاسم رجيف سلمان التوبي3836

غير مطابقمبرمج.معفاف سعود غصاب طشيت الزيادي3837

غير مطابقمبرمج.مزهراء كاظم والي سلطان آل جبر3838

غير مطابقمبرمج.محمود منور نعيثل عوده3839

غير مطابقمبرمج.مكرار علي فرحان يوسف الشريفي3840

غير مطابقمبرمج.مسارة سعد عزيز حميد3841

غير مطابقمبرمج.مبيداء تكليف سلمان كاظم العطاوة3842

غير مطابقمبرمج.منور الهدى راشد باعي خضر الجياشي3843

غير مطابقمبرمج.مامير مقداد عبد االمير هادي المكتوب3844

غير مطابقمبرمج.مخديجة غازي عناد شكوري3845

غير مطابقمبرمج.ممسلم عقيل حميد رزوقي3846

غير مطابقمبرمج.ماحمد هاشم محمد خضر االعاجيبي3847

غير مطابقمبرمج.ماحمد ناهي طحيول رميله العامري3848

غير مطابقمبرمج.محيدر ناجح مسير باطي الجياشي3849

غير مطابقمبرمج.مجراح ستار رجه عطيه الزيادي3850

غير مطابقمبرمج.مرحيم سوادي عبدالحسين عبد التوبي3851

غير مطابقمبرمج.مسعد عبدالحسين منشد والي ال حبانه3852

غير مطابقمبرمج.ماحمد كريم امسير محمد3853

غير مطابقمبرمج.معهود عليل مسلم رحوم الموسوي3854

غير مطابقمبرمج.ممنار حميد متعب عبد الحسين ال جريب3855

غير مطابقمبرمج.مرقيه كريم عطيه حمزه جرمط3856

غير مطابقمبرمج.مانور حاكم مزهر وادي3857

غير مطابقمبرمج.معلي حسن هادي حسون3858

غير مطابقمبرمج.ممريم كريم علي حسون الحسون3859

غير مطابقمبرمج.مصبا كامل كريم غازي الحساني3860

غير مطابقمبرمج.محسن فليح عبيره منوخ ال عجيل3861



غير مطابقمبرمج.ممرتضى عباس جبار كاطع الغزي3862

غير مطابقمبرمج.مبنين عبدهللا عبدالكريم كاظم كريم الخفاجي3863

غير مطابقمبرمج.محسن فليح عبيره منوخ ال عجيل3864

غير مطابقمبرمج.مرسل حسن عباس بهاض3865

غير مطابقمبرمج.ممنار سجاد جبار مسير الگيماوي3866

غير مطابقمبرمج.معذراء ثامر عواد عطشان3867

غير مطابقمبرمج.ماحمد سعيد حميد جاسم الجياشي3868

غير مطابقمبرمج.ممحمد علي زغير3869

25مترجم.مكوثر عبيس عبدهللا حساني الحساني3870

25مترجم.مثامر جاسم مذبوب مالجي ال عزيز3871

21مترجم.مقاسم رزاق حسن حمود ال مانع3872

18مترجم.مطيبه رزاق جبير الجبوري3873

17مترجم.منور احمد محمد ناجي ال نون3874

17مترجم.متبارك محمد عبد الحسين ايدام الوائلي3875

16مترجم.مبشرى عدنان عباس محمد الغره3876

15مترجم.منورا عماد نعمة علو3877

12مترجم.ممحمد الباقر علي مزهر عبد النبي3878

12مترجم.مجعفر شاكر جاسم حمود االسدي3879

11مترجم.مرسل حمودي حنون دبيس الخفاجي3880

11مترجم.محسن طالب شاكر عيدان التوبي3881

11مترجم.محيدر باقر عبدهللا محمود الشرع3882

11مترجم.مبشرى عدنان عباس محمد الغره3883

10مترجم.معامر منعم حميد عبداالمير الكرعاوي3884

7مترجم.مغزوان نعمة مريك مرجان3885

غير مطابقمترجم.مايه عثمان معاد هاني الطائي3886

35محاسب.مسعد عداي موحي بطوش العيناوي3887

35محاسب.مرجاء ماجد الطيف3888

33محاسب.منسرين مالك كاظم مدلول الضالمي3889

32محاسب.مكرار كريم جهادي عبد الموسوي3890

31محاسب.معبدهللا قحطان جواد نعمه3891

30محاسب.مأنصاف منشد عبدالحسين عمران الهاللي3892

30محاسب.مزينب ظاهر عكاب زياد الظالمي3893

30محاسب.مجاسم عبد الجواد راهي شخيت الظالمي3894

30محاسب.مالهام منديل جبار عبطان ال بهاض3895

30محاسب.مسجاد عبد محمد عوده المرشدي3896

30محاسب.مسوسن جدران سربوت سعيد الزريجاوي3897

30محاسب.مانتظار كاظم فضاله عبدالحسين الزيادي3898

30محاسب.ممروه عبد على مرهج جبار3899

30محاسب.مهاله علي جاسم حمد العبساوي3900

30محاسب.مشاكر نعيمه حمزه محمد آل سوالم3901

30محاسب.مغفران عبد الحسين كعيم راضي الهاللي3902

30محاسب.مكوثر جاسم طريف حمود الحوراني3903

30محاسب.ممعاني ذياب عوض غالي ال جاسم3904



30محاسب.منزار نافع صاحب كاظم الظالمي3905

30محاسب.منداء كاظم سهر حسين الزيادي3906

30محاسب.مجبار عناد غافل نحار البركي3907

30محاسب.محسين كريم خفيف برشان الزهيري3908

30محاسب.مازهر جاسب كاظم حليل العارضي3909

30محاسب.محوراء حسين عبد الرزاق حسين ال فرج3910

30محاسب.محسين نعيم ضياع محمد الريشاوي3911

30محاسب.معلي كاظم عبد علوان الحساني3912

30محاسب.مغفران ناظم عبد خزعل الناصر3913

30محاسب.مغفران نوري شهيل عبد الحسين المحسن3914

30محاسب.مخلود عدنان عواد3915

29محاسب.مرحاب فرج رحيم الحجيمي3916

29محاسب.مرغد ساجت يوسف كاظم الحساني3917

29محاسب.مفجر مطر مزعل عطشان الزيادي3918

29محاسب.مسالم كريم داخل برهان الصفراني3919

29محاسب.مزهراء نعمان حسن هاني الحساني3920

29محاسب.مايات حسين عبد العزيز ابراهيم عبيد3921

29محاسب.ممسلم فليح مزعل عناد3922

29محاسب.مضرغام محمد كاظم لفتة ابراهيم3923

28محاسب.مرنا حسين علي يدام الغليظاوي3924

28محاسب.موقار عباس ثامر بركات ال بركات3925

28محاسب.محوراء شاكر جريمخ داخل الزريجاوي3926

28محاسب.ماالء ناصر مذبوب ضيغم الجابري3927

28محاسب.مسرى نعيم متعب سلمان الجياشي3928

28محاسب.مجواد اشويل درمان عبد الزريجاوي3929

28محاسب.ممحمد نجم عبد االمير كاظم البندر3930

28محاسب.مسبأ عبد الزهراء جبير جحيل3931

28محاسب.محنين رافع لفته رميض الحسني3932

28محاسب.مالعاجل/علي حسين عباس جابر 3933

28محاسب.مأمجد سلطان عواد3934

27محاسب.محسين قاسم جبير فياض العبساوي3935

27محاسب.معلياء علي حسين طعيمه السويف3936

27محاسب.مشروق كاظم مشاري سعد الزيادي3937

27محاسب.مرضا علي برهان حلو الظالمي3938

27محاسب.مرشيد عذب خفي جبر آل محمد3939

27محاسب.ماكرم عمران هادي عباس الظالمي3940

27محاسب.معلي مهدي صكر دبيس الغليضاوي3941

27محاسب.مفاطمه جمعه عطيه وناس3942

27محاسب.مرزاق محسن حبل هويدي  الفرطوسي3943

27محاسب.ممحمد غانم شاكر كريم الزرفي3944

27محاسب.مكوثر حسون ميرز عبدالنبي الكيم3945

27محاسب.مسحر جواد كاظم سالم ال بوجراد3946

27محاسب.معباس فالح جساب عذافة الفرطوسي3947



27محاسب.مخالد سعد حسين عبد ال هليل3948

27محاسب.محسام عبد الهادي عاجل علوان ال بدع3949

27محاسب.محوراء علي كاظم شاهين الربائع3950

27محاسب.ممريم كامل رهيف3951

26محاسب.ماحمد كاظم حلو حميدي الزريجاوي3952

26محاسب.محسين حاكم كامل عوده العبساوي3953

26محاسب.مهدى جعفر عادل شريده3954

26محاسب.معبد القادر خضر معجون طنجير الزريجاوي3955

26محاسب.مازهار كاظم محمد عبيد العارضي3956

26محاسب.مباقر علي محمد كاطع الظالمي3957

26محاسب.مزهراء هاشم محمد عبود اللفته3958

26محاسب.منور علي حميد جياد الحمداني3959

26محاسب.مغدير غالب متعب عشم الجابري3960

26محاسب.مفاطمه حاتم رحيم عبد الجبوري3961

25محاسب.ممشعالوي/فجر فيصل خليف راشد3962

25محاسب.محسن كاطع عبد الصافي3963

25محاسب.معلي عبد الحسين مسافر ناجي3964

25محاسب.مسجى علي جاسم محمد3965

25محاسب.ممريم نايف ساري فرحان الزيادي3966

25محاسب.مسوسن كريم خزيان لفته ال جفات3967

25محاسب.ماحمد عبدهللا شرهان عوده ال شرهان3968

25محاسب.مدالل علي كاظم محيسن الزيادي3969

25محاسب.مامير احمد جرد عباده البديري3970

25محاسب.مميثاق مسلم كريم مدي الظالمي3971

25محاسب.ماحمد حميد كامل عليوي3972

25محاسب.ممها مادح ريكان فرحان3973

25محاسب.محسين هاشم عبيد عواد الزيادي3974

25محاسب.مالحسن- احمد جميل سلمان فليح 3975

25محاسب.مبشرى سعد جابر عباس3976

25محاسب.مساره كزار خويط رفاس ال ذرب3977

25محاسب.مناجح حميد خواف جبر الزيادي3978

25محاسب.مبنين باسم محمد حمزة3979

25محاسب.معماد عبيد ماذي فتاخ العامري3980

25محاسب.ميوسف محمد كريم مطر البركي3981

25محاسب.ممهند هادي جيجان مرهج الريشاوي3982

25محاسب.مشيرين ماجد حامد عبد ال حمادي3983

25محاسب.ممحسن مالك انثير عبد الناصري3984

25محاسب.ممصطفى رحيم حميد حمزة3985

25محاسب.معباس عبد الرضا حسن دحام الشنافي3986

25محاسب.ممصطفى دايخ عجة عبد الحساني3987

25محاسب.ماقبال جبار مشكور3988

25محاسب.مصالح سوادي رحيل دفار3989

25محاسب.معلي رزاق كاظم عبد االئمه عبد االئمه3990



25محاسب.محنين وليد جواد حسين3991

25محاسب.مدعاء محمود حسين علي الحمادي3992

25محاسب.ماسراء طارش عبد علي راضي الزيادي3993

25محاسب.ماحمد حسين ابوالهيل جبر الحساني3994

25محاسب.ممحمد برهان عبادس شان البركي3995

25محاسب.مخيرهللا منهل دليل خضر  الدليل3996

25محاسب.مضياء حسين جاسم وليد الزريجاوي3997

25محاسب.محسين عبدهللا غالي محل الزيادي3998

25محاسب.محسين جاسم جخيري سلمان الجياشي3999

25محاسب.مبيداء ناهي حويزة غياض ال عبس4000

25محاسب.مصالح عبد العباس عودة صفوك الرفوش4001

25محاسب.مسرور فالح عبد محمد الكالبي4002

25محاسب.مهبه يعكوب يوسف حمزه العتابي4003

25محاسب.مندى علي جاسم محمد ال حمود4004

25محاسب.ممحمد حسن منديل الميالي4005

25محاسب.مسندس هديب جبار شلتاغ الظوالم4006

25محاسب.معبدالرضا عبدالحسن ادهير كاظم االعاجيبي4007

25محاسب.مابتسام مشكور ناصر جبر4008

25محاسب.معبدهللا رسول داود سفاح العبساوي4009

25محاسب.مناظم حسين دخيل عليوي الزيادي4010

25محاسب.معالء عدنان نايف حمود الزيادي4011

25محاسب.مرقية حميد جياش العبادي4012

25محاسب.مميعاد حميد عاكول مالجي بني زريج4013

25محاسب.معلي رداد جودة ماصار ال ماصار4014

25محاسب.ماحمد محمد هليبت مناحر الجبير4015

25محاسب.مبهاء تايه رحيم اليذ الريشاوي4016

25محاسب.ممحمد علي حسين يعقوب الحزبه4017

25محاسب.معقيل واشي عبد الحسن كزار الظالمي4018

25محاسب.ممحمد حامي وهام عبد الزريجاوي4019

25محاسب.مكرار نعيم شنشول مطلب4020

25محاسب.مهدى سامي ياسين عيسى الصفار4021

25محاسب.مشهد محمدعلي ريسان محمد علي الخطيب4022

25محاسب.مكرار عبد خضير عباس4023

25محاسب.مماهر فيصل عباس منهل العيداني4024

25محاسب.مكفاح ناجح كطمه فارس4025

25محاسب.مماجد عبد صالح حمد آل بوشطيط4026

25محاسب.ممحمد هالوي عبد العباس عواد الزيادي4027

25محاسب.مياسين عبد جلوب ساجت الزريجاوي4028

25محاسب.مأمين كامل عبد علوان4029

25محاسب.ممراد جالب كاطع جاسم البو جراد4030

25محاسب.ممهند عماد كاظم حمود الجياشي4031

25محاسب.محسين سالم داود رويهي االعاجيبي4032

25محاسب.منسرين راسم محمد صوات الجاسمي4033



25محاسب.مبراء عبدالرضا عبدهللا مهدي المرشدي4034

25محاسب.معلي عبود منصور عبود4035

25محاسب.ممعتز كافي حسوني كاظم الخفاجي4036

25محاسب.محسن سليم نعمه مزهر الزيادي4037

25محاسب.ماحمد صاحب سوادي ليلو الجياش4038

25محاسب.ماسماء محسن كولي سلطان الزريجاوي4039

25محاسب.محنين صباح ابراهيم ناصر الغزالي4040

25محاسب.مإسراء عدنان خوام جاسم حطيطاوي4041

25محاسب.مباسم فهد عجه طحيور االعاجيبي4042

25محاسب.مفالح علوان هول وسخ البركي4043

25محاسب.موليد جاسب كاظم حليل العارضي4044

25محاسب.معلي عادل رحيم سدخان4045

25محاسب.معلي سعيد سعران مزهر الحمادي4046

25محاسب.ممحمد علي باقر علي4047

25محاسب.مشهد صالح مهدي محمد صالح ال يونس4048

25محاسب.مقاسم هادي عبد عباس العبساوي4049

25محاسب.مبهاء يوسف عبد حتيت الزريجاوي4050

25محاسب.ممحسن عزيز عبد السادة ابو شخيره4051

25محاسب.مكرار حيدر حسن ساجت ال ناصر4052

25محاسب.محسين ستار حسين علي ابو عليوي4053

25محاسب.ممريم عبدالزهرة ابراهيم صاحب4054

25محاسب.مهيثم رحيم متعب شحاثه4055

25محاسب.مزينب منهل محمد صالح العلي4056

25محاسب.مضي علي مطشر جبر العلو4057

25محاسب.مسيف رحيم عباس صياح الشنابرة4058

25محاسب.ممحمد عبد راضي حيال الصفراني4059

25محاسب.معلي تكليف براد جياد الشبالوي4060

25محاسب.ماحمد كويني محمد عباس الموسوي4061

25محاسب.ممحمد لفته دغيم جابر العبساوي4062

25محاسب.ممحمد عبدالخضر لعيبي نجم4063

25محاسب.معلي فالح سويد ناطور البركي4064

25محاسب.معباس عبدالحسين عبيد سهيل الحساني4065

24محاسب.مقاسم علي ملوح ابوحسنه االعاجيبي4066

24محاسب.مزهراء نوري محمد علي الموسوي4067

24محاسب.مالخفاجي/غصون خلف مسعر عبد4068

24محاسب.مهيثم سلمان عمران مجسن الياسري4069

24محاسب.مضرغام عبد الحسين غني هالل فرج4070

24محاسب.مفاطمه باسم رزاق حسن ابو سمير4071

24محاسب.مكاظم هايس فنجان واوي الزيادي4072

24محاسب.مكريم جبار كاظم خضير الفتالوي4073

24محاسب.مابتهال فزاع محمد غازي الوهامي4074

24محاسب.مازهار ابراهيم كريم راضي الزريجاوي4075

24محاسب.ممحمد ثابت سعيد مطرود التوبي4076



24محاسب.معبدهللا سفاح الفي حزام العويلي4077

24محاسب.مايمان حسين مهدي فني4078

24محاسب.محسين احمد مسافر عاجل ال حافظ4079

24محاسب.مالعيدان.. ازهار غانم باهض عبادي4080

24محاسب.مصابرين غازي عبد الساده كزار الزيادي4081

24محاسب.مفرج محسن عوده4082

24محاسب.ماكرم فاضل ناظم مطرود4083

24محاسب.مجالل طالب شعيل ضيدان الصفراني4084

23محاسب.معبدهللا صالح أحمد عبداللطيف الطوفان4085

23محاسب.مزينب نجم عبد ثامر الظالمي4086

23محاسب.ماسيل مزهر كاظم مكيو الحساني4087

23محاسب.ممزعل عاجل ناهي فرحان العبساوي4088

23محاسب.ماحمد حسن هادي طالل الروظان4089

23محاسب.منوار فراس حسن الزياد4090

23محاسب.مفاطمه حيدر شعالن الجفات4091

23محاسب.مضياء عالوي ناهي جبار البركي4092

23محاسب.ماكرم نعيم كريم لزام ال محمد4093

23محاسب.مسامي محمد كريم عكله البركي4094

23محاسب.مجهاد شهيب لفته ونان الحساني4095

23محاسب.مأحمد عايد ضيم دهيمش االعاجيبي4096

23محاسب.مايمان عبدعلي عمران حسين الربيعي4097

23محاسب.مال زويد/سجاد هويدي حمود عيسى4098

23محاسب.مبنين كامل عبد الخضر داود السلمان4099

23محاسب.مبنين كريم حسين علي محبوبه4100

23محاسب.معمار عباس سلطان ناهي الزريجاوي4101

22محاسب.مانوار عيدان عطار حسون4102

22محاسب.مفهد دايخ سربوت سعيد الزريجاوي4103

22محاسب.ممصطفى مهدي صباح هاشم المشعالوي4104

22محاسب.مهبه كريم محمد خضير البو كبه4105

22محاسب.ماكرم سلمان عويد غريب ال محمد4106

22محاسب.ممصطفى جازع جبير عبيد البوشطيط4107

22محاسب.مزهراء فارس حمودي الشمري4108

22محاسب.مزهراء مجيد خضير غانم العارضي4109

22محاسب.ممحمد عبدالرضا بزون نجم4110

22محاسب.مصفيه فيصل ظاهر محسن الركابي4111

22محاسب.مرياض عبادي انشينش مركب البركات4112

22محاسب.مزينب علي يوسف سعد4113

22محاسب.مغيث كريم جعاز جياد الرفوش4114

22محاسب.مرسل حيدر جواد عباس الجياشي4115

22محاسب.ممحمد وعد محمد حسن الجياشي4116

22محاسب.مدعاء حيدر عجزان نوني البركي4117

22محاسب.مال عنجور.. محمد صالح كشيش بهاض 4118

22محاسب.محسين مهدي دشدوش هادي االسدي4119



22محاسب.مطارق عزيز طعيمه حمزه الغانمي4120

22محاسب.محسين كامل باشي راضي الجياشي4121

22محاسب.ماسعد مهدي صالح عبدهللا االعاجيبي4122

22محاسب.معلي كريم كاظم هادي الياسري4123

22محاسب.مجاسم فالح حميد مكطوف4124

21محاسب.منزار جواد عبادي مديون4125

21محاسب.مآيات خالد جبير صالح القريشي4126

21محاسب.مرنين حسين نجم شناوة الميالي4127

21محاسب.مندى طالب صراوه سعيد األعاجيبي4128

21محاسب.معلي غازي نعمة عبد  الربائع4129

21محاسب.مجعفر صادق فرحان نعاس الزيادي4130

21محاسب.مافياء عبد هللا كريم عبد كاظم الكاظم4131

21محاسب.مختام صبحي نصيف عواد ابو الجوخ4132

21محاسب.ماالء منذور جاسم محمد  الزريجاويه4133

21محاسب.منور ناظم شنان شنيت الخزعلي4134

21محاسب.مزهراء حسين رسول حسين4135

21محاسب.مامل يحيى علي حمزه الفهيد4136

21محاسب.ممحمد فاضل عبدهللا علي العطوي4137

21محاسب.منور الهدى حميد شعالن سلمان الحساني4138

21محاسب.مايات مسلم باقر كاظم4139

21محاسب.مهناء احمد فاضل عباس4140

21محاسب.مفاطمه جليل دحام ناصر البو جياش4141

21محاسب.مأيات خليل ابراهيم فرهود4142

21محاسب.ماحمد حميد مجبل عبيد الزريجاوي4143

21محاسب.معبدالكريم طالب ساچت عاجل العبساوي4144

21محاسب.معبدهللا نوري عباس كافي4145

21محاسب.مهاجر احمد مرزوك صالل4146

21محاسب.معزيز عباس بهاض عريف الجياشي4147

21محاسب.ماحمد عبداالمير شرشوح الزيادي4148

21محاسب.مباقر حميد محسن جالب4149

21محاسب.مأمجد جهاد نعمة حسين الميالي4150

21محاسب.مخالد باشي راضي بشير الجياشي4151

21محاسب.ممهند سوادي عبدهللا خاشي الزيادي4152

21محاسب.ماحمد جواد كاظم طحيور4153

21محاسب.معلي بالسم علي صندوح االعاجيبي4154

21محاسب.مسجاد جواد كريم سهر الجياشي4155

21محاسب.ماحمد جميل رحيم جبر4156

20محاسب.متحرير ثامر حسون سدخان الغانمي4157

20محاسب.محسين عبدالرضا جابر زغير الجابري4158

20محاسب.موليد جبار طاهر محمد ال شاهين4159

20محاسب.مرباب شاكر عبد مهدي الياسري4160

20محاسب.مابرار علي راضي حسن ال عباس4161

20محاسب.مزينب علي شنان طراد البوحسين4162



20محاسب.مزهراء نعمان كاظم عاجل4163

20محاسب.مفاطمه ساير خضير عباس الغزاوي4164

20محاسب.معقيل سعد جبار كاطع ال حسون4165

20محاسب.مبتول نعمة عبدهللا عباس الشيزي4166

20محاسب.مبتول نعمة عبدهللا عباس4167

20محاسب.مسارة مليوخ حسين حواس4168

20محاسب.معذراء ماجد خضر محسن الصائغ4169

20محاسب.مخلود جبار مدلول عبد الزريجاوي4170

20محاسب.مشريفه صباح لفته فرحان الشاهر4171

20محاسب.مشريفه صباح لفته فرحان الشاهر4172

20محاسب.ممروه رضا عباس كويش الغزاوي4173

20محاسب.مصفاء مجبل محسن علي العذاري4174

20محاسب.مزينب كريم صكر عواد الموازي4175

20محاسب.مزمن ناجي كسار الشنابرة4176

20محاسب.مبسام عبدالرضا مظلوم سلطان الظالمي4177

20محاسب.مشهد عقيل ارحيم كريم آل حميد4178

20محاسب.محسن فالح جبار عاجل الموسوي4179

20محاسب.مامير عبدهللا كريم محمد ال طه4180

20محاسب.مشروق رحيم عبدالزهرة صالح4181

20محاسب.مايهاب احمد عبد الجبار مهدي الهوزاوي4182

20محاسب.ماسراء كاظم محمد حمدان الجابري4183

20محاسب.مرسل صالح مهدي خشان4184

20محاسب.منصيف جاسم غيدان مجيبر الجياشي4185

20محاسب.ماسراء عدنان صاحب عبود ال ضرس4186

20محاسب.مزمن راضي وحيد حسين الزريجاوي4187

20محاسب.مدعاء علي عبد الواحد حسين ال خضير4188

20محاسب.ماالء شريف لفته عذافه ال حمود4189

20محاسب.مزهور مبارك كاظم ناصر الزيادي4190

20محاسب.ماسعد قاسم بريج حمزه االعاجيبي4191

20محاسب.موسام مكي سلمان نفاط الزيادي4192

20محاسب.مميثم حمزة عبد عطشان الزيادي4193

20محاسب.ممنتظر احسان جبر راضي ال راضي4194

20محاسب.مزهراء سلمان رحيم حمود الخزعلي4195

20محاسب.ممالك عياش عطشان لهمود البركي4196

20محاسب.محذيفة منعم علي خضير الهاللي4197

20محاسب.مامير علي عبدالحسين ياسين الشمري4198

20محاسب.ممنذر عبداالمير عباس كمين الجياشي4199

20محاسب.مزينب عبد الحسن دايخ سدخان علك4200

20محاسب.معباس ياسين خضير عبد الحسن ابو دباب4201

20محاسب.مايمان ناجح مسير غالي الجياشي4202

20محاسب.معلي شليكان بردان4203

20محاسب.ممحمد علي محمد مجيد ال صليبي4204

20محاسب.محيدر كامل عواد سلمان الموسوي4205



20محاسب.مسجاد خالد رحيم لذيذ الميالي4206

20محاسب.مرؤى رهل سلمان نصر البركات4207

20محاسب.موليد جبار طاهر محمد الشاهين4208

20محاسب.ممالك عبدالستار شمخي متعب الحساني4209

20محاسب.معباس سعيد جاسم خضر العبادة4210

20محاسب.معلي محمد محسن نجم الخفاجي4211

20محاسب.مزهراء خضر صالح البوحسين4212

20محاسب.مسيف كريم طهماز عيشم4213

20محاسب.معبدالعباس كشيش سلمان ال لفته4214

20محاسب.معلي حسين درويش محمد الطالقاني4215

20محاسب.معلي عبد الرحيم داود محمد الحاجم4216

20محاسب.مزيد كريم محمود خضير الجبوري4217

20محاسب.معلي كاظم وبدان هداد المجرم4218

20محاسب.مبنين ناظم كاظم محيبس كشاش4219

20محاسب.معلي عدنان كريم عبد علي العبودي4220

20محاسب.مبنين ناصر ثامر حسين المرشدي4221

20محاسب.مأحمد ستار هتيول موسى تالي4222

20محاسب.مندى علي عبدالحسين عبيد الزكاحي4223

20محاسب.معلي سلمان مشيهد موسى االسدي4224

20محاسب.ممحمد محسن غيث الظالمي4225

20محاسب.مطالب ثجيل حزام عبد الخضر4226

20محاسب.ماحمد جمال عبد وناس المنيهل4227

20محاسب.متينه خيري والي دبيس4228

20محاسب.مفليح صخيل علي سلطان الفرج4229

20محاسب.مخمائل محسن عاجل راضي العطوي4230

20محاسب.مصالح مهدي مسلم منادي الزيادي4231

20محاسب.منور عقيل كامل حسن خضر4232

20محاسب.محسين مسلم عبد صليبي الحسني4233

20محاسب.معبد الرحيم جبار رشيد عبد الرضا4234

20محاسب.مهاني احسوني حرب مخور الحرب4235

20محاسب.ممحمد مهدي احمد نويم االعاجيب4236

20محاسب.معقيل كاظم فجر كاظم الزريجاوي4237

20محاسب.ممرتضى لزام عبدهللا شاهر الجابري4238

20محاسب.معادل طاهر محيسن عبيد الغانمي4239

20محاسب.معلي حسين طالب عبد الحسين4240

20محاسب.مسجاد محمد كاظم دهام العطوي4241

20محاسب.موليد فليح حسن حمود المانع4242

20محاسب.ملطيف اليم صخيل عباس الزريجاوي4243

20محاسب.مجراح مدلول حنيحن شبيب الظالمي4244

20محاسب.معبدهللا حاتم جالب منعثر4245

20محاسب.مجاسم محمدساجت مطر4246

20محاسب.مزينب عباس عبد سهر الظالمي4247

20محاسب.محيدر وحيد وليد دلي العميه4248



20محاسب.مهبة محمد ثامر الصبحي4249

20محاسب.ممحمد سوادي كعيم داغر4250

20محاسب.مسعد علي بشيبش كاظم الظالمي4251

20محاسب.ممحمد كاظم سلمان زياد ال جهادي4252

20محاسب.مكرار صاحب هادي جاسم الموسوي4253

20محاسب.مزهراء علي حسن فضل الشمري4254

20محاسب.معالء موحان قرم صگبان4255

20محاسب.مايمان فاضل طه سلطان4256

20محاسب.محسام عبدالساده عبد عطيه الحساني4257

20محاسب.ممصطفى رعد خليفة علي الزياد4258

20محاسب.مياسر هادي عبد مهدي الفزع4259

20محاسب.ماحمد نغيش ناصر حسين الزريجاوي4260

20محاسب.محوراء عظيم كريم سلمان الجبوري4261

20محاسب.مجابر كاظم وبدان هداد المجرم4262

20محاسب.مال جعيب/حسن عطيوي جحيل مطر 4263

20محاسب.ماصاله قاسم شاكر عبد الحسن السبع4264

20محاسب.ممرتضى عبدالحسين عجمي مسير الجياشي4265

20محاسب.مجودت ماجد شريف شطنان الناصري4266

20محاسب.معلي عبدالكريم جابر صكر الزيادي4267

20محاسب.ماحمد عبدهللا عجه4268

20محاسب.معلي سماري هادي الفرج4269

20محاسب.منبأ عصام عباس حمد العاقول4270

20محاسب.مبشار يوسف عبد مهدي4271

20محاسب.مميالد عبود منصور عبود4272

20محاسب.مصابرين جبر عباس جبر السماوتلي4273

20محاسب.محسن موسى جعفر هادي الموسوي4274

20محاسب.ممحمد جميل علي مجحول ابوطبيخ4275

20محاسب.ممروة علي صبحي غالي الحساني4276

20محاسب.مفؤاد عطيه كنيوي الحساني4277

20محاسب.مرحيم هالوي محمد حاجم المرشدي4278

20محاسب.مستار جابر صحن جبر الشيباني4279

20محاسب.مقاسم فالح حميد مكطوف4280

20محاسب.مزينب عبد هللا جبار خطار4281

20محاسب.معلي حسون جاسم كسار الخفاجي4282

20محاسب.مدعاء عبداالمير فضالة لفته الظالمي4283

20محاسب.معامر عبد الرحمن عيسى طالل4284

20محاسب.معامر عبد الرحمن عيسى طالل4285

20محاسب.مفالح خطار حمزه حسن الجياشي4286

20محاسب.معذراء عيدان عابر مطير الحجيمي4287

20محاسب.مصادق جعفر عبدالحسن حمود الظالمي4288

20محاسب.محسن محمد لفته حسون الريشاوي4289

19محاسب.مخالد خيون عبيد ايدام4290

19محاسب.ماحمد ساجت فاضل جبار ال عواد4291



19محاسب.معلي فالح عبد الحسن عبد العزيز4292

19محاسب.محسين محمد عبد الغني كاظم رزوقي4293

19محاسب.ممحمد مهدي صاحب عبود ال ضرس4294

19محاسب.متحسين فضيل جويجي دفان الجياشي4295

19محاسب.محيدر احمد حسين الشرع4296

19محاسب.مانتظار جابر مجباس ريس الغانمي4297

19محاسب.مزهراء كريم ابراهيم مهدي الخزاعي4298

19محاسب.ماياد جخيم ثامر مجبل العالج4299

19محاسب.محسين رحيم عبيد عوض الصفراني4300

19محاسب.مزهراء فؤاد شاكر علي4301

19محاسب.معطاء حسن عاكول مالجي الزريجاوي4302

19محاسب.مسعد راضي كعيم بطاح المشعالوي4303

19محاسب.موسام كاظم كامل جاسم الوائلي4304

19محاسب.محسين سالم حسين جويجي الجياشي4305

19محاسب.ممهيمن جاهل خزيان ساچت الحساني4306

19محاسب.معلي كريم عريان بطي ال بري4307

19محاسب.ماسعد عادل نافع زغير4308

19محاسب.موائل احمد مصطفى جبار الحساني4309

19محاسب.معامر نعيم صحن دليل4310

19محاسب.محسين فاضل جبير عبيد البوشطيط4311

19محاسب.مساره ساجت عطيه مطر البوجراد4312

19محاسب.ماحمد ثامر حسون سدخان الغانمي4313

19محاسب.مجلنار علي حسين مفتن4314

19محاسب.محميد عماد حميد عبدالحسين الخزعلي4315

19محاسب.محسين يحيى دعبول جوان4316

19محاسب.محسين علي لفته داود الخفاجي4317

18محاسب.ممريم حميد محمد عبدهللا4318

18محاسب.مامت الحسين حسين محل عطيه العبساوي4319

18محاسب.معباس حيدر جبار يوسف4320

18محاسب.مصبا صباح هاشم محمد الزيادي4321

18محاسب.مفاطمة خليل ابراهيم جاسم الحمدان4322

18محاسب.منور قصي حسين علي المطرود4323

18محاسب.محيدر ستار عبدالجبار حمادي الجابري4324

18محاسب.مزينب لفته دغيم جابر العبساوي4325

18محاسب.متبارك ناظم محسن علي4326

18محاسب.محسين علي كاظم حسون فياض4327

18محاسب.مياسر جاسم مهنا سلمان الجياشي4328

18محاسب.مزينب محمدعبدالحسين حسن المكتوب4329

18محاسب.معلي رافد قاسم محسن الموسوي4330

18محاسب.مناجح حيدر شعالن حسن الجفات4331

18محاسب.محسين سالم كافي جادر الغانمي4332

18محاسب.ماحمد سامي رحيم ال جحيل4333

18محاسب.موليد عبدالحسين جابر بدر االعاجيبي4334



18محاسب.معلي حمد سعد وناس ال حويدر4335

18محاسب.منزار قائد اليذ زغير4336

18محاسب.مقصي ميثم عبد الكاظم ابو حسنه4337

18محاسب.مياسين حران كاظم عكض االعاجيبي4338

18محاسب.ممهند غانم عبيد باتي الموسوي4339

18محاسب.مسارة زهير جعفر عبد الرسول4340

18محاسب.مازهار خالد عبودي جواي4341

17محاسب.مزهراء صاحب صادق رشيد4342

17محاسب.مأحمد محمود جاسم محمد4343

17محاسب.مليلى ساري هادي والي الزيادي4344

17محاسب.ماحمد علوش عبيد عباس الزريجاوي4345

17محاسب.مهشام عماد مكي مجيد الكعبي4346

17محاسب.مسيف حيدر سعيد كشوش شكر4347

17محاسب.محاتم يوسف حاتم أرزيج4348

17محاسب.معلي عبدهللا عليوي مشكور ال فرحان4349

17محاسب.مختام كاظم محمد بعنون4350

17محاسب.مزينب هادي ناصر حسين الزريجاوي4351

17محاسب.مزين العابدين رسول محمد عبدهللا العبساوي4352

17محاسب.متبارك انعيم عبد عذاب السويف4353

17محاسب.مزينب كتاب اليذ محمد الحساني4354

17محاسب.مواثق ناظم عبدالباري شيلوت األعاجيبي4355

17محاسب.ممحمد سبتي محمد فرج الخزعلي4356

17محاسب.ممحمد توفيق مويش محار الجياشي4357

17محاسب.ممحمد علي حسين حسن هواس4358

17محاسب.ممسلم حاتم عجة صكبان البركي4359

17محاسب.متهاني جواد عبد الكاظم حسن الشيباني4360

17محاسب.مسيف جويد سعد عناد الزيادي4361

17محاسب.ممحمد عبدالجليل مرعي عبد الجابري4362

17محاسب.مخضير عباس مشكور ساجت4363

17محاسب.محيدر داخل صكبان هداد الجياشي4364

17محاسب.موسن ياسر عبدهللا دهش الضالمي4365

17محاسب.معمار حميد الصي علي الغليظاوي4366

17محاسب.معلي عاتي كريم شوين العبودي4367

17محاسب.ممحمد حامد كاظم حبوب الزيادي4368

17محاسب.معمر نزار ناصر طلب الناصري4369

17محاسب.محسن مكي ناصر باني4370

16محاسب.ممهدي كامل فاضل عباس4371

16محاسب.ممهدي محمد كاظم عبدهللا الزريجاوي4372

16محاسب.معبد الستار رائد قدوري جميل ال قدوري4373

16محاسب.مهدى صالح رهيف جداع الغدير4374

16محاسب.مسعيد كاظم حسن جبير الظالمي4375

16محاسب.مريام محمد كاظم ابراهيم4376

16محاسب.محوراء كريم لعيبي صيوان الجياشي4377



16محاسب.مهبة الرحمن هادي عطية عبود ال بدير4378

16محاسب.معلي كامل نافع شعالن الحساني4379

16محاسب.منور احمد شريف خلف الضيدان4380

16محاسب.مام البنين عباس صخيل محمد ال سعود4381

16محاسب.مبشرى خضير عباس جابر4382

16محاسب.مأركان نعيم عبدالجليل الجياشي4383

16محاسب.مامير حمزه جاسم حمد4384

16محاسب.مخديجه كريم شاني راضي4385

16محاسب.ماريج مزهر كاظم مكيو الحساني4386

16محاسب.مبتول فرحان مدور عزيز البركي4387

16محاسب.مزهراء حسين داخل ديان العبيدي4388

16محاسب.مغازي منصور هليل وادي ألحجامي4389

16محاسب.مفالح ثامر مدلول صحين الجياشي4390

16محاسب.ماماني ناجح عبد العباس سكر4391

16محاسب.ممقتدى عبد االمير حسون جبار الموسوي4392

16محاسب.معلي حسوني عبد عويدة ال شهد4393

16محاسب.مكرار حميد فنطل شهد4394

16محاسب.مجابر عبد الهادي خريجان عبادي الحساني4395

16محاسب.ماسراء فايض شداد شارع العويلي4396

16محاسب.ماحمد عبدالحسين داخل غالي4397

16محاسب.مياسمين رعد عبدالحسن كريم العبسي4398

16محاسب.ممنتظر يونس هادي محمد الزريجاوي4399

16محاسب.معبدالعزيز عبد عباس شياع4400

16محاسب.معباس جاسم صكبان حتات الزيادي4401

16محاسب.معلي حبيب سعد عبود الحسناوي4402

16محاسب.ممرتضى خشان حنون فليفل المحسناوي4403

16محاسب.مداود جالب عواد كحاني الزريجاوي4404

15محاسب.ملقاء جميل شاكر مهدي الهاشمي4405

15محاسب.مرضا كردي سعدون شبيلي4406

15محاسب.محسن تكليف ريكان عليوي الميالي4407

15محاسب.ماسراء عيدان جبار غازي آل خلف4408

15محاسب.مهدى عالوي مهيدي عجة الزيادي4409

15محاسب.ملجين كمال صاحب عبدالرضا السماوي4410

15محاسب.ممريم هاشم عبدهللا محمود الموسوي4411

15محاسب.ممحمد نزار زغير4412

15محاسب.مزهراء شريف مرداس عميش الشريداوي4413

15محاسب.مسيف جابر عبد الحسين حمزة ال مايع4414

15محاسب.مبسام محمد خضير نعاس الضالمي4415

15محاسب.ممحمد فاضل حسن عطيوي الجابري4416

15محاسب.محسين عزيز عباس شايش الظالمي4417

15محاسب.ممصطفى وصفي هاشم عمران ال طفار4418

15محاسب.محسين علي صالح عباس الموسوي4419

15محاسب.معمار  محمد عارف كريم المحموداوي4420



15محاسب.مسجى هاشم كريم راضي البوشطيط4421

15محاسب.محسين جبر دافي محمد الجياشي4422

15محاسب.مالمرتضى علي خالد واوي المشعالوي4423

15محاسب.ممنذر ظاهر صعيجر ذكير البركي4424

15محاسب.متبارك محمد عباس كاظم ال البدير4425

15محاسب.مبنين ناصر محمد جبر4426

15محاسب.ممهدي نعيم داخل حسون4427

15محاسب.مسالم عبدهللا ابوخضير خالوي الظالمي4428

15محاسب.مضحى عباس عبد علي محمد ال كيتب4429

15محاسب.مرغد عبد الساده تمل سعيد الزريجاوي4430

15محاسب.مبراء قصي جابر طارش البغدادي4431

15محاسب.مصالح حمد سالم جبار االعاجيبي4432

15محاسب.ممازن جبار عبدالعالي فرج الزيادي4433

15محاسب.ممروه مسير سالم خليوي ال فهد4434

15محاسب.مساره علي كاظم ثامر4435

15محاسب.منايف محسن غضبان فرحان4436

15محاسب.متهاني عدنان عظيم4437

15محاسب.مسهام خضر هبيش والي البو حسين4438

15محاسب.مهدى رزاق  محسن مجيبل العالج4439

15محاسب.مساره ستار دانه سوادي ابو كحيله4440

15محاسب.منور رضا سوادي ظاهر الجوهر4441

15محاسب.ممسلم فيصل وساف مجبل ال عالج4442

15محاسب.مدعاء علي ديبس داود الشمري4443

15محاسب.مزهراء ماجد عبدالكاظم محمد4444

15محاسب.مرائد كريم منصور صوفي البركي4445

15محاسب.معالء ابراهيم حسين رومي ال رومي4446

15محاسب.مساره حسين حميد حمزه الدفاعي4447

15محاسب.ماحمد عباس كاطع جالب الخفاجي4448

15محاسب.مهدى فالح جبار عاجل الموسوي4449

15محاسب.منصر عبدالكاظم جوده عبدالحسين العبساوي4450

15محاسب.مهدى فرحان كشيش عواد4451

15محاسب.مشهد سعد فزاع عبد الزريجاوي4452

15محاسب.مصالح رزاق جازع عزب4453

15محاسب.مهبه محسن مزهر مطلك العميه4454

15محاسب.محسين فالح سوادي كاظم الحاجم4455

15محاسب.ممحمد فاضل عاكول عبود السالمي4456

15محاسب.ماحمد عبد العظيم محمود هادي الموسوي4457

15محاسب.مخلدون جمال حسين طاهر الكاني4458

15محاسب.معباس عدنان كاظم جاسم الغايب4459

15محاسب.مزهراء علي عواد عناد الزيادي4460

15محاسب.ممها سوادي شاطي الزيادي4461

15محاسب.مضرغام كامل متعب عبود4462

15محاسب.متهاني علي جياد ناصر الجاولي4463



15محاسب.ماحمد حسين ناصر حسين ال عبد هللا4464

15محاسب.مزينب هالل منخي رويضي4465

15محاسب.مزهراء محمد علي هالوي الجياشي4466

15محاسب.مزهراء محمد علي هالوي الجياش4467

15محاسب.ممصطفى اياد محمد جهاد العبودي4468

15محاسب.معلي حسين عاشور كريم الجبوري4469

15محاسب.مدعاء عبد الكاظم ظاهر حبيب البازي4470

15محاسب.متهاني ناجي عوده عبد الركابي4471

15محاسب.مأحمد عبدالحسين عبدهللا ارباط ال عبدهللا4472

15محاسب.منوره قاسم صبري سليمان ال حنوش4473

15محاسب.مدعاء جساب عبد الرزاق عبد محمد المحسناوي4474

15محاسب.معباس فرهود كاظم الفرهود4475

15محاسب.مفرح بدري فرحان هدب الطائي4476

15محاسب.مال عبيد/ ابتسام فالح عفص سلطان 4477

15محاسب.ممهدي علي عبد الساده هادي الرماحي4478

15محاسب.معبدهللا كامل عواد زويني البركي4479

15محاسب.مناديه يوسف عبد الهادي حسن4480

15محاسب.مرفل باسم احمد محمد المشل4481

15محاسب.مشهد محمد کريم الزريجاوي4482

15محاسب.ممصطفى فالح حسن عبود الهتيمي4483

15محاسب.منورس توفيق شهيد يونس الياسري4484

15محاسب.معلي شاكر محمد خضير4485

15محاسب.ممازن عادل عبدالنبي حسن الزريجاوي4486

15محاسب.معفاف فارس عجمي جبار4487

15محاسب.مأحمد هليل دحام خضر الرواشي4488

15محاسب.مغفران نومان عبد االمير كاظم4489

15محاسب.مأثمار كاظم حمد حنوف المعالي4490

15محاسب.معلي صالح زوري دويج الزيادي4491

15محاسب.مفيصل حسين عزيز علق التوبي4492

15محاسب.معلي عماد هادي عريبي الزيادي4493

15محاسب.منبيل شالكة فضيل حسن الّزيادي4494

15محاسب.ممحمد حميد ناصر حسين الجياشي4495

15محاسب.مماهر داخل شعالن زبن االعاجيبي4496

15محاسب.ممصطفى عبدالعالي سعود ظاهر الغليظي4497

15محاسب.محسين ريسان كريم محمد4498

15محاسب.ماحمد شالكه عناد عوفي4499

15محاسب.معبدهللا رحيم محان فرهود الساعدي4500

15محاسب.مبشار صباح شاكر رويضي ال دهش4501

15محاسب.ماحمد عبد الحسن حمود ابودكة الزيادي4502

15محاسب.مخبر هللا هداد مناتي سهر  ال كريدي4503

15محاسب.مجوان حسين فرحان جابر الجياشي4504

14محاسب.مكوثر عواد عريان حرجان الظالمي4505

14محاسب.ماحمد عبد القادر كوان جياد الضالمي4506



14محاسب.منور الهدى علي عزيز جبار الدليمي4507

14محاسب.ماكرم صبار محمد ديوان الزريجاوي4508

14محاسب.ممحمد حسوني سلطان مطرب الزيادي4509

14محاسب.منجاة عبد االمير هاشم محسن التويجي4510

14محاسب.مخوله حسين فنفون غازي الغرير4511

14محاسب.مأحمد ماجد سلمان حمدان الزيادي4512

14محاسب.مشهالء قاسم حبط شنوت الظالمي4513

14محاسب.موسام صالح عبد شناوه العبساوي4514

14محاسب.ممحمد واثق محمد جبار الشبوط4515

14محاسب.مسجاد كريم حسين غالي الفتالوي4516

14محاسب.معلي صالح حسن عبد4517

14محاسب.معلي سلمان موحان راشد4518

14محاسب.ماحمد محمد حميد شربة4519

14محاسب.ماكرم صبحي نجم عبد ال حمدان4520

14محاسب.ماثير عبد الحسن حسوني علي الجياشي4521

14محاسب.محاتم كريم سفر عبود الزريجاوي4522

13محاسب.مامين كريم لهمود ال معجون4523

13محاسب.مسعود عزيز عبد حتيت الزريجاوي4524

13محاسب.مزينب رحيم طريول عبدان الغرابي4525

13محاسب.ماحمد عبداالمير ريكان عريان الزيادي4526

13محاسب.مفاطمه صالح عذيب مشاري الريشاوي4527

13محاسب.محسين علي أحبين هلول الصالحي4528

13محاسب.ماحمد رزاق عبد سوادي ال ابوكحيله4529

13محاسب.مليث لزام جفات هتول الظالمي4530

13محاسب.مليث جاسم سالم محسن الكعبي4531

13محاسب.معلي كريم كزار عبود العبود4532

13محاسب.موسام قاسم جبار ذياب االعاجيبي4533

13محاسب.مرائد صادق محمد حسين ال غريب4534

13محاسب.مرسول أبو هذال دغيم جابر العبساوي4535

13محاسب.مكرار عناد علي سعيد الزريجاوي4536

13محاسب.مضياء حسين عبدعلي نصب4537

13محاسب.مسجاد كاظم حسوني علي الصبيخاوي4538

13محاسب.معبد جمال عبد حميد الصبيخاوي4539

13محاسب.معماد طالب محيل عباس4540

12محاسب.ممحمد شهيد كاظم حسين االعرجي4541

12محاسب.منصار نزار نصار صبار الربيعي4542

12محاسب.معلي حسن علي خضير الحسينات4543

12محاسب.مزينب مزهر نجم عبود البركات4544

12محاسب.مايمان فاضل كويم عايل الزريجاوي4545

12محاسب.ممحمد رزاق جبار مايس4546

12محاسب.مميثم حسين جبار شداد الزريجاوي4547

12محاسب.ممحمد علي محيبس اجوري4548

12محاسب.ممختار محسن سلمان كاظم حاج عيدان4549



12محاسب.ممجيد كاظم مشاي شهيب الحساني4550

12محاسب.ماالمير علي كاظم هاني السوالم4551

12محاسب.مليث ماجد شليوت ناشور الزريجاوي4552

12محاسب.مالعبساوي/ فاضل حامد كاظم شاهر4553

12محاسب.ماحمد مشتاق خضير4554

12محاسب.مسمير يوسف خالد جياد الحساني4555

12محاسب.ممحمد ناصر ريسان جوده العامري4556

12محاسب.مكرار سعد طعمه سعد الوائلي4557

12محاسب.ماحمد حميد شاكر محمود العباس4558

12محاسب.مسماح مطشر ابوحونه سلمان الظالمي4559

12محاسب.معلي حازم عطية عوده الريشاوي4560

12محاسب.مفهيمه كاظم ديلي خالوي البركات4561

11محاسب.مشهد عادل عباس شعبان الدهان4562

11محاسب.مفايز رحمن غزاز مريع السالمي4563

11محاسب.معلي حسين هبيس رداد الزيادي4564

11محاسب.معلي حسين هبيس رداد الزيادي4565

11محاسب.معلي حسين هبيس رداد4566

11محاسب.مبنين كريم عليوي عواد عبدهللا الحساني4567

11محاسب.معبد هللا مثقال اريحل خنجر4568

11محاسب.محيدر سلمان موحان راشد4569

11محاسب.محسن هادي موسی علوان الصفراني4570

11محاسب.مامير ليث كاظم تايه الجنابي4571

11محاسب.محازم سماح غزاز همريع السالمي4572

11محاسب.ممصطفى جعفر كاظم كنان4573

11محاسب.مزينب فالح داخل حساني ال عبس4574

11محاسب.محسين صافي صايل عيدان4575

11محاسب.مغسان مجيد حسين عطيه الميالي4576

11محاسب.معالء حسين عبدالحسن حمود الظالمي4577

11محاسب.مبشرى جبار عور خشان4578

11محاسب.ماكرم جاسم عالوي نعمة الجابري4579

11محاسب.ماطياف كريم لفلوف ناصر4580

11محاسب.مزينب فرج بريد محيسن الغليظاوي4581

11محاسب.مزين العابدين حسين مزهر عبدالعباس الركابي4582

11محاسب.معقيل عبد بردان العبساوي4583

11محاسب.مال عبيد/سحر فالح عفص سلطان 4584

11محاسب.ممرتضى داخل غويلي أعيور الغليضاوي4585

11محاسب.مباقر هادي علي حسين الموسوي4586

11محاسب.مياسمين ثامر جبار هنيدي4587

11محاسب.محسن فيصل حسن علي الحسين4588

11محاسب.ممرتضى قاسم عاجل شناوه البشير4589

11محاسب.معباس حسن جبار شداد4590

11محاسب.مأحمد خضر نعيم جاسم الموسوي4591

11محاسب.مموج فؤاد فاضل عبدالزهره الخزعلي4592



11محاسب.مخالد كامل عطية عباس الموسوي4593

11محاسب.محيدر تحسين شريف عبيد الخواف4594

11محاسب.مزهراء عقيل كامل حسن خضر4595

11محاسب.معلي حمد سالم4596

10محاسب.ماحمد وبدان داخل كاظم4597

10محاسب.مرائد مطر مزعل عطشان الزيادي4598

10محاسب.مكفاء محمد عبيد عبد حنوف4599

10محاسب.ممحمد جاسم عبد جاسم المرشدي4600

10محاسب.مماجد عزيز جبر عوده الشهاب4601

10محاسب.مبندر لعيوس جبر عودة الشهاب4602

10محاسب.مبارق عبدهللا راضي دايخ الصفران4603

10محاسب.ممرتضى جبار راضي شمال الشاهري4604

10محاسب.مبشائر كاظم لفته رويح4605

10محاسب.ممالك عبادي محيسن ساجت الزريجاوي4606

10محاسب.محنين سهيل راشد حسين المرشدي4607

10محاسب.مكاظم جاسم شاكر محمد الكهوجي4608

10محاسب.مياسر علي عبدهللا كريم الخالدي4609

10محاسب.مزينب عبد االله عليوي مذروب الحميداوي4610

10محاسب.معلي قاسم مزعل محمود الحميدي4611

10محاسب.مامير كاظم رزاق هلول السوادي4612

10محاسب.ممحمد كامل مدلول شنان الربائع4613

10محاسب.مشفاء عبود موسى ضيدان الزريجاوي4614

10محاسب.مزينب عبداالله نهير ماهود العبادي4615

10محاسب.متقي كريم حنتوش عايد الحمداني4616

10محاسب.متكليف جادر خلف جبار ال جريب4617

10محاسب.ممروة ميثم صكر عبد هللا العلي4618

10محاسب.ماماني علوان حمزة كاهي الحساني4619

10محاسب.موليد4620

10محاسب.مهدى محمد ثامر خريبش الصبحي4621

10محاسب.ماحمد سعيد دويح سنوح الضاحي4622

10محاسب.معمار قاسم محي مليون العبيدي4623

10محاسب.معمار قاسم محي مليوخ العبيدي4624

10محاسب.محسن علي هدهود جواد الحساني4625

10محاسب.معلي فالح سويد ناطور البركات4626

10محاسب.مابراهيم شنباره ناصر جبر الحساني4627

10محاسب.موسام معيوف كاظم مري4628

10محاسب.معالء راضي حزام جابر الزيادي4629

10محاسب.محيدر فاضل سدخان حسين الربائع4630

10محاسب.مسيف هاتف فاهم كسار الظالمي4631

10محاسب.معالء حمود جبر عبد الزيادي4632

10محاسب.ماالء جواد محمود معيوف الياسري4633

10محاسب.مخالد رزاق عبدالزهره خشان الدعمي4634

10محاسب.محنين مهدي جلود عطيه الخفاجي4635



10محاسب.ماحمد لفته خلف علي4636

10محاسب.مجعفر عزيزحشبان سلمان الحساني4637

10محاسب.معبدالهادي عبدالمجيد محمد عبدالحسن الخفاجي4638

10محاسب.ماحمد حسن محمود شاكر4639

10محاسب.مجمانه ياسين حريز عكاب الحسيناوي4640

10محاسب.ماحمد سريح خلف جرو4641

10محاسب.معلي عذاب خلف جابر الريشاوي4642

10محاسب.مصالح مهدي جاسم عجيرش الريشاوي4643

10محاسب.معباس فالح حسن علي المحيسن4644

9محاسب.مسيف فاهم عيسى محمد ال محمد4645

9محاسب.معامر جبوري عطيه غياض4646

9محاسب.مسجاد حسن حسون عبدالجياشي4647

9محاسب.مالقب الريشاوي/ امين صالح خيرهللا راشد4648

9محاسب.موسام سعيد سوادي سلطان الزيادي4649

9محاسب.مزينب صادق ظاهر خلف الجبوري4650

9محاسب.مديار ضامد هادي ذرب الجابري4651

9محاسب.ممصطفى واثق شاكر عبد االعبودي4652

9محاسب.مصالح مدلول فريخ دلي4653

9محاسب.ممرتضى ماجد شعالن سلمان الكرعاوي4654

9محاسب.مسالم عبد بردان سلطان العبساوي4655

9محاسب.معبدالوهاب كريم عبدالحسين مخيف الجياشي4656

9محاسب.مكفايه مكطوف لهمود نهاب الجياشي4657

9محاسب.مفاطمه رضا جهيد حسين4658

9محاسب.مهاشم محمد عبد جودة المهدي4659

9محاسب.محسين سعيد جعوال جواد الحساني4660

9محاسب.ممصطفى عدنان متعب وناس4661

8محاسب.ممحمد محسن حاصود عكيلي الجابري4662

8محاسب.ممصطفى احمد عبد الحسين محمد الجبوري4663

8محاسب.موسام نظام حمود ركبان ال ركبان4664

8محاسب.مضياء علي كمر مطرود الزريجاوي4665

8محاسب.مسامي جليل عبدالحسين جبر البو جراد4666

8محاسب.ممهى ردام مزهر شعالن السعيد4667

8محاسب.مريم نجم عبدهللا ناصر4668

8محاسب.ماحمد منصور ضجر لزام ال طاهر4669

8محاسب.ماحمد صبحي طلفاح وادي ال عكض4670

8محاسب.مخالد محمد حميد4671

8محاسب.موناس عسافي ناجي عباس االعاجيبي4672

8محاسب.ممحسن حميد خليل عباس الشيباني4673

8محاسب.مسجا بالسم هادي علي العبيدي4674

8محاسب.مماهر مالح كوني فرحان الزيادي4675

8محاسب.مأمير عزيز جبار حسين العياشي4676

8محاسب.محسين علي كاظم جاسم األعاجيبي4677

8محاسب.ممرتضى هادي زبيل مطشر الياسري4678



8محاسب.ميحيى سعد سلمان والي ال جريب4679

7محاسب.منور عناد فاضل لفته الحساني4680

7محاسب.معلي عقيل حسين راضي الجابري4681

7محاسب.ماصيل خيري خطار موسى الجبوري4682

6محاسب.ممحمد داخل حمزه4683

5محاسب.معباس علي كمين حسن4684

5محاسب.مأسماء فايض شداد شارع العويلي4685

غير مطابقمحاسب.مرسل قاسم غازي صيوان الجياشي4686

غير مطابقمحاسب.مافراح هادي كاظم كيطان ديگان4687

غير مطابقمحاسب.مزهراء جاسم محمد عيسى4688

غير مطابقمحاسب.مصفاء جابر يوسف4689

غير مطابقمحاسب.مساره علي ثويني ساجت ابو درينه4690

غير مطابقمحاسب.محسين سالم زغير منديل البركي4691

غير مطابقمحاسب.محسن فالح هادي كريم الجابري4692

غير مطابقمحاسب.معلي كريم لفتة عبود الراشد4693

غير مطابقمحاسب.مجهان جاسم شنان شدود الزرجاوية4694

غير مطابقمحاسب.مدموع فالح حسن هصار المهدي4695

غير مطابقمحاسب.مفاطمة عبد الكريم زغيرون توية الجياشي4696

غير مطابقمحاسب.ممؤمل نجم عبدالزهره متعب4697

غير مطابقمحاسب.مبشار زايد هادي واجد ال  خضر4698

غير مطابقمحاسب.م(الحصمود)حسين منصور كاطع شناوه 4699

غير مطابقمحاسب.مختام بجاي ورهاد هذال البركي4700

غير مطابقمحاسب.مفاطمه هاتف اجحيل نهدي4701

غير مطابقمحاسب.معبير محيي مردان صكر4702

غير مطابقمحاسب.مايناس هادي سوادي عواد الحساني4703

غير مطابقمحاسب.مدموع فالح حسن هصار المهدي4704

غير مطابقمحاسب.مانور شاكر عاشور راضي الكرعاوي4705

غير مطابقمحاسب.مسجود عبد الكريم كاظم جعفر ال عبد الرسول4706

غير مطابقمحاسب.مايام امين شعيوط عبود الحساني4707

غير مطابقمحاسب.مكوثر عبد هللا ابوطوير شهيب الحساني4708

غير مطابقمحاسب.مسحر عباس خضير عبد هللا الزخت4709

غير مطابقمحاسب.مسحر عباس خضير عبد الصاحب الزخت4710

غير مطابقمحاسب.محنين محمد علي جابر الموسوي4711

غير مطابقمحاسب.ماشواق جميل عباس سراج4712

غير مطابقمحاسب.محسام سعيد سوادي سلطان الزيادي4713

غير مطابقمحاسب.مرحاب جبر هادي حسين4714

غير مطابقمحاسب.مبسمه وصفي هاشم عمران ال طفار4715

غير مطابقمحاسب.معذراء شريف جبار كاظم4716

غير مطابقمحاسب.مزينب قاسم نعيمة عواد4717

غير مطابقمحاسب.محسين سوادي جبار عواد الزيادي4718

غير مطابقمحاسب.موليد خالد جاسم محيميد الغزاوي4719

غير مطابقمحاسب.مبنين علي صبحي ياسر الحسناوي4720

غير مطابقمحاسب.مبلسم خنجر طحيور هول البركات4721



غير مطابقمحاسب.مفاطمة كريم جبار عواد4722

غير مطابقمحاسب.مزينب محمد توفيق خلف الفتالوي4723

غير مطابقمحاسب.مامل نايف ساري فرحان الزيادي4724

غير مطابقمحاسب.معقيل طالب صراوه سعيد األعاجيبي4725

غير مطابقمحاسب.مهدى هنيدي عجه ناصر الزيادي4726

غير مطابقمحاسب.مساره محسن حسين رمثان4727

غير مطابقمحاسب.متبارك حسام عبداالمير عزيز الحساني4728

غير مطابقمحاسب.ممريم كريم رسن مطر الربائع4729

غير مطابقمحاسب.ماسراء عبدهللا والي4730

غير مطابقمحاسب.مسارة حيدر عبود ناصر4731

غير مطابقمحاسب.ماالء رياض جبار علك البوريشه4732

غير مطابقمحاسب.مفيصل حبيب مظلوم الزريجاوي4733

غير مطابقمحاسب.مهدى محمد علوان دهلوز4734

غير مطابقمحاسب.مفاطمه علي كريم الغانمي4735

غير مطابقمحاسب.مزهراء محمد خضير وناس4736

غير مطابقمحاسب.مسوسن خنفير محمد حمزه العاكوبي4737

غير مطابقمحاسب.مبسمه عبدالكاظم سوادي نور الياسري4738

غير مطابقمحاسب.مهيفاء رزاق حمود عيسى4739

غير مطابقمحاسب.مهدى شاكر مجهول بطوش4740

غير مطابقمحاسب.معماد فرحان عناد عبد الزيادي4741

غير مطابقمحاسب.مزهور صباح فرهود عويلي الفرطوسي4742

غير مطابقمحاسب.معبير علي عبادي عطية الطائي4743

غير مطابقمحاسب.محميده طهماز عبيس جوان الحساني4744

غير مطابقمحاسب.مساره جبار سايل  عيسى  العبساوي4745

غير مطابقمحاسب.مسماح محمد ناعم عمران الكناني4746

غير مطابقمحاسب.ماالء ثجيل شتام هربود4747

غير مطابقمحاسب.محسن ناجي عبد صالح مسلماوي4748

غير مطابقمحاسب.مزينب علي مطرود ساجت المرشدي4749

غير مطابقمحاسب.مسجى محمد علي رباط الجابري4750

غير مطابقمحاسب.منسرين كاطع فرج كاظم ال بو حسين4751

غير مطابقمحاسب.ماحمد حافظ محمود محمد الطالقاني4752

غير مطابقمحاسب.مجزائر احمد راضي ضيدان الغليضاوي4753

غير مطابقمحاسب.مكوثر رحيم صلو طحيور الموسوي4754

غير مطابقمحاسب.مهبه حامد فيصل رواد الظالمي4755

غير مطابقمحاسب.ماحمد شاكر عاشور راضي الكرعاوي4756

غير مطابقمحاسب.معلي كامل حسيب راضي العبساوي4757

غير مطابقمحاسب.مال كاوي/زهراء علي عبدالحسين شرشوح 4758

غير مطابقمحاسب.مصابرين دخيل ياسين خطار4759

غير مطابقمحاسب.محميده حامد عربي نايف  السعيدي4760

غير مطابقمحاسب.مالربائع/زهراء كريم عاجل عليوي4761

غير مطابقمحاسب.ممسار سلمان جالب غالي4762

غير مطابقمحاسب.ماحمد كاظم حسين خوان االعاجيبي4763

غير مطابقمحاسب.ممحمد حيدر طالب عبد الموسوي4764



غير مطابقمحاسب.مشيرين كاطع فرج كاظم4765

غير مطابقمحاسب.معبدالعزيز حسين خشان ايدام ال عبدهللا4766

غير مطابقمحاسب.معبير عماد محسن كاظم البوجياش4767

غير مطابقمحاسب.مرقيه براهيم عبد حتيت الزريجاوي4768

غير مطابقمحاسب.مماري سعد صكبان سلمان حسين4769

غير مطابقمحاسب.ممنار كاظم فرحان جابر الشنابره4770

غير مطابقمحاسب.موديان باجي صافي جادر4771

غير مطابقمحاسب.موالء علي داخل عواد الزريجاوي4772

غير مطابقمحاسب.مغفران حافظ عناد جودة الزريجاوي4773

غير مطابقمحاسب.محوراء عدنان عواد عناد الزيادي4774

غير مطابقمحاسب.منجالء علي فضاله سلطان الجياشي4775

غير مطابقمحاسب.مهدى حامد عبد الخضر حسوني الزيادي4776

غير مطابقمحاسب.مفرح جمعة زاوي ناصر4777

غير مطابقمحاسب.متبارك ناظم عبد حمادي الجياشي4778

غير مطابقمحاسب.مرشا باشر موحان مويس الجياشي4779

غير مطابقمحاسب.محسين حسن كاظم عريان4780

غير مطابقمحاسب.مبنين كاظم جوادبديوي الموسوي4781

غير مطابقمحاسب.مغيداء كريم ناصر مطر الزيادي4782

غير مطابقمحاسب.محنين رحمن فجرخضيرالجنابي4783

غير مطابقمحاسب.ممنتظر فاهم حميد حمود الياسري4784

غير مطابقمحاسب.ماحمد نعمه محسن كاظم الظالمي4785

غير مطابقمحاسب.مسهى احمد رحم ابراهيم الظالمي4786

غير مطابقمحاسب.محنين جواد كاظم كماز الزيادي4787

غير مطابقمحاسب.مسوسن محيسن حمزة سلمان البو كلل4788

غير مطابقمحاسب.مالجياشي الجياشي/خزنة سعد عبدالحسين عبدهللا4789

غير مطابقمحاسب.مايمان عباس كريم عزيز الطرار4790

غير مطابقمحاسب.محنين محمد عبد الحسين محيوي4791

غير مطابقمحاسب.محنين عبود صراوه زغير الزيادي4792

غير مطابقمحاسب.ممسلم علي كاظم مزهر العارضي4793

غير مطابقمحاسب.مامير سعد جبر صالح الزهيري4794

غير مطابقمحاسب.مايات سعد مجدي منشد الجابري4795

غير مطابقمحاسب.مرغده عبدالزهره طريمش عبد الزركاني4796

غير مطابقمحاسب.مسهاد حمودي صياح ناصر الشنابره4797

غير مطابقمحاسب.مسجى قاسم داخل عبدالساده الفتالوي4798

غير مطابقمحاسب.مصابرين صبار نعيمه4799

غير مطابقمحاسب.ممنتظر محمود فنوخ4800

غير مطابقمحاسب.ماحمد ناجي شهد خواف الزيادي4801

غير مطابقمحاسب.منةر الهدى حسين دحام ظميد البركي4802

غير مطابقمحاسب.منورالهدى حسين دحام ظميد البركي4803

غير مطابقمحاسب.مسجى رزاق حسين مشاي4804

غير مطابقمحاسب.معلي عبد االحد عبد هللا سوادي الزريجاوي4805

غير مطابقمحاسب.مضياء حسن عاجل حسين4806

غير مطابقمحاسب.مكفاء جعويل عطشان رويضي4807



غير مطابقمحاسب.ممؤمل مسلم عبدهللا عطيه السلطاني4808

غير مطابقمحاسب.مفاطمة نعيم علك مديغن المحسناوي4809

غير مطابقمحاسب.مدنيا عبد االمير عبد مهدي ال ثامر4810

غير مطابقمحاسب.مكاظم هادي كاظم گيطان ديگان4811

غير مطابقمحاسب.مسهام براك لفته اليذ4812

غير مطابقمحاسب.مغدير هادي ساير عيال الزيادي4813

غير مطابقمحاسب.ممحمد فرج كاظم جبار الزيادي4814

غير مطابقمحاسب.موفاء جمال كامل عجمي ال حسان4815

غير مطابقمحاسب.موفاء جمال كامل عجمي الحساني4816

غير مطابقمحاسب.مغدير حسن عوض سوادي ال كمش4817

غير مطابقمحاسب.مساره عباس شمخي جبار الغباش4818

غير مطابقمحاسب.ممحمد سفاح ناهي هزام4819

غير مطابقمحاسب.ممحمد سفاح ناهي هزام الجياشي4820

غير مطابقمحاسب.مزينب قمر مزيد محمد المشعالوي4821

غير مطابقمحاسب.مزينب حيدر شاهر محمد اليونس4822

غير مطابقمحاسب.مفردوس نعيم لوكي مظلوم4823

غير مطابقمحاسب.مأخالص كامل صخل عواد الساعدي4824

غير مطابقمحاسب.معقيل هاني سالم مسمار العبساوي4825

غير مطابقمحاسب.محوراء فيصل كاظم عبد الجياشي4826

غير مطابقمحاسب.مفاطمة ساجد ارزيج محمد الحسيني4827

غير مطابقمحاسب.مالشنابره/احمد صالح حميد زغيرون4828

غير مطابقمحاسب.محسين علي خضير صالح الزيادي4829

غير مطابقمحاسب.معبدهللا سعود مدلول الجبر4830

غير مطابقمحاسب.ماحمد عبدهللا شاني راضي البو جراد4831

غير مطابقمحاسب.مايمان خضير عزوز جبر البو حسين4832

غير مطابقمحاسب.مزهراء مسار صبحي حيدر جبر ال عوفي4833

غير مطابقمحاسب.مليالي نعيم كاطع جهيمه العبس4834

غير مطابقمحاسب.مفاطمه عبدالحسين خضير شمخي االعاجيبي4835

غير مطابقمحاسب.محسين علوان حسين علي المحمد4836

غير مطابقمحاسب.متبارك باسم عبد عبود العبيد4837

غير مطابقمحاسب.مصفا سالم عناد هادي الخالدي4838

غير مطابقمحاسب.معلياء هاشم عبيد سلمان ابوطبيخ4839

غير مطابقمحاسب.مفاطمه ستار جبار اليذ4840

غير مطابقمحاسب.ماسمهان خضير عزوز جبر البو حسين4841

غير مطابقمحاسب.ممصطفى عبد العظيم مبدر ثامر العبساوي4842

غير مطابقمحاسب.ممحمد شيال كاطع نايف الغانمي4843

غير مطابقمحاسب.مساره علي عبد وناس العبساوي4844

غير مطابقمحاسب.مسعاد نفل كاظم صويل4845

غير مطابقمحاسب.محسن سعيد صعصع ناطور البركات4846

غير مطابقمحاسب.محسين صالح جبير سهر الجياشي4847

غير مطابقمحاسب.مافراح حسين علي كريم العياس4848

غير مطابقمحاسب.معذراء عزوز دليل مسعر الزيادي4849

غير مطابقمحاسب.مزينه عبد القادر ظاهر محيسن العبيدي4850



غير مطابقمحاسب.مايه مسير هالسه وناس4851

غير مطابقمحاسب.مفاطمة حسن فليح عبدالسادة4852

غير مطابقمحاسب.مدعاء رحيم عبد غويزي الربايع4853

غير مطابقمحاسب.مازل عادل عبدالحسن راضي شليغم4854

غير مطابقمحاسب.ممريم فاضل فليو ساجت4855

غير مطابقمحاسب.مغدير خضر منديل رواد4856

غير مطابقمحاسب.مامل خضير جواد حواد الزيادي4857

غير مطابقمحاسب.مينين كامل عوض عليوي الصافي4858

غير مطابقمحاسب.مدعاء عوض حافظ عجوف الكفائي4859

غير مطابقمحاسب.مخديجه خالد حسن جاسم4860

غير مطابقمحاسب.منجالء عبد النبي علي حسين4861

غير مطابقمحاسب.مايناس رحيم وساف مجبل العالج4862

غير مطابقمحاسب.مسميه محمد كريم خضير علوان4863

غير مطابقمحاسب.ماطياف صباح عبد صلب4864

غير مطابقمحاسب.محسام سامي كاظم حسين الشنابره4865

غير مطابقمحاسب.موفاء جميل حسوني جبار4866

غير مطابقمحاسب.مافراح عقيل سعدون حسن4867

غير مطابقمحاسب.معبير قاسم جبر عبدالساده ال زغير4868

غير مطابقمحاسب.محسين عبدالحسن ناصر دارم الزيادي4869

غير مطابقمحاسب.مزمن حسين فرهود محيسن البركي4870

غير مطابقمحاسب.مزياد سعد ساجت مطر ال شوام4871

غير مطابقمحاسب.مجهان جاسم شنان شدود الزريجاوية4872

غير مطابقمحاسب.مهبه عبد الحسين حسوني  الزريجاوي4873

غير مطابقمحاسب.مدعاء حسين عبادي صليبي4874

غير مطابقمحاسب.مرواء ابراهيم حميد عالوي العبودة4875

غير مطابقمحاسب.مكفاء عبد الرضا خليوي علي البركي4876

غير مطابقمحاسب.محنين حسن ناصر عبدهللا ال حمدان4877

غير مطابقمحاسب.ممريم عبد الزهره كرز والي4878

غير مطابقمحاسب.مفاطمه صكبان عبادي حسن الشيباني4879

غير مطابقمحاسب.مشكور حسن رزاق عبد الساده العبيدي4880

غير مطابقمحاسب.مرائد بطاح مشكور ظاهر العاجيبي4881

غير مطابقمحاسب.مدعاء ماجد حديان غثيث4882

غير مطابقمحاسب.ماالم مالك حرجان سلطان4883

غير مطابقمحاسب.محسين كاظم عباس حميدي الحميداوي4884

غير مطابقمحاسب.معلياء سعد عبداالمير علي العباس4885

غير مطابقمحاسب.ماكرام عبد الزهره ماشي حسن االعاجيبي4886

غير مطابقمحاسب.مندى ناهي علي شاني الظالمي4887

غير مطابقمحاسب.مبنين حسين جارح عطار الجياشي4888

غير مطابقمحاسب.ممحمد عباس دخيل الظالمي4889

غير مطابقمحاسب.مفرح خالد لكطان داخل المشعالوي4890

غير مطابقمحاسب.مغفران شنان كاظم سلمان4891

غير مطابقمحاسب.مياسمين باسم محمد ناصر الجبوري4892

غير مطابقمحاسب.مانتظار قاسم لزام دليبس الشنابره4893



غير مطابقمحاسب.مغيداء خالد حمزه جفات4894

غير مطابقمحاسب.ممسلم حاكم جالب مرهج االعاجيبي4895

غير مطابقمحاسب.مبنين حسين عبدهللا العيس4896

غير مطابقمحاسب.مفهد نعيم حمزة عبدالحسن4897

غير مطابقمحاسب.مالعطاوة/غيداء مالك سلمان كاظم4898

غير مطابقمحاسب.مخلود نزار زغير مزعك الزيادي4899

غير مطابقمحاسب.مهديل عماد عواد كريم4900

غير مطابقمحاسب.ماقبال عواد ناصر ملزوم لتوبي4901

غير مطابقمحاسب.مزهراء مسلم عوض عبد علي البركي4902

غير مطابقمحاسب.مختام امين شعيوط عبود الحساني4903

غير مطابقمحاسب.مدعاء حسن عطية جلو الجابري4904

غير مطابقمحاسب.مليلى حاكم محمد نور الياسري4905

غير مطابقمحاسب.ماحمد سعد كوين عناد الجياشي4906

غير مطابقمحاسب.مسجاد عاجل ثامر مرسال الزيادي4907

غير مطابقمحاسب.معذراء سلمان حسن مهدي4908

غير مطابقمحاسب.مغدير خالد هويدي جابر الظالمي4909

غير مطابقمحاسب.مغدير خالد هويدي جابر الظالمي4910

غير مطابقمحاسب.مرغد صاحب موسى عبود4911

غير مطابقمحاسب.مامل سوادي جبير بردان الزيادي4912

غير مطابقمحاسب.ممهدي علي جالي حسن الزيادي4913

غير مطابقمحاسب.مميعاد جاسم محمد مشكور4914

غير مطابقمحاسب.مزهور صالح عبدالحسين كاظم الزريجاوي4915

غير مطابقمحاسب.مهدى رعد حاشي عوده الغليظي4916

غير مطابقمحاسب.مجنان عبدالكاظم عبيد سلطان الربعي4917

غير مطابقمحاسب.مايمان عبدالحسين حمزه كريم العبوده4918

غير مطابقمحاسب.مأطياف مطشر لفته محمد  ال عبس4919

غير مطابقمحاسب.مصابرين صالح محمود ابراهيم الكرعاوي4920

غير مطابقمحاسب.مزهراء عبد الرزاق محمد ال بهيش4921

غير مطابقمحاسب.محسين قاسم باشي حمزة الجياشي4922

غير مطابقمحاسب.منهايه خضير عباس حسن4923

غير مطابقمحاسب.مازهار محسن راضي ابو الجوخ4924

غير مطابقمحاسب.مرقية محمد عبد حسون الظالمي4925

غير مطابقمحاسب.مفاطمه كاظم بدش سراج االعاجيبي4926

غير مطابقمحاسب.محسين عبد الواحد خيري كاظم الزويداوي4927

غير مطابقمحاسب.مايمن ثابت رزاق محمد السماوي4928

غير مطابقمحاسب.مصفا سالم عطشان حسين الربائع4929

غير مطابقمحاسب.مزهراء صالح كاظم عواد الحداد4930

غير مطابقمحاسب.مسعاد عبدالحسين عبيد منشد العارضي4931

غير مطابقمحاسب.مغدير عبد الحسن ابو شنين عبد الضاهر التوبي4932

غير مطابقمحاسب.مميثم ناجح خماط علي الزريجاوي4933

غير مطابقمحاسب.مترتيل خليل ابراهيم مذيور4934

غير مطابقمحاسب.مرواء سعد كاضم ابو الشون4935

غير مطابقمحاسب.مأكرم مشتاق جاسم عبدالحسين4936



غير مطابقمحاسب.متبارك حسن صالح محمد الذهب4937

غير مطابقمحاسب.متبارك فاضل جريني الزيادي4938

غير مطابقمحاسب.مخليل جاسم مسير جساب4939

غير مطابقمحاسب.مياسمين كريم جالب لهمود ال فهد4940

غير مطابقمحاسب.مكوثر رحيم حمود جابر البركات4941

غير مطابقمحاسب.مامل فارس ستار باني الجابري4942

غير مطابقمحاسب.مجرادي. فاطمة جبار حسن محسن4943

غير مطابقمحاسب.مزهراء جاسم مريمط نوفل4944

غير مطابقمحاسب.ماسماء ثامر علكم حسين الزرجاوي4945

غير مطابقمحاسب.ممها جواد كاظم طارش الظالمي4946

غير مطابقمحاسب.محسين عبد علي جبار مشاري الرماحي4947

غير مطابقمحاسب.مذكرى رياض حليو مطرود العطوي4948

غير مطابقمحاسب.ممحمد حسن لفته جويد الجياشي4949

غير مطابقمحاسب.مبتول نعيم حمود زايد الجياشي4950

غير مطابقمحاسب.موليد مطر مزعل عطشان الزيادي4951

غير مطابقمحاسب.مابتسام هنيدي وزير حاشوش4952

غير مطابقمحاسب.مام البنين سعد ناصر حسين الحسيني4953

غير مطابقمحاسب.معلي كاظم مظنون سلطان العارضي4954

غير مطابقمحاسب.مرباب نافع حسين بتال4955

غير مطابقمحاسب.مالعبساوي/حيدر شمال عليص عزوز4956

غير مطابقمحاسب.مزهراء فالح عبدهللا حسين4957

غير مطابقمحاسب.موفاء محمد حسين جوير الجياشي4958

غير مطابقمحاسب.محسين سعودي كاظم عبد العبودي4959

غير مطابقمحاسب.مهجران نعيم خطار غزاي4960

غير مطابقمحاسب.مزينب سلمان جبار كاطع4961

غير مطابقمحاسب.مزينب محمد كصير جاسم الجياشي4962

غير مطابقمحاسب.مزينب ماجد كاظم شذر4963

غير مطابقمحاسب.مزينب هادي كاظم جواد الطابوقجي4964

غير مطابقمحاسب.مصابرين ناجح وادي عبد الجياشي4965

غير مطابقمحاسب.مصكبان نعيمة غالي سمير4966

غير مطابقمحاسب.ممتعب لطيف عبدالظاهر ماني الجابري4967

غير مطابقمحاسب.مكاظم شاكر دعبول عزيز الحساني4968

غير مطابقمحاسب.مانوار هادي عباس موسى الحسيني4969

غير مطابقمحاسب.مزينب حسن نعيمه عبود العالج4970

غير مطابقمحاسب.ممروى راضي فرحان جابر الريشاوي4971

غير مطابقمحاسب.محسين فارس كامل مرهون الزيادي4972

غير مطابقمحاسب.ممهدي هشام صاحب شمخي ال شمخي4973

غير مطابقمحاسب.محسين فاضل محمود عبود االعرجي4974

غير مطابقمحاسب.موديان عقيل حسين حيوان4975

غير مطابقمحاسب.مدنيا محمد نور عباده االعاجيبي4976

غير مطابقمحاسب.مغدير عبدالحسين خضير مهدي العطاوه4977

غير مطابقمحاسب.مسعد هادي عبيد حمود الغليظاوي4978

غير مطابقمحاسب.مازهار كامل عطشان سالب الحساني4979



غير مطابقمحاسب.مهديل والي باصي عطار الجياشي4980

غير مطابقمحاسب.مخلود ثجيل غالي سمير الفرطوسي4981

غير مطابقمحاسب.مغفران اسماعيل نعوم خضير سماوي4982

غير مطابقمحاسب.ممصطفى حسين علي محمد العيساوي4983

غير مطابقمحاسب.مفيصل عبدالرزاق رحيم مالك الزريجاوي4984

غير مطابقمحاسب.ممحمد نعمه مهجه هويدي الياسري4985

غير مطابقمحاسب.محسن عواد ذهب هداد البركي4986

غير مطابقمحاسب.مزينب رزاق سودان عباس4987

غير مطابقمحاسب.محسين فالح كاظم مجيد4988

غير مطابقمحاسب.مزهراء ماجد أمير علي االسدي4989

غير مطابقمحاسب.مياسر عمار ناجي عبد عيسى ابو النفط4990

غير مطابقمحاسب.معلي حسين هربود جبار4991

غير مطابقمحاسب.منوره نعيم نصيف محمد4992

غير مطابقمحاسب.مالضفيري/سارة سعد صخيل 4993

غير مطابقمحاسب.مزهراء علي عصيد محيسن4994

غير مطابقمحاسب.ملقمان مسعد فيصل ثجيل الزيادي4995

غير مطابقمحاسب.معباس سلمان جبار گاطلع الزيادي4996

غير مطابقمحاسب.مخيرهللا كركان حمد بريج الفرطوسي4997

غير مطابقمحاسب.ماسماء عباس فاضل جالب العرجي4998

غير مطابقمحاسب.مباقر كريم محمد نهاي الجابري4999

غير مطابقمحاسب.مشهيد فاهم جياد محمد العطوي5000

غير مطابقمحاسب.مسعاد محمد صالح حنيحن الظالمي5001

غير مطابقمحاسب.مفاطمه طحيور ياسين كاظم الجياشي5002

غير مطابقمحاسب.ممجيد حميد طحيور كريم الظالمي5003

غير مطابقمحاسب.معلي عبد الحسين جبار مداعي ال زويد5004

غير مطابقمحاسب.مهديل نجم جحيل جابر5005

غير مطابقمحاسب.مسهام ناشر مسير سويف الساعدي5006

غير مطابقمحاسب.مرواء عباس خواف شغيب5007

غير مطابقمحاسب.مرسميه عيدان سلمان حرز ال حرز5008

غير مطابقمحاسب.مشكران جبير نفس سالم الجابري5009

غير مطابقمحاسب.مقاسم عوض عبادي مردان االعاجيبي5010

غير مطابقمحاسب.مصفيه بشير عبادي حميزه5011

غير مطابقمحاسب.مفاطمه محمد عبادي فرهود الظالمي5012

غير مطابقمحاسب.ممسلم سفاح ناهي هزام5013

غير مطابقمحاسب.موليد كريم كصادمغير الزيادي5014

غير مطابقمحاسب.محسين عالوي جبير ناصر5015

غير مطابقمحاسب.مزينب مسير عباس حسن االعاجيبي5016

غير مطابقمحاسب.معلي قاسم عمران موسى5017

غير مطابقمحاسب.مسارة عالء محمد محمود الدليمي5018

غير مطابقمحاسب.محيدر توفيق عبد محمد الظالمي5019

غير مطابقمحاسب.مسلوى دغيم متعب وناس5020

غير مطابقمحاسب.مخالد عبد الجبار سعدون جوده الطبري5021

غير مطابقمحاسب.مجعفر صادق إبراهيم مفتن ال طويرش5022



غير مطابقمحاسب.موالء علي غفار ناجي الربيعي5023

غير مطابقمحاسب.مياسر عامر عبد االمير صبار الزريجا5024

غير مطابقمحاسب.محسين عادل فاضل عباس5025

غير مطابقمحاسب.معباس رحيم عبدالزهرة عطور5026

غير مطابقمحاسب.موالء ماجد صاحب حزام ال زياد5027

غير مطابقمحاسب.مهبة عبدالعالي عبد موسى البركي5028

غير مطابقمحاسب.محيدر اموري عبدالحسين جبار الزيادي5029

غير مطابقمحاسب.ممرتضى فارس عطيه محمد الزيادي5030

غير مطابقمحاسب.مزينة جميل خزيان مطير5031

غير مطابقمحاسب.مزينة جميل خزيان مطير5032

غير مطابقمحاسب.محسين كاظم محمد كاظم الظالمي5033

غير مطابقمحاسب.مامير حسين عطيه محسن5034

غير مطابقمحاسب.ماحالم رحمن حسوني جالب الحجيمي5035

غير مطابقمحاسب.مزهراء حسين راضي الجياشي5036

غير مطابقمحاسب.مرسل علي عزاوي زويد5037

غير مطابقمحاسب.مامل جبار سوادي محمد5038

غير مطابقمحاسب.محسام توفيق خلف علي الزيادي5039

غير مطابقمحاسب.مهناء هادي ايدام غويرين الجابري5040

غير مطابقمحاسب.ماالعرجي/ياسر مروه ياسر حسين 5041

غير مطابقمحاسب.مام البنين حرب عبيد زرزور ال عبود5042

غير مطابقمحاسب.مهدى صالح هالل لغيوي الظالمي5043

غير مطابقمحاسب.مهند جواد كاظم محسن5044

غير مطابقمحاسب.مسعد ساچت عبدعلي ثامر الزيادي5045

غير مطابقمحاسب.معبير امير نعيم شامي5046

غير مطابقمحاسب.معذراء ابراهيم حسين ناصر ال حمود5047

غير مطابقمحاسب.مشفاء عادل ناهي عبيدان الظالمي5048

غير مطابقمحاسب.معلي عبدالزهرة نجم عبد الظالمي5049

غير مطابقمحاسب.مفاطمه كويت رداد حسون البوجياش5050

غير مطابقمحاسب.مزينب طحيور زياد عذافة ال حمود5051

غير مطابقمحاسب.محسين ساجت فضل مدلل ال بدن5052

غير مطابقمحاسب.مسجاد ناظم رحيم ابراهيم5053

غير مطابقمحاسب.معبداالمير محمد عبادي فرهود الظالمي5054

غير مطابقمحاسب.مضحى ابراهيم جبار محسن جواد5055

غير مطابقمحاسب.مسحر هادي مطر رهيف الجياشي5056

غير مطابقمحاسب.مهويدا فرج عطيه ناصر البركات5057

غير مطابقمحاسب.مضمائر حاتم سدخان حسين الربائع5058

غير مطابقمحاسب.مزهراء حسن كريم كاطع ال خوان5059

غير مطابقمحاسب.مرقيه داود كاظم چايد ال عبود5060

غير مطابقمحاسب.مدعاء حسين شريف حمادي5061

غير مطابقمحاسب.مشيماء مجباس حناج غميس البركي5062

غير مطابقمحاسب.مكريم طارش عبادي جبير الزيادي5063

غير مطابقمحاسب.ممحمد شاكر رهيف ظاهرالربايع5064

غير مطابقمحاسب.مسعيد نعيم مدلل بدن ال غانم5065



غير مطابقمحاسب.مسكينة جبار والي خلف الزيادي5066

غير مطابقمحاسب.مازهار عبداالمير حسين فضاله البركي5067

غير مطابقمحاسب.مجراح سالم عويد مايس الغزي5068

غير مطابقمحاسب.موسام حبيب شاكر حسون الميالي5069

غير مطابقمحاسب.ملمياء عبد الحسين حسوني كسار زريجاوي5070

غير مطابقمحاسب.مايمان خويلد كريم فياض ال زياره5071

غير مطابقمحاسب.مبشير علي تركي عفجاوي الظالمي5072

غير مطابقمحاسب.مسعد ساجت كاضم عبد  اليعكويي5073

غير مطابقمحاسب.محسين فرحان مراد مطر5074

غير مطابقمحاسب.مدر ريسان كريم محمد الجابري5075

غير مطابقمحاسب.ميوسف ميثم علي حسين العبيسي5076

غير مطابقمحاسب.ممصطفى وحيد محسن جواد5077

غير مطابقمحاسب.ماستبرق منذر عريبي  حمزه  الغريباوي5078

غير مطابقمحاسب.مرحاب شاكر كشيش منو الربائع5079

غير مطابقمحاسب.مسليمه كاظم صالح محمد ال غانم5080

غير مطابقمحاسب.مزهور حمزه منادي معاشي الساعديه5081

غير مطابقمحاسب.مفاطمه كزار خويط رفاس ال ذرب5082

غير مطابقمحاسب.مفاطمه صاحب فزاع حسين البركات5083

غير مطابقمحاسب.ممحمد فارس نعمه عبدالرضا5084

غير مطابقمحاسب.ممنتهى هادي عريبي نايف السعيدي5085

غير مطابقمحاسب.مرائد عطيه فرج زغيرون الشنابرة5086

غير مطابقمحاسب.ممحمد علي ابودله االعاجيبي5087

غير مطابقمحاسب.مايمان علي منفي حسون ال علي5088

غير مطابقمحاسب.مبشائر صاحب طحيور حمزه العبساوي5089

غير مطابقمحاسب.ممشعل هادي غالي ضيدان5090

غير مطابقمحاسب.متماره رعد عبد علي كهيوه5091

غير مطابقمحاسب.مدعاء عادل خلف مخيف الجياشي5092

غير مطابقمحاسب.مالبركات.هدى كريم مدور عزيز5093

غير مطابقمحاسب.مزينب علي نعمه تاني الغزي5094

غير مطابقمحاسب.مضرغام قاسم مرزوك جبر ال بدر5095

غير مطابقمحاسب.مزينب مادح وحيد شيهب االعاجيبي5096

غير مطابقمحاسب.مأكرام كاظم دويم  خضير5097

غير مطابقمحاسب.معلي سلمان عواد عاجل5098

غير مطابقمحاسب.محيدر عوده محسن سلطان البديري5099

غير مطابقمحاسب.معلي  ناصر  مجباس نشمي  الريشاوي5100

غير مطابقمحاسب.ماكرام كاظم دويم خضير5101

غير مطابقمحاسب.مهاجر فالح سعد حسن المشعالوي5102

غير مطابقمحاسب.مزينب فاضل فليو ساجت5103

غير مطابقمحاسب.مزينب سعد حسن علي5104

غير مطابقمحاسب.مزهراء ياسر هاشم عزيز الميالي5105

غير مطابقمحاسب.ماحمد رحيم ثامر حمود ال عباس5106

غير مطابقمحاسب.مهبه توفيق عبدالحسين خضير االعاجيبي5107

غير مطابقمحاسب.معبير جبار فاضل زغير المنيهل5108



غير مطابقمحاسب.معبدالرضا فراس حسن5109

غير مطابقمحاسب.مرائد عدن منشد حمود5110

غير مطابقمحاسب.مكرار عويد ملوح غياض5111

غير مطابقمحاسب.ممهند رحيم موازي جبار5112

غير مطابقمحاسب.مهدى فالح مزهير جبير الفرطوسي5113

غير مطابقمحاسب.مهشام علي شهيب ناصر الزيادي5114

غير مطابقمحاسب.مافراح شاكر كاظم عبد الزركاني5115

غير مطابقمحاسب.منجالء زامل شنون ادهم الغانمي5116

غير مطابقمحاسب.مزهراء محسن مطر مبارك المشعالوي5117

غير مطابقمحاسب.محسين ناظم شوان خضير5118

غير مطابقمحاسب.ماحمد فهد عبيد شبيب البركات5119

غير مطابقمحاسب.مايمان علي بديوي راضي الزريجاوي5120

غير مطابقمحاسب.مقدس عقيد عاجل عبدالنبي الجياشي5121

غير مطابقمحاسب.محوراء أبراهيم رسول أحمد الدريس5122

غير مطابقمحاسب.موسام نعيم نادر صكبان5123

غير مطابقمحاسب.مزينب حيران وداعه منخي العكض5124

غير مطابقمحاسب.مباقر عدنان داخل ظاهر5125

غير مطابقمحاسب.مزينب سلمان عبدالساده عبد5126

غير مطابقمحاسب.ماحمد سالم عجه حسون االعاجيبي5127

غير مطابقمحاسب.موليد كاظم منشد عبد الظالمي5128

غير مطابقمحاسب.مجواد عبد الكاظم حسون عبد االعاجيبي5129

غير مطابقمحاسب.مزهراء شنان جواد ناصر االعاجيبي5130

غير مطابقمحاسب.معالء حسن كريمش كاظم الجياشي5131

غير مطابقمحاسب.مخليل عبدالسادة ساجت رويهي5132

غير مطابقمحاسب.مخليل طعمه مزهر عطشان العطوي5133

غير مطابقمحاسب.مهدى فاضل عباس يوسف القياجي5134

غير مطابقمحاسب.ماال سعد مجدي  منشد ال حالوب5135

غير مطابقمحاسب.ماحمد محمد عطشان عبد الحسين5136

غير مطابقمحاسب.مكمال كامل نعيمة طالب الزيادي5137

غير مطابقمحاسب.مال زياد/ فاطمه بودي خطار 5138

غير مطابقمحاسب.مافراح ناصر فياض جبار ال بو حسين5139

غير مطابقمحاسب.ممريم ميثم عناد هادي الخضري5140

غير مطابقمحاسب.مدعاء حميد هالسة وناس5141

غير مطابقمحاسب.ممصطفى حمزة عبد الهادي5142

غير مطابقمحاسب.منوفه نعيم داخل حسين االعاجيبي5143

غير مطابقمحاسب.مراضي شهاف مفتن شياع الزيادي5144

غير مطابقمحاسب.منور سعد كعيم جابر المشعالوي5145

غير مطابقمحاسب.مسعاد حميد كتاب رجه الحساني5146

غير مطابقمحاسب.ماحمد رزاق سعد عنيفش5147

غير مطابقمحاسب.مباسم لفته عبداوي ضايف5148

غير مطابقمحاسب.محنان ثجيل لعيبي متعب الجياشي5149

غير مطابقمحاسب.مصباح حسين جاسم محمد الذيابي5150

غير مطابقمحاسب.معامر خليل عبداالمير عبود5151



غير مطابقمحاسب.مرسل ابراهيم كريم عباس5152

غير مطابقمحاسب.محيدر عبدالمحسن جابر فزاع الجبوري5153

غير مطابقمحاسب.مسحر ياس كاظم مدلول الظالمي5154

غير مطابقمحاسب.مرضوان سعد حسن حبيب الفرج5155

غير مطابقمحاسب.منور سعد عوض كاظم الشريداوي5156

غير مطابقمحاسب.مرعد حميد راهي عبدهللا الزيادي5157

غير مطابقمحاسب.مهناء ناصر حسين جيثوم الحساني5158

غير مطابقمحاسب.ممشعل سالم ساجت مريسل االعاجيبي5159

غير مطابقمحاسب.مزهراء مهدي حسين عباس ال محمد5160

غير مطابقمحاسب.ممرتضى كامل قطان ياسر الياسري5161

غير مطابقمحاسب.ممرتضى رحيم بشير هذال العزامي5162

غير مطابقمحاسب.مايالف علي حسين ناصح المحسن5163

غير مطابقمحاسب.مزهراء عزيز إيدام غويرين الجابري5164

غير مطابقمحاسب.ممرتضى سعيد كاظم كشيش الزرفي5165

غير مطابقمحاسب.مبشار مهدي مشاي حسون العطوي5166

غير مطابقمحاسب.مايناس محمد حمزه علي ال بوعوينه5167

غير مطابقمحاسب.مفضيله جابر طالب دنان الزيادي5168

غير مطابقمحاسب.مدعاء صالح مهدي فلوح الخزعلي5169

غير مطابقمحاسب.ماسامه علي حمود كوير5170

غير مطابقمحاسب.مانتصار والي عطيه محاسب الزياد5171

غير مطابقمحاسب.مانتصار والي عطيه كني الزياد5172

غير مطابقمحاسب.مسجاد محمد حسن جبر العبودي5173

غير مطابقمحاسب.ممهند رحيم جخيني هداد الغانمي5174

غير مطابقمحاسب.مزهراء عواد حرجان زغير ال خنفوس5175

غير مطابقمحاسب.مكاظم فالح حسن بريد الميالي5176

غير مطابقمحاسب.مسالم جبار منشد دبيس الظالمي5177

غير مطابقمحاسب.محسين سوادي عالج علي العامري5178

غير مطابقمحاسب.مامير حميد مجيد رزوقي اليعقوبي5179

غير مطابقمحاسب.مفرح سعد محمد سلمان الحميد5180

غير مطابقمحاسب.محسن جابر عبد مهدي5181

غير مطابقمحاسب.مانوار براك لفته اليذ5182

غير مطابقمحاسب.مفاطمه عطيه عليوي مشكور5183

غير مطابقمحاسب.معلياء عبد الزهره عبد الحسين الموسوي5184

غير مطابقمحاسب.ممجيد سوادي مهيدي والي اليعكوبي5185

غير مطابقمحاسب.محسين كاظم نعيم معيش الشريداوي5186

غير مطابقمحاسب.مهاله علي لكطان حسان ال زويطي5187

غير مطابقمحاسب.مبشرى فاضل عبد صياد الجياشي5188

غير مطابقمحاسب.مزهور فهد رحيم عباس الزيادي5189

غير مطابقمحاسب.مخالد صالح زغير ابو هتيشه5190

غير مطابقمحاسب.ماسراء ستار حسان طاهر كلول5191

غير مطابقمحاسب.ممالك مهدي عبد الرضا سلمان المحسن5192

غير مطابقمحاسب.محسين عيال فتنان مخور5193

غير مطابقمحاسب.مأيمان نعمة نجم عبد الموسوي5194



غير مطابقمحاسب.مغزوان علي حميد زائر5195

غير مطابقمحاسب.ممنتظر عزيز حميد رودان العبساوي5196

غير مطابقمحاسب.ممنتظر عزيز حميد رودان العبساوي5197

غير مطابقمحاسب.مانوار سعد تركي لفته الجميلي5198

غير مطابقمحاسب.مانوار حاكم فزع عبدهللا5199

غير مطابقمحاسب.مميعاد مهلهل عبد ضيدان الجياشي5200

غير مطابقمحاسب.مفاضل كريم كرط شمخي الظالمي5201

غير مطابقمحاسب.ممحمد صالح رحيم عمار الزياد5202

غير مطابقمحاسب.مضياء حسن كريمش كاظم الجياشي5203

غير مطابقمحاسب.ممحمد عبدالرضا ثامر هنيدي العويلي5204

غير مطابقمحاسب.مسلطان صاحب حسوني علي الصبيخاوي5205

غير مطابقمحاسب.مزهراء احمد جاسم عبود المعيدي5206

غير مطابقمحاسب.مفاطمه رحيم فرعون بسيله الغزي5207

غير مطابقمحاسب.منور عبد الجواد شلتاغ راضي الضالمي5208

غير مطابقمحاسب.معادل محمد هادي خضير الموسوي5209

غير مطابقمحاسب.مماجد رحيم عبد الرزاق مرهج االعاجيب5210

غير مطابقمحاسب.مرقيه جودي مسلم مهدي5211

غير مطابقمحاسب.مسروة عبدهللا كريم مجهول الماجد5212

غير مطابقمحاسب.مضحى طالب رحيم صفر الحساني5213

غير مطابقمحاسب.محسن علي عبدالرزاق مرهج ال مرهج5214

غير مطابقمحاسب.ممندل رداد جودة ماصار ال ماصار5215

غير مطابقمحاسب.مزهراء جاسم محمد سلمان الزريجاوي5216

غير مطابقمحاسب.محسين عبد االمير حسين كربل الزرفات5217

غير مطابقمحاسب.مزينب مهدي كاظم جاسم ال سلطان5218

غير مطابقمحاسب.مسهى صالح هالل لغيوي الظالمي5219

غير مطابقمحاسب.مالحساني/ عباس علي مرهج 5220

غير مطابقمحاسب.مال عيسى. امين شاكر ياسين عبود5221

غير مطابقمحاسب.معلياء عبد الكريم عبيد الباجي5222

غير مطابقمحاسب.منعيمة صالح زوري دويج الزيادي5223

غير مطابقمحاسب.معالء حمود عايد حمدان الزيادي5224

غير مطابقمحاسب.ممحمد حسين مهدي محمد محمد5225

غير مطابقمحاسب.منور كاضم لفته الحوران5226

غير مطابقمحاسب.محوراء مؤيد محسن خلف الكرعاوي5227

غير مطابقمحاسب.ماحمد ماجد حمود صبار ال صبار5228

غير مطابقمحاسب.مأحمد خالد خضر نصيف ال عليج5229

غير مطابقمحاسب.مزهراء عجرش فنوخ كركور الخزعلي5230

غير مطابقمحاسب.معذراء هادي طاهر عبدالرضا الظالمي5231

غير مطابقمحاسب.ممنتهى حسين عيسى سندال الظالمي5232

غير مطابقمحاسب.ممصطفى عبدالرضا مطر ساجت الزريجاوي5233

غير مطابقمحاسب.معايد سالم داود رويهي االعاجيبي5234

غير مطابقمحاسب.مزهراء عدنان ناظم سجاد5235

غير مطابقمحاسب.معالء كنوف دهيم شناوه5236

غير مطابقمحاسب.مانور جفات وجعان عاشور التوبي5237



غير مطابقمحاسب.مهديل دعبول عالوي حسين ال زياد5238

غير مطابقمحاسب.معبدهللا هاشم نعيثل عبدالحسين الغانمي5239

غير مطابقمحاسب.ماماني رياف دعنان علي5240

غير مطابقمحاسب.مسعاد نعيمه غافل سلمان التوبي5241

غير مطابقمحاسب.مسعاد نعيمه غافل سلمان التوبي5242

غير مطابقمحاسب.مبتول نعيم داشر راضي5243

غير مطابقمحاسب.مصالح حسن عبد حطحوط الظالمي5244

غير مطابقمحاسب.معبد الواحد محمد عيال طالل الزيادي5245

غير مطابقمحاسب.مدعاء عبد المجيد محسن علي بدير5246

غير مطابقمحاسب.مهدى سلمان رحيمة عجة ال حسون5247

غير مطابقمحاسب.معادل ثامر عمران موسى الخاقاني5248

غير مطابقمحاسب.مزينب علي جابر صالح5249

غير مطابقمحاسب.محكمه خويلد كريم فياض5250

غير مطابقمحاسب.ماياد داخل شمران والي الزيادي5251

غير مطابقمحاسب.موسام رياض حمزه جبر المنهلي5252

غير مطابقمحاسب.منزار شاكر والي حربي الزريجاوي5253

غير مطابقمحاسب.مزينب محمد حمزة سوادي5254

غير مطابقمحاسب.محسن صابون ناصر حرز ال عبس5255

غير مطابقمحاسب.مرسول حسن عالوي بشبوش المحسناوي5256

غير مطابقمحاسب.محسين خميس خريجان جفات الجياشي5257

غير مطابقمحاسب.مهدير رافع هادي محمود العاكول5258

غير مطابقمحاسب.ممنال حمد عبدهللا عزيز ال جار هللا5259

غير مطابقمحاسب.مبيداء عطيه جاسم كاطع البركات5260

غير مطابقمحاسب.ماسماء جاسم مري محمد ال ديان5261

غير مطابقمحاسب.مجاسم محمد هادي خضير5262

غير مطابقمحاسب.مضياء شاكر عبيد حسان الجياشي5263

غير مطابقمحاسب.موفاق ارحيم سرحان اديبس ال حميد5264

غير مطابقمحاسب.مفاطمة عبدالعالي عبيد سلطان الجياشي5265

غير مطابقمحاسب.مدعاء منصور عذاب نعيم الجابري5266

غير مطابقمحاسب.محسين سهيل بتور رحيم التوبي5267

غير مطابقمحاسب.مبنين علي سرهيد جابر الجياشي5268

غير مطابقمحاسب.مآمنه فاضل عناد حميد االعاجيبي5269

غير مطابقمحاسب.معذراء صالح ثجيل كاطع5270

غير مطابقمحاسب.مسحر كريم داخل نويص الزيادي5271

غير مطابقمحاسب.معقيل حاتم رحيم عبد عبدهللا الجبوري5272

غير مطابقمحاسب.مرقيه حميد محمد جديع  الزيادي5273

غير مطابقمحاسب.مندى راهي هادي حسين5274

غير مطابقمحاسب.مازل حسين نعمة محمد5275

غير مطابقمحاسب.مانعام مجيد كامل ال جريب5276

غير مطابقمحاسب.ماحمد عالوي سريح مهيدي5277

غير مطابقمحاسب.مايناس نعيم كرز والي5278

غير مطابقمحاسب.مفاطمه عباس عبدالحسين عباس الزريجاوي5279

غير مطابقمحاسب.محنان حمزة بجاي موسى5280



غير مطابقمحاسب.منور نزار ناجي علي الربيعي5281

غير مطابقمحاسب.مفرج صوين حصين حمادي ال محمد5282

غير مطابقمحاسب.مزينب حيدر راضي علي المعالي5283

غير مطابقمحاسب.مرائد يوسف عطية عكلة الضالمي5284

غير مطابقمحاسب.مغصون خضير بزون فيصل الشلع5285

غير مطابقمحاسب.معلي عبد الكريم علي وضح ال ناصر5286

غير مطابقمحاسب.مزينب سدخان نعاس عباس ال عباس5287

غير مطابقمحاسب.مسعدي سعران كريدي دحام الزيادي5288

غير مطابقمحاسب.محسين عبدلالمير عبدالرضا برغوث الظالمي5289

غير مطابقمحاسب.مافراح عبد المنعم كاطع الحمادي5290

غير مطابقمحاسب.معلي رحيم كاضم نصار ال عگل5291

غير مطابقمحاسب.محسين يحيى مظلوم مسلم5292

غير مطابقمحاسب.مزينب عزيز حميد مسير الفضاله5293

غير مطابقمحاسب.مباهره محمد عناد جويد ال عبس5294

غير مطابقمحاسب.مكاظم محمد صالح مهدي الصالح5295

غير مطابقمحاسب.معلي عبد الحسن داخل بجاي الجحيشي5296

غير مطابقمحاسب.متكليف طالب زعيبط ونان ال واجد5297

غير مطابقمحاسب.ماسراء عبد  النبي علي مهدي الجشعمي5298

غير مطابقمحاسب.مزينب صبحي خضر عباس ال طه5299

غير مطابقمحاسب.مميعادجابر حمزه مهنى الجياشي5300

غير مطابقمحاسب.ماركان مبارك سالم عذافة الفرطوسي5301

غير مطابقمحاسب.معبير علي مردان خطار الحساني5302

غير مطابقمحاسب.مشروق جبار فرحان عبد ال رمثان5303

غير مطابقمحاسب.مالضالمي/تحسين نعمة محسن كاظم5304

غير مطابقمحاسب.مرحاب جميل كريم سلمان الظالمي5305

غير مطابقمحاسب.مكميله فاضل محيسن تالل البركات5306

غير مطابقمحاسب.مسالم نوري عطيه غانم االعاجيبي5307

غير مطابقمحاسب.منوره كاظم اوحيد زغير الجياشي5308

غير مطابقمحاسب.مصاحب شاكر شايع جياد العميه5309

غير مطابقمحاسب.ماشواق شالكه طلح دعداع الزيادي5310

غير مطابقمحاسب.ممروه قاسم طراد محمد5311

غير مطابقمحاسب.مرواء زغير كرط شمخي الظالمي5312

غير مطابقمحاسب.مابتهال جميل وحيد عبد الظالمي5313

غير مطابقمحاسب.مضرغام محمد جابر واجد ال خضر5314

غير مطابقمحاسب.مجعفر حسين جالب صالح الميالي5315

غير مطابقمحاسب.مجاسم ثجيل بريس حزام العامري5316

غير مطابقمحاسب.ممحمد سمير تركي محمد ال فرج5317

غير مطابقمحاسب.مصابرين محمود داعس خريجان5318

غير مطابقمحاسب.مآيات حسين عبد الحمزه ناجي الحجاري5319

غير مطابقمحاسب.مانوار حميد سوير زغينه الجياشي5320

غير مطابقمحاسب.منجاح حسن شري باسوس الجياشي5321

غير مطابقمحاسب.مزينب حليم كريم سلمان الظالمي5322

غير مطابقمحاسب.مكرار جبار عبدالكريم خضير ال فرحان5323



غير مطابقمحاسب.ممنتهى كاظم مشكور عبد الزريجاوي5324

غير مطابقمحاسب.مهدى كامل جواد كاظم البركي5325

غير مطابقمحاسب.ماسيل حسن محمد صوات الجاسمي5326

غير مطابقمحاسب.مبشرى عزيز راضي السماك5327

غير مطابقمحاسب.محسين حمودي عبد حمود الخنيفر5328

غير مطابقمحاسب.ماخالص رزاق هول حاتم ال گاطع5329

غير مطابقمحاسب.مزمن فرهود جياد محمد العطوي5330

غير مطابقمحاسب.منور سعد صبار عبد الحسن الريشاوي5331

غير مطابقمحاسب.ممريم هادي حمود عبدالرضا5332

غير مطابقمحاسب.ماحمد فيصل غازي عبد األمير5333

غير مطابقمحاسب.مرغد عبدالحسين راضي عباس الربايع5334

غير مطابقمحاسب.منور الحسين فيصل ريكان كاظم5335

غير مطابقمحاسب.مرسل مسلم رشيد كاظم الكعبي5336

غير مطابقمحاسب.ماسماء محمد عاجل صكبان5337

غير مطابقمحاسب.مزينب حبيب موسى حسين الظوالم5338

غير مطابقمحاسب.مهيام حاتم سعد عبد العامري5339

غير مطابقمحاسب.ممنتهى تركي عكيلي عبره الفرطوسي5340

غير مطابقمحاسب.معبدهللا فيصل عبد السادة5341

غير مطابقمحاسب.ممحمد شاكر زغير سهر الجياشي5342

غير مطابقمحاسب.مهدير عطيه ثجيل وبدان ال زياد5343

غير مطابقمحاسب.مطالب مؤيد داخل خضر ال خضر5344

غير مطابقمحاسب.مابتهال حميد عبد عكال5345

غير مطابقمحاسب.ماحمد ناصر كريم جابر التوبي5346

غير مطابقمحاسب.منجالء شاكر محمد مداعي البركات5347

غير مطابقمحاسب.منجالء شاكر محار مداعي البركات5348

غير مطابقمحاسب.مبراق رعد علي كاوي بركات5349

غير مطابقمحاسب.محسين عبدالعباس نعمه سهر الظالمي5350

غير مطابقمحاسب.ماحمد حسين مطرود رسن  الحنابي5351

غير مطابقمحاسب.مزهراء حسين راضي الجياشي5352

غير مطابقمحاسب.ممنئ عبد الجليل فيصل5353

غير مطابقمحاسب.ممنى عبدالجليل فيصل عبيد المحسناوي5354

غير مطابقمحاسب.مراتب باسم مجيبل حسان الزيادي5355

غير مطابقمحاسب.محسن عبادي بجاي عبد االعاجيبي5356

غير مطابقمحاسب.ممهدي محسن مشاري طالب الزيادي5357

غير مطابقمحاسب.معلي جواد كاظم عبدهللا التويجي5358

غير مطابقمحاسب.منهاد عبد الزهره عبد طرطوش العميري5359

غير مطابقمحاسب.ماسراء عدنان تركي عمران ال سعود5360

غير مطابقمحاسب.مرسول حميد يوسف صافي الموسوي5361

غير مطابقمحاسب.مسيف عبدهللا كريم محمد ال طه5362

غير مطابقمحاسب.مزهراء كركوش محمد عبد ال حمادي5363

غير مطابقمحاسب.مآالء صالح دغيم عبد5364

غير مطابقمحاسب.مالزريجاوي/ عالء حسين جبار 5365

غير مطابقمحاسب.مزينب اوزحير حسين عبداللهالحجيمي5366



غير مطابقمحاسب.مسحر حسون خضر عباس االعاجيبي5367

غير مطابقمحاسب.مرغد محمد كاطع خضير الجياشي5368

غير مطابقمحاسب.مجاسم محمد سلمان لفته الظالمي5369

غير مطابقمحاسب.مزهير رياض حليو مطرود العطوي5370

غير مطابقمحاسب.مرويده حازم خطار شنان الحساني5371

غير مطابقمحاسب.مهدى نعمه منصور حمود الجياشي5372

غير مطابقمحاسب.مهدى نعمة منصور حمود الجياشي5373

غير مطابقمحاسب.مزينب محمد فنجان خضير الشنابره5374

غير مطابقمحاسب.مستار راتب حسن عناد الصفراني5375

غير مطابقمحاسب.مبني رجاب/رسل يحيى باقر كريم 5376

غير مطابقمحاسب.مشروق فضيح عبد حليو5377

غير مطابقمحاسب.مبنين داهي نعيمه غنام االعاجيبي5378

غير مطابقمحاسب.مازهار كاظم هالل جواد البوحسين5379

غير مطابقمحاسب.مليث حسن عجيل خزعل الغزاوي5380

غير مطابقمحاسب.مرغد كاظم عباس دخيل ال غانم5381

غير مطابقمحاسب.معبير مسافر جواد حواد الزيادي5382

غير مطابقمحاسب.مساره ستار زاطي نايف العبساوي العبساوي5383

غير مطابقمحاسب.مدعاء رحمن هاشم محسن تاج الدين5384

غير مطابقمحاسب.معباس خالد بدري مهدي الجريد5385

غير مطابقمحاسب.ماحالم بادي محمد5386

غير مطابقمحاسب.مزينب سوادي حسن علوان الغليضاوي5387

غير مطابقمحاسب.مندى رحيم جاسم زغير الجياشي5388

غير مطابقمحاسب.ماحمد كاظم مشاي شهيب الحساني5389

غير مطابقمحاسب.مايات عالوي رزاق حسن الخالدي5390

غير مطابقمحاسب.مميثم علي حواله عبد نور الزريجاوي5391

غير مطابقمحاسب.مالجابري/حسين كامل عبد الزهره وناس5392

غير مطابقمحاسب.مندى نعمه منصور حمود الجياشي5393

غير مطابقمحاسب.منور هادي عبدالحسن عكله5394

غير مطابقمحاسب.محرفيه فاضل سلمان محمد الزيادي5395

غير مطابقمحاسب.مندى ابراهيم داخل كاظم5396

غير مطابقمحاسب.ماحالم عبدالحسين شرشوح محمد الزيادي5397

غير مطابقمحاسب.مجنان فاهم عليوي عبد5398

غير مطابقمحاسب.مزهراء رحمن مزهر تالي ال حاجي5399

غير مطابقمحاسب.مموسى حسين جالب صالح5400

غير مطابقمحاسب.مليث حميد نجم عبد الزيادي5401

غير مطابقمحاسب.محنان محمد كربوص ثجيل الغزي5402

غير مطابقمحاسب.منغم نعيم جبار رومي الجياشي5403

غير مطابقمحاسب.ماكمر جبر خلوف ربطان5404

غير مطابقمحاسب.ماكرم جبر خلوف رطان5405

غير مطابقمحاسب.مرجاء كاظم حسين جبار البو حسين5406

غير مطابقمحاسب.ماكرام هيثم حسين قاسم الجيزاني5407

غير مطابقمحاسب.ممحمد كريم حمزه مهدي ال عبود5408

غير مطابقمحاسب.مكاظم مذبوب كاظم حاجوز الكطي5409



غير مطابقمحاسب.مهدى محمد عويد فزاع الشريداوي5410

غير مطابقمحاسب.مزينة رحيم عرمش عبود الظالمي5411

غير مطابقمحاسب.ماشواق رحيم حمدان جبار ال عواد5412

غير مطابقمحاسب.محمادي شنك جاسم صالل الزريجاوي5413

غير مطابقمحاسب.مدعاء علي محمد صياح الزيادي5414

غير مطابقمحاسب.مصفاء فريد عبد العزيز علي5415

غير مطابقمحاسب.مضياء شهيد جهودي بروش5416

غير مطابقمحاسب.مثامر عطشان فرحان جفيجير ال غانم5417

غير مطابقمحاسب.محنان حسين جابر خضير ال جريب5418

غير مطابقمحاسب.مناهض عارف مطلك عبيد الخزعلي5419

غير مطابقمحاسب.مامنه كاظم عبد جاسم المرشدي5420

غير مطابقمحاسب.مياسر رحمن كاظم سلمان آل غباش5421

غير مطابقمحاسب.مزهراء اياد ارزوقي جبر5422

غير مطابقمحاسب.مشيماء شاهر فرهود عريلي لفرطوسي5423

غير مطابقمحاسب.مكوثر هادي شتام عراك االعاجيبي5424

غير مطابقمحاسب.مإيالف علي حسين التويجي5425

غير مطابقمحاسب.مهدى هادي مزيد فالح5426

غير مطابقمحاسب.مسهام حسوني فزاع وريورالحساني5427

غير مطابقمحاسب.ممرضي جاسم محمد بچاي5428

غير مطابقمحاسب.محميده سعد قصه عاجل ال بوجراد5429

غير مطابقمحاسب.مزهراء فراس جاسم ديلي الجياشي5430

غير مطابقمحاسب.مذوالفقار عبدعلي سوادي عبدهللا اليعكوبي5431

غير مطابقمحاسب.مضياء نعيم بديوي شكاكي السعيدي5432

غير مطابقمحاسب.محسن فالح والي عبدهللا التريجاوي5433

غير مطابقمحاسب.مناصر كريم جبير حسون الظالمي5434

غير مطابقمحاسب.مزهراء عبد العباس عجة جوان الجبوري5435

غير مطابقمحاسب.معلي كريم خضير زغير األعاجيبي5436

غير مطابقمحاسب.معالء يونس خالد جياد الحساني5437

غير مطابقمحاسب.مامال كاطم عيدان منصور الحساني5438

غير مطابقمحاسب.مفاتن سعد ريحان حاجم العطاوة5439

غير مطابقمحاسب.مهدى مطر طوير كاطع الحساني5440

غير مطابقمحاسب.ممحمد اسماري لصلوص5441

غير مطابقمحاسب.معلي قاسم هاشم احمد الحسيني5442

غير مطابقمحاسب.مدعاء عبد االمير حمودي وازي الجياشي5443

غير مطابقمحاسب.مكرار عبد ناصر حسين ال حمد5444

غير مطابقمحاسب.مجاسم محمد حسان دايخ الصفراني5445

غير مطابقمحاسب.مامير طعمه فيصل عادي الظالمي5446

غير مطابقمحاسب.مفرح ماجد عبادي حسون5447

غير مطابقمحاسب.ماكرم قاسم عمران موسئ الظالمي5448

غير مطابقمحاسب.ممهند كسار مسير جبار الربائع5449

غير مطابقمحاسب.مراجح نعيم صعب حسون الصفراني5450

غير مطابقمحاسب.مسناء عبد العالي عوض سلمان الظوالم5451

غير مطابقمحاسب.مزمن عماد ساجت مزعل الشنابره5452



غير مطابقمحاسب.معباس ماجد حمودي جاسم   الحالوي5453

غير مطابقمحاسب.مغفران مشكور ساجت حسن الميالي5454

غير مطابقمحاسب.مكرار كريم جبار باطي البركات5455

غير مطابقمحاسب.متماضر باسم عبد الواحد زغيرون الخفاجي5456

غير مطابقمحاسب.مزيد محمد لفته حسن الحسن5457

غير مطابقمحاسب.مبشاير عزيز رهيف سراج5458

غير مطابقمحاسب.منور محمد سلمان عمران العمران5459

غير مطابقمحاسب.مغسان حمزه فرحان عبود الزريجاوي5460

غير مطابقمحاسب.مغيداء كاظم داخل جيجان5461

غير مطابقمحاسب.مساجده محمد فنطازي طالب الشنابره5462

غير مطابقمحاسب.مجنان حيدر عبدهللا جودة السعيدي5463

غير مطابقمحاسب.ممحمد عبد الحسن شحاذه واثيج5464

غير مطابقمحاسب.مزهراء فاضل جاسم مالغي الشنابرة5465

غير مطابقمحاسب.محنان عدي عبد اللطيف محمد الشريف5466

غير مطابقمحاسب.معقيل جاسم جبير كيطان البركي5467

غير مطابقمحاسب.مسلوى كاظم خضير حسن الحساني5468

غير مطابقمحاسب.معباس علي سلطان عيدان  الريشاوي5469

غير مطابقمحاسب.مضياء حميد شيني مذوب5470

غير مطابقمحاسب.مايمان محمد مقطوف جابر الجابري5471

غير مطابقمحاسب.معلي محمد كاظم عبود خلف5472

غير مطابقمحاسب.محنين خلف حطحوط سلطان الشمري5473

غير مطابقمحاسب.مسارة عودة كشيش حامي5474

غير مطابقمحاسب.مفالح حسن هالل كسار الجبوري5475

غير مطابقمحاسب.معباس حمزه عبد5476

غير مطابقمحاسب.ماسامة رزاق عبودي دحام الزريجاوي5477

غير مطابقمحاسب.مضياء ساجت كاظم عبد االعاجيبي5478

غير مطابقمحاسب.محنين مهوس هالل زغير الزريجاوي5479

غير مطابقمحاسب.مزهراء عبد الحسين جاسم عبود5480

غير مطابقمحاسب.مزينب عبد الحسين جوكي عالي الشنابره5481

غير مطابقمحاسب.مزينب عبد الحسين جوكي عالي الشنابره5482

غير مطابقمحاسب.ممحمد اسماعيل ظاهر حسين5483

غير مطابقمحاسب.مأمير حسن وحيد كاشي5484

غير مطابقمحاسب.مصبا عباس شخاط فنوس5485

غير مطابقمحاسب.مرضا رزاق حمزه مشكور الفصيل5486

غير مطابقمحاسب.مزهره مضر حاتم رشيد ديبس5487

غير مطابقمحاسب.مزينب علي درويش منشد5488

غير مطابقمحاسب.ممريم عمران صاحب حسن ال علي5489

غير مطابقمحاسب.معقيل عبدالحسن محمد عبدالحسين الظالمي5490

غير مطابقمحاسب.محنين باسم طراد شناوة البوشون5491

غير مطابقمحاسب.مرجاء حيدر مدلول محسن ال سلمان5492

غير مطابقمحاسب.مندى عدنان كامل جابر5493

غير مطابقمحاسب.منور منذر عبد الحسين الكعبي5494

غير مطابقمحاسب.ممريم سعود بشير رفاس البركي5495



غير مطابقمحاسب.مدعاء حمزه مهاوش زعب5496

غير مطابقمحاسب.منبعه عبدعلي عذاب سعيد5497

غير مطابقمحاسب.ماكرم قاسم حلو سعد الخيام5498

غير مطابقمحاسب.مرغد عباس فاضل جيجان ال سعيد5499

غير مطابقمحاسب.مسعاد عزيز باجي جبر ال زويد5500

غير مطابقمحاسب.مأنتكال عبد الهادي غازي عبدالخضر الجياشي5501

غير مطابقمحاسب.معطاوه/ساجده محمدكاظم دهام5502

غير مطابقمحاسب.مهند صالح جميل حسن5503

غير مطابقمحاسب.محيدر يوسف لفتة عجه البوريشة5504

غير مطابقمحاسب.ماسعد فليح سلطان خضير الظالمي5505

غير مطابقمحاسب.مسيف حيدر كاظم جاسم الربايع5506

غير مطابقمحاسب.ماسالم حسين موسى حمد العاقول5507

غير مطابقمحاسب.ماحمد رضا لصلوص فنيخ االعاجيبي5508

غير مطابقمحاسب.مريمه علي بجاي دخيل الزيادي5509

غير مطابقمحاسب.مذو الفقار سهيل عبد الحميد سراج العبيدي5510

غير مطابقمحاسب.مهبه علي عبد الحسن كاظم القريشي5511

غير مطابقمحاسب.ماسماء قاسم تركي عبدالحسين االعاجيب5512

غير مطابقمحاسب.محسن هادي ثامر وزير5513

غير مطابقمحاسب.مزينب فيصل غازي هيل ال عكله5514

غير مطابقمحاسب.معلي موتان حمزه جابر الظالمي5515

غير مطابقمحاسب.مظافر كريم رمضان مزهر الزيادي5516

غير مطابقمحاسب.محوراء سعود هادي مهدي5517

غير مطابقمحاسب.محسين مياح كماز معيوف5518

غير مطابقمحاسب.مفالح عبدالسادة عويد فرج الحسيني5519

غير مطابقمحاسب.ممحل حسين محل زحول ال بو غنيمه5520

غير مطابقمحاسب.مغصون هديب جبار شلتاغ الظوالم5521

غير مطابقمحاسب.ممحمد جليل شلواح ياسر الموسوي5522

غير مطابقمحاسب.مسجاد ارحيم سوادي5523

غير مطابقمحاسب.مليث عامر شريف عداد5524

غير مطابقمحاسب.مالضالمي/حسن رحيم محسن كاضم5525

غير مطابقمحاسب.محسين عواد سالب محسن ال محسن5526

غير مطابقمحاسب.مشفاء مهدي ذهب راضي دعفال5527

غير مطابقمحاسب.معبدهللا جليل فليح حسن ال نجم5528

غير مطابقمحاسب.ماكرم عباس منصور جاسم الموسوي5529

غير مطابقمحاسب.ممحمد محسن دهيم حسين التوبي5530

غير مطابقمحاسب.ماحسان سعد حسن محمد المشعالوي5531

غير مطابقمحاسب.مرامي كريم كشكول عبد الرزاق العايدي5532

غير مطابقمحاسب.معبدهللا فليح عبدالحسين كبيش الزيادي5533

غير مطابقمحاسب.مانور شهيد حسن ناجي الجياشي5534

غير مطابقمحاسب.ممنتظر طالب دريس هاشم الياسري5535

غير مطابقمحاسب.ماحمد عايد داخل رمضان االعاجيبي5536

غير مطابقمحاسب.ماحمد حميد غافل كسار الربائع5537

غير مطابقمحاسب.مايمان جبار عطشان دحام5538



غير مطابقمحاسب.مايمان جبار عطشان دحام5539

غير مطابقمحاسب.مساره طالب ناصر جفات5540

غير مطابقمحاسب.منبأ جبير سالم مخيف ال فضيل5541

غير مطابقمحاسب.مفاطمة قاسم مهدي مجيد الربيعي5542

غير مطابقمحاسب.ماحمد كريم علي كاطع الريشاوي5543

غير مطابقمحاسب.مايمان فائق محسن عواد العامري5544

غير مطابقمحاسب.ماحمد هادي ياسر عباس الجابري5545

غير مطابقمحاسب.محنان ناصر فرحان سلمان5546

غير مطابقمحاسب.محكيم كريم زغير عبد الحساني5547

غير مطابقمحاسب.مجاسم حمود يالي دليل5548

غير مطابقمحاسب.ممحمد ضريس مثنئ حميدي ال شهيب5549

غير مطابقمحاسب.محيدر عوض حمادي كيطان البركي5550

غير مطابقمحاسب.مبلسم غالب فيصل كاظم ال حافظ5551

غير مطابقمحاسب.مزينب مثنى كريم علي رحمة هللا5552

غير مطابقمحاسب.معالء ابراهيم عبد السادة الزيادي5553

غير مطابقمحاسب.محوراء سعيد صعصع ناطور البركات5554

غير مطابقمحاسب.مجابر جياد ياسيت مطشر الظالمي5555

غير مطابقمحاسب.منور سعد رحيم صالح5556

غير مطابقمحاسب.ماحمد والي عبدهللا وبدان الزيادي5557

غير مطابقمحاسب.ممصطفى شندل دهش ياسر الزيادي5558

غير مطابقمحاسب.مداود شنيف نعمه عكش الجشعم5559

غير مطابقمحاسب.مبدر تكليف فنجان عطشان5560

غير مطابقمحاسب.مترتيل عبدالكاظم ناصر بجاي الخفاجي5561

غير مطابقمحاسب.منضال سالم جوالن مهلهل5562

غير مطابقمحاسب.مدنيا عايد بشير5563

غير مطابقمحاسب.مبشير علي عبيد عجمي الزريجاوي5564

غير مطابقمحاسب.مافراح سعد عبد فاطس5565

غير مطابقمحاسب.مزينب قاسم هداد عبادي ال ساير5566

غير مطابقمحاسب.مخديجه رزاق دخيل فليح النوادي5567

غير مطابقمحاسب.مفرات حمزه علي عباس البوجراد5568

غير مطابقمحاسب.مجبار رحيم نغيمش ناجي الفرطوسي5569

غير مطابقمحاسب.مالحساني/ اياد جبار كاظم 5570

غير مطابقمحاسب.مافراح فاضل رحيم شاهر المحسناوي5571

غير مطابقمحاسب.مجعفر سفاح ياسر حاجم الفرطوسي5572

غير مطابقمحاسب.مقيس علي محمد والي الزيادي5573

غير مطابقمحاسب.مشفاء يعقوب يوسف راضي البركي5574

غير مطابقمحاسب.ممنى هاتف عبد جبر5575

غير مطابقمحاسب.منبيل سعد راهي عبد هللا الجرادي5576

غير مطابقمحاسب.منور أبراهيم حمزه حسين العياشي5577

غير مطابقمحاسب.مليث حميد تفاح رستم ال فهد5578

غير مطابقمحاسب.محسين سالم ثجيل كمين الزيادي5579

غير مطابقمحاسب.مفاضل رزاق جبار علي الحساني5580

غير مطابقمحاسب.مبان محسن عبداالمير يونس الياسري5581



غير مطابقمحاسب.مغسان سماوي مظلوم سلمان ال عباس5582

غير مطابقمحاسب.مفاطمه مصطفى عبد العزيز رضا العبودي5583

غير مطابقمحاسب.مزينب عبدهللا عذيب مشاري الريشاوي5584

غير مطابقمحاسب.محسين ناجح ابو حميد جالب الربائع5585

غير مطابقمحاسب.محوراء سالم عبد رهيف5586

غير مطابقمحاسب.معلي عبد عجه جبر االسدي5587

غير مطابقمحاسب.مذو الفقار عبد الزهره حميدي حسين ابو طيور5588

غير مطابقمحاسب.محسين فيصل نور عالك حسين5589

غير مطابقمحاسب.معبد العزيز حسين بدر سهل الزيادي5590

غير مطابقمحاسب.محسين كريم حسين هاشم الميالي5591

غير مطابقمحاسب.محسين كريم حسين هاشم الميالي5592

غير مطابقمحاسب.مخالد فاضل ماشي عيسى حياوي5593

غير مطابقمحاسب.ممحمد كاظم محسن مجبل5594

غير مطابقمحاسب.مبنين اياد حياوي جليل الحرز5595

غير مطابقمحاسب.مافياء محمد عباس جبار ال حسن5596

غير مطابقمحاسب.مسيف الدين عارف شهيد كولي الزريجاوي5597

غير مطابقمحاسب.مليالي رحيم سلطان تبن5598

غير مطابقمحاسب.مفاطمه مجيد تقي عباس الحسين5599

غير مطابقمحاسب.ممنتظر رعد خليفة علي الزيادي5600

غير مطابقمحاسب.مهبة كاظم محمد مشرف5601

غير مطابقمحاسب.مرنا مسافر جاسم محمد الجياشي5602

غير مطابقمحاسب.معلي سمير جاسم كريم الحمداني5603

غير مطابقمحاسب.مماجد غافل جابر جاسم الزيادي5604

غير مطابقمحاسب.ممشتاق فاهم جاسم كاظم ال عيسئ5605

غير مطابقمحاسب.مهاني موسى صياح واجد البركات5606

غير مطابقمحاسب.محسن علي ثجيل عبد محمد الزيادي5607

غير مطابقمحاسب.مالجياشي/ايوب ارواك داخل عفنان5608

غير مطابقمحاسب.محيدر حياوي جبار شيحان الخزعلي5609

غير مطابقمحاسب.محسين طالب محمد كاظم الحسيني5610

غير مطابقمحاسب.مزينب سلمان عبد الحسين خالوي5611

غير مطابقمحاسب.معلي محسن عجمي هليل ال طهماز5612

غير مطابقمحاسب.ممصطفى علي سامي البندر5613

غير مطابقمحاسب.مياسين عطيه فرحان غايب الزيادي5614

غير مطابقمحاسب.معبدهللا ظاهر كروف كيطان البركي5615

غير مطابقمحاسب.مفائز حميد يوسف صافي الموسوي5616

غير مطابقمحاسب.مسراب عبد علي جهاد حمود النوادي5617

غير مطابقمحاسب.ماحمد نايف ريكان هالوي5618

غير مطابقمحاسب.مكمال عبد العالي ابو حونه5619

غير مطابقمحاسب.مياسر جميل مرسال رجة الزيادي5620

غير مطابقمحاسب.ماخالص لعيوس منديل5621

غير مطابقمحاسب.محسين لزام صالح خاشي الزيادي5622

غير مطابقمحاسب.منسرين يوسف جاسم عبود الزركاني5623

غير مطابقمحاسب.معبدهللا حسين عجيل شمخي المشعالوي5624



غير مطابقمحاسب.مرعد شالكه طلح دعداع الزيادي5625

غير مطابقمحاسب.مزهراء محمد علوان معيش5626

غير مطابقمحاسب.مالحساني. علي سوادي عطشان كاطع5627

غير مطابقمحاسب.ماالء عوض كريم هادي5628

غير مطابقمحاسب.مسرور ابراهيم محمد ابراهيم الخفاجي5629

غير مطابقمحاسب.ماحمد ناظم عبد حمادي الغزي5630

غير مطابقمحاسب.مفاطمه نعيم حمود جابر5631

غير مطابقمحاسب.مالشاهر/حسن كريم نوري عباس 5632

غير مطابقمحاسب.مإسراء كريم محمد خزعل الغزاوي5633

غير مطابقمحاسب.مزهراء حيدر جابر جمعه الغزي5634

غير مطابقمحاسب.مماجد رحيم عباس حسين الجياشي5635

غير مطابقمحاسب.ماياد سرحان علي حسن الجابري5636

غير مطابقمحاسب.ماخالص لفته شالكه الحجيمي5637

غير مطابقمحاسب.ممروه محمد محل سويد5638

غير مطابقمحاسب.مطاهر علي اليم جويد5639

غير مطابقمحاسب.ممروه جليل عجة محمد ابو مروز5640

غير مطابقمحاسب.مانور مازن علي حسون الحسون5641

غير مطابقمحاسب.مزينب رعد عادل حسين الحسيني5642

غير مطابقمحاسب.مانتظار هادي رحيم محمد الظالمي5643

غير مطابقمحاسب.ماحمد علي ديبس داود الشمري5644

غير مطابقمحاسب.مدعاء هليل سلطان حميد الموسوي5645

غير مطابقمحاسب.ممنى حسن وبدان عابر الجابري5646

غير مطابقمحاسب.معلي سامي نبهار مناع الزيادي5647

غير مطابقمحاسب.مهاجر خويلد كريم فياض5648

غير مطابقمحاسب.مزهرة هدهود گاني عنجور األعاجيبي5649

غير مطابقمحاسب.مسكينة رزاق صالح حسين الوائلي5650

غير مطابقمحاسب.مفقدان كامل شاكر حمادي الظالمي5651

غير مطابقمحاسب.محسنين علي باقر حسين5652

غير مطابقمحاسب.ممحمد سعد فاضل عباس الحربي5653

غير مطابقمحاسب.محسين علي راضي جريو الرواد5654

غير مطابقمحاسب.مميعاد جبار نزال حلوز5655

غير مطابقمحاسب.مايمان قاسم جواد كاظم5656

غير مطابقمحاسب.مرقية نعمة عبدهللا عباس5657

غير مطابقمحاسب.معلي اركان عبد الكريم المرد5658

غير مطابقمحاسب.مفرحه محمد عبد الحسين5659

غير مطابقمحاسب.مزهراء مراد كاظم مجهول الشيباني5660

غير مطابقمحاسب.معلي ريكان حبيب اعور5661

غير مطابقمحاسب.مهيفاء حسين عبد مبارك الجابري5662

غير مطابقمحاسب.ممرام ماجد ناصر حسين5663

غير مطابقمحاسب.ماحمد اسمر حمود عبد الظالمي5664

غير مطابقمحاسب.مشاكر والي نومان حمود االعاجيبي5665

غير مطابقمحاسب.مصابرين هويدي رحيم طابور سادة5666

غير مطابقمحاسب.مضحى غازي جاسم جهادي5667



غير مطابقمحاسب.مبتول ستار عبدالرزاق جبار الطائي5668

غير مطابقمحاسب.منهله حسين فرحان شروم5669

غير مطابقمحاسب.مرملة وعد عباس سالم الثامري5670

غير مطابقمحاسب.مرنا حسين علوان كصاد الشمري5671

غير مطابقمحاسب.مكرار علي هداد مطير الجابري5672

غير مطابقمحاسب.منور الهدى محمد حمزه خضير  ال عباس5673

غير مطابقمحاسب.ماديان سالم لفته عواد5674

غير مطابقمحاسب.منور الهدى جسام عبد الحمزة حزام الموسوي5675

غير مطابقمحاسب.ممصطفى احمد صبري نجم الدويج5676

غير مطابقمحاسب.مزينب اياد كاظم عزيز الحنوش5677

غير مطابقمحاسب.معلي سعدي محمد جواد كاظم العباسي5678

غير مطابقمحاسب.مفاطمة قاسم غازي صيوان الجياشي5679

غير مطابقمحاسب.معلياء حسين جليل دايخ الياسري5680

غير مطابقمحاسب.معلياء حسين جليل دايخ الياسري5681

غير مطابقمحاسب.مسهام سوادي حمد عويد  خليف  البدري5682

غير مطابقمحاسب.مشهد حسن عبد راضي الحساني5683

غير مطابقمحاسب.ممصطفى حسين جابر عبد ال زويد5684

غير مطابقمحاسب.معذراء سعيد علي الخضير5685

غير مطابقمحاسب.معلي حمود خمطيل راضي الزيادي5686

غير مطابقمحاسب.مفاطمه شاكر عبد حسون الظالمي5687

غير مطابقمحاسب.مفاطمة علي ذچر علي الجبوري5688

غير مطابقمحاسب.محنين فايض شداد شارع العويلي5689

غير مطابقمحاسب.مكوثر حسين كاظم خضير ابوگلل5690

غير مطابقمحاسب.مكوثر حسن كاظم عناد الشنابرة5691

غير مطابقمحاسب.مغفران عبد العضيم عبد الشهيد ابو ديه5692

غير مطابقمحاسب.مرحاب حيدر كاظم جابر الزاملي5693

غير مطابقمحاسب.ممريم علي جاسم محمد الرويهي5694

غير مطابقمحاسب.مصادق مطشر ابوحونه سلمان5695

غير مطابقمحاسب.محيدر عبدالحسين علي بيدوي5696

غير مطابقمحاسب.ماحمد صباح عبد الحسن كحط الزيادي5697

غير مطابقمحاسب.مسجى كاظم داخل مهدي البركات5698

غير مطابقمحاسب.منور حاكم ثامر سهر ال جريب5699

غير مطابقمحاسب.مسجى اسماري شكص طالب الزيادي5700

غير مطابقمحاسب.مرحاب قاسم عوض غالي5701

غير مطابقمحاسب.معلي خالد خضير حاجم الموسوي5702

غير مطابقمحاسب.محسين هاشم عبيد عواد ال ضجر5703

غير مطابقمحاسب.مسرى حسن حسين طعيمه المرشدي5704

غير مطابقمحاسب.ممالك الرحمان صابر رواد حميدي ال شهيب5705

غير مطابقمحاسب.منور جاسم محمد عطوان األسدي5706

غير مطابقمحاسب.ممسافر سالم كاطع مايح5707

غير مطابقمحاسب.معذراء جاسم غريب حمزه5708

غير مطابقمحاسب.مهدى حسين عاشور كريم الجبوري5709

غير مطابقمحاسب.محسين علي حليو مطرود الجياشي5710



غير مطابقمحاسب.معباس محمد كريم سلطان الميالي5711

غير مطابقمحاسب.مإديان فليح رضا فرج جشعم5712

غير مطابقمحاسب.معلي عبد الزهرة ياسين ابراهيم5713

غير مطابقمحاسب.معالء هادي حسان الزيادي5714

غير مطابقمحاسب.مزهراء نظام حمود ركبان ال ركبان5715

غير مطابقمحاسب.محسين جميل شنان حسين ال حسين5716

غير مطابقمحاسب.ماحمد صالح عبدهللا طعمه العبساوي5717

غير مطابقمحاسب.محسين جعفر ابراهيم عباس العنبكي5718

غير مطابقمحاسب.موداد نعيم فرهود محيسن البركي5719

غير مطابقمحاسب.مضرغام سعد شنان جويد الحجيمي5720

غير مطابقمحاسب.مامواج ناصر حمود عكظ5721

غير مطابقمحاسب.معالء راسم سلمان كاظم البركي5722

غير مطابقمحاسب.مال موسى- بنين حسن تعيب عيدان 5723

غير مطابقمحاسب.مسكينه رزاق حسين علي اليونس5724

غير مطابقمحاسب.موالء احمد لفته معاط الزريجاويه5725

غير مطابقمحاسب.ممصطفى عبد العظيم مبدر ثامر5726

غير مطابقمحاسب.مصابرين راهي حسن شعالن البركي5727

غير مطابقمحاسب.مفاطمة علي عطيوي طعيمه الطائي5728

غير مطابقمحاسب.موفاء جمال كامل عجمي الحساني5729

غير مطابقمحاسب.ماحمد شاكر سودان عباس5730

غير مطابقمحاسب.مشروق جابر صاحب جحيل الجياشي5731

غير مطابقمحاسب.مجالل سعود منشد خسران الفرطوسي5732

غير مطابقمحاسب.مشعاع سعد حنون مطر الزيادي5733

غير مطابقمحاسب.مكفاح جميل جواد دحام الجياشي5734

غير مطابقمحاسب.مانعام محمد صالح مهدي ال صالح5735

غير مطابقمحاسب.مدعاء ناظم منشد سعدون البركات5736

غير مطابقمحاسب.مافراح هالل ابو حسينه مشرف الصالحي5737

غير مطابقمحاسب.منور حسن هادي شاكر5738

غير مطابقمحاسب.ماية قاسم عبد الزهرة رهيج5739

غير مطابقمحاسب.مباقر حميد كدر حمزه السوالم5740

غير مطابقمحاسب.مصابرين خنفر عليوي عنتيت الجابري5741

غير مطابقمحاسب.موداد حميد شاكر تعيب الجياشي5742

غير مطابقمحاسب.مهبه هادي تمكين عباس اليعكوبي5743

غير مطابقمحاسب.منور قاسم مهدي محمد تاج الدين الحسيني5744

غير مطابقمحاسب.مأرشد عبدالرضا كاظم عامر آل زويد5745

غير مطابقمحاسب.محسين علي مهول عيدان االعاجيبي5746

غير مطابقمحاسب.مياسمين خالد عباس خشوش الخفاجي5747

غير مطابقمحاسب.مزينب مرتضى حسين سلمان5748

غير مطابقمحاسب.مكاصد حسن لفته خضر المشاعله5749

غير مطابقمحاسب.مياسمين حسين علي لفتة الجابر5750

غير مطابقمحاسب.مغفران علي عبد الكاظم محمد الظالمي5751

غير مطابقمحاسب.ممحمد اياد عبد االمير ساجت الظالمي5752

غير مطابقمحاسب.محسن فالح كزار شنيار الغزي5753



غير مطابقمحاسب.ماكرم علي عطية حدران الزيادي5754

غير مطابقمحاسب.معبد الوهاب عبد الرزاق كاظم عودة5755

غير مطابقمحاسب.مزينب ستار عليل فريخ5756

غير مطابقمحاسب.مضياء حسين نشاد شلتاغ الزريجاوي5757

غير مطابقمحاسب.معلي حسين طيور عبد الحسين البو حسين5758

غير مطابقمحاسب.معلي حسين طحيور عبد الحسين البو حسين5759

غير مطابقمحاسب.ممصطفى كامل فرحان حسوني المرشدي5760

غير مطابقمحاسب.مزينب حيدر صالح مهدي الجبار5761

غير مطابقمحاسب.معلي طارش عاشن عبيد ال نادر5762

غير مطابقمحاسب.مبسعاد فاضل بدر رويضي الزيادي5763

غير مطابقمحاسب.معلياء يحيى عبدالنبي جاسم الحساني5764

غير مطابقمحاسب.مزهراء عبد مطلك عبود5765

غير مطابقمحاسب.مبشرى سعد صالح عبود5766

غير مطابقمحاسب.منور قاسم جواد كاظم5767

غير مطابقمحاسب.مالتفات محمد عبيد جبار األعاجيبي5768

غير مطابقمحاسب.مهاجر عبيد عباس جناح االعاجيبي5769

غير مطابقمحاسب.محسين سلمان عبد محمد الصفراني5770

غير مطابقمحاسب.مزهراء هالل فهد خواف ال زيادي5771

غير مطابقمحاسب.محسين احمد غازي جالب الجياشي5772

غير مطابقمحاسب.مفواز كامل عظيم كسار5773

غير مطابقمحاسب.مرشا عبدالساده حالوي والي الجابري5774

غير مطابقمحاسب.مرفل سلمان اسماعيل شناوه الحساني5775

غير مطابقمحاسب.معدنان حسين كريم دهام الريشاوي5776

غير مطابقمحاسب.مسجى حمزة مهاوش زعب5777

غير مطابقمحاسب.مبشرى عاجل ساجت فرحان البركي5778

غير مطابقمحاسب.موسن عزيز طعيمه حمزه الغانمي5779

غير مطابقمحاسب.مإيناس غازي مهدي معجون5780

غير مطابقمحاسب.مإيناس مخلص غازي معجون5781

غير مطابقمحاسب.مروان عامر ناجي شنيور العباسي5782

غير مطابقمحاسب.معايش مرووق خضير محمد ال بو موسى5783

غير مطابقمحاسب.معتاب فليح وادي ياسين5784

غير مطابقمحاسب.مهند جابر صاحب جحيل الجياشي5785

غير مطابقمحاسب.محنين نجم عبد جبار ال بشاره5786

غير مطابقمحاسب.مفاطمة سعود دعنان علي5787

غير مطابقمحاسب.مرقيه حسين شايع خضر االعاجيبي5788

غير مطابقمحاسب.محسين عوده جبير حيدب5789

غير مطابقمحاسب.معلياء سعد عبد الرضا عبد الخضر العسكري5790

غير مطابقمحاسب.معالء جبار واحد صالل المرشدي5791

غير مطابقمحاسب.مندى هاني كاظم جبر ال ابو عليه5792

غير مطابقمحاسب.مرعد بجاي زياد سلمان5793

غير مطابقمحاسب.مايمان سلمان غريب عوادالبركي5794

غير مطابقمحاسب.مزهراء كريم زاجي حسن الحسين5795

غير مطابقمحاسب.ممروة عبد فلحي جهام العبسي5796



غير مطابقمحاسب.مزهور براك لفته اليذ5797

غير مطابقمحاسب.منور ياسين عبد الواحد عليوي  االبراهيمي5798

غير مطابقمحاسب.مظاهر حامد عكل محمد5799

غير مطابقمحاسب.مهيثم سجاد كاظم علي الزيادي5800

غير مطابقمحاسب.مهادي حاكم مسلم البو جراد5801

غير مطابقمحاسب.محوراء علي كاظم محمد الخفاجي5802

غير مطابقمحاسب.مزهراء حسين نجم ال محسن5803

غير مطابقمحاسب.معلي صالح منصور عبيد5804

غير مطابقمحاسب.ممريم عايد فرحان هداد مجرم5805

غير مطابقمحاسب.محاتم كريم عزوز مري5806

غير مطابقمحاسب.مليلى حسن خضير الظالمي5807

غير مطابقمحاسب.مهشام جميل مهدي الميالي5808

غير مطابقمحاسب.مرغد عبد الزهره عبد العباس5809

غير مطابقمحاسب.مرقية عبدهللا عبد5810

غير مطابقمحاسب.ماحمد قاسم كريم شبون الجبور5811

غير مطابقمحاسب.ماسعد صباح حزام جابر الزيادي5812

غير مطابقمحاسب.مسجاد شهيد رحيم عبد الحسين5813

غير مطابقمحاسب.ممنتظر كاظم ياسر حاجم الفرطوسي5814

غير مطابقمحاسب.موفاء حسين عبد محسن مايح5815

غير مطابقمحاسب.مسحر خالد جياد زياد الجياشي5816

غير مطابقمحاسب.محسن وسام عبد السادة خالطي ال جحيش5817

غير مطابقمحاسب.مأكرم ناجح حسن عزوز الجابري5818

غير مطابقمحاسب.مسجى فارس صالح عوده5819

غير مطابقمحاسب.مزينب عبد الجبار عبود عاتي المياحي5820

غير مطابقمحاسب.ماحمد عامر اطعيمه سلمان5821

غير مطابقمحاسب.معالء عبد شوين ظاهر الخزاعي5822

غير مطابقمحاسب.محوراء حسين دخيل هداد5823

غير مطابقمحاسب.معمر عامر فرحان محيبس الصفراني5824

غير مطابقمحاسب.معبدهللا عبدالزهره رحم كطان الظالمي5825

غير مطابقمحاسب.مرحاب فاضل عوده عاجل الجياشي5826

غير مطابقمحاسب.مزينب علي مجيد كريم ال محسن5827

غير مطابقمحاسب.مزينب عبدالمهدي فاظل حسون5828

غير مطابقمحاسب.محيدر عبدالساده هاشم حمود5829

غير مطابقمحاسب.ممرتضى نصار جويلي كاطع الظالمي5830

غير مطابقمحاسب.مهجران رحيم حسين البركي5831

غير مطابقمحاسب.مسراب علي اظم جاسم5832

غير مطابقمحاسب.ماحمد دنون نعيثل علي الحساني5833

غير مطابقمحاسب.معهود حادي جدعان سعيد5834

غير مطابقمحاسب.متبارك حسن حمزه محسن الطلوقاني5835

غير مطابقمحاسب.مفوزيه جوالن مدلول شنان الحساني5836

غير مطابقمحاسب.معلي نور محمد مطير ال زغير5837

غير مطابقمحاسب.مزينب عبدالعباس شبالوي حمزة5838

غير مطابقمحاسب.مهاجر جابر مدلول رزاق شاهر5839



غير مطابقمحاسب.مال زويد/ايوب كامل  علي  عبدهللا5840

غير مطابقمحاسب.مالشنابره/ كرار طارش ساجت حزوم 5841

غير مطابقمحاسب.مامير علي محمد كاظم الطائي5842

غير مطابقمحاسب.ممختار شعالن شياع الزريجاوي5843

غير مطابقمحاسب.مرهام حميد  ناهي حميدي البركي5844

غير مطابقمحاسب.ماسراء عبد الرضا هليبت مناحر5845

غير مطابقمحاسب.مزمن عالء ابراهيم جعفر النجار5846

غير مطابقمحاسب.مبراء محمد عزرال خضير الشنابره5847

غير مطابقمحاسب.مرحاب رحيم كامل ناصر5848

غير مطابقمحاسب.معلي جاسم غضب حمد الجياشي5849

غير مطابقمحاسب.منبراس توفيق كاظم شجاي الشنابره5850

غير مطابقمحاسب.مناهده فاهم هبان هذال الحساني5851

غير مطابقمحاسب.معباس فاضل صاحب سعود الريشاوي5852

غير مطابقمحاسب.محسن كاظم فضاله عبد الحسين الزيادي5853

غير مطابقمحاسب.ماحمد رياض جبير شنيور5854

غير مطابقمحاسب.مسيف حمود سويلم حسين التوبي5855

غير مطابقمحاسب.محازم محمد عاجل نعمه الصوافي5856

غير مطابقمحاسب.مزهراء موسى منشد محمد الظالمي5857

غير مطابقمحاسب.محسن فاضل خفيف حيال لطيف5858

غير مطابقمحاسب.محيدر علي ثجيل عبد5859

غير مطابقمحاسب.محميد عبدالكاظم بردان دوين الزيادي5860

غير مطابقمحاسب.مبشرئ رحيم عبد الحسين محمد5861

غير مطابقمحاسب.ماكرم قاسم عبد زغير5862

غير مطابقمحاسب.ماسراء حسين كعيم بشان5863

غير مطابقمحاسب.مرسل كريم فرحان كحط الزيادي5864

غير مطابقمحاسب.محسين علي صياح سعد ال علوان5865

غير مطابقمحاسب.محسن فهد محيسن هندوز5866

غير مطابقمحاسب.مشروق مالك رزيق عبيد االعاجيبي5867

غير مطابقمحاسب.مرسل رعد مطر عبود الربائع5868

غير مطابقمحاسب.مكرار ستار هادي رضا الزبيدي5869

غير مطابقمحاسب.ماديان راضي عالوي علوان الظالمي5870

غير مطابقمحاسب.محسين مظفر عبد االمير هادي محمود5871

غير مطابقمحاسب.مال زغير/كرار محسن كاظم عبد الحسين5872

غير مطابقمحاسب.مهدى زاهد محمد عاي موسى5873

غير مطابقمحاسب.ممي فاضل عبداالمير جوير الزيادي5874

غير مطابقمحاسب.مصالح فراج صالح نفل الزيادي5875

غير مطابقمحاسب.موسام عباس عبد خاجي الغانمي5876

غير مطابقمحاسب.منور محسن مطر يوسف الحمادي5877

غير مطابقمحاسب.مرسل رحمن سوادي وليد الجنابي5878

غير مطابقمحاسب.موفاق نجم خضر فزاع5879

غير مطابقمحاسب.محوراء باسم جواد عباس الجياشي5880

غير مطابقمحاسب.ممتعب رياض جالل عيفان5881

غير مطابقمحاسب.ممصطفى حميد شاكر عبد الخظر الظالمي5882



غير مطابقمحاسب.ممحمد مجيد محمد مهدي5883

غير مطابقمحاسب.مرحيم حسين وثيج سلطان5884

غير مطابقمحاسب.مسارة غالب نعمه عبد الكريم5885

غير مطابقمحاسب.مابتسام جبار كاطع ظاهر5886

غير مطابقمحاسب.ميسرى عبد جاسم روضان5887

غير مطابقمحاسب.ميوسف محسن جهادي عبيد العباسوي5888

غير مطابقمحاسب.مزينب شاكر صبري خلف الواتار5889

غير مطابقمحاسب.ممريم شاكر كاظم مظلوم5890

غير مطابقمحاسب.مزينب محمد هادي هاشم العالوي5891

غير مطابقمحاسب.ممحمد عبدعلي ناصر حسون الجياشي5892

غير مطابقمحاسب.محيدر حسين بريدي مناع5893

غير مطابقمحاسب.محسن عطيه جبار مناع الزيادي5894

غير مطابقمحاسب.مزينب نعمه وصي ربح الزريجاوي5895

غير مطابقمحاسب.مسليل عامر محسن عبد جبر محمد حسن5896

غير مطابقمحاسب.معلي عظيم جبير ناصر ال عيسى5897

غير مطابقمحاسب.محسين مخور كاولي ضويري5898

غير مطابقمحاسب.مزهرة حسن عباس بهاض5899

غير مطابقمحاسب.مصبيح مهدي محمد حمادي5900

غير مطابقمحاسب.مصبيح مهدي محمد حمادي5901

غير مطابقمحاسب.مبنين عزيز سواد دليبس الشنابره5902

غير مطابقمحاسب.مخلود ميثم عبدالرزاق جواد اللباح5903

غير مطابقمحاسب.مصابرين بديوي راضي زكم الغليظاوي5904

غير مطابقمحاسب.مليلى عباس هندي ثاني الضاحي5905

غير مطابقمحاسب.معلي كاظم حمود عذاب5906

غير مطابقمحاسب.مرسل عزال منشد ساجت ال ساجت5907

غير مطابقمحاسب.مزهراء ميدان حمزه حسن5908

غير مطابقمحاسب.مبيداء داخل جبر كويني ال كويني5909

غير مطابقمحاسب.مالعاجل/محمد حسين عباس جابر 5910

غير مطابقمحاسب.معلي مرضي رمضان عبد المشعالوي5911

غير مطابقمحاسب.منعيم عبدالهادي نعيمه جمل العسكر5912

غير مطابقمحاسب.مفارس كريم مزهر خويط العبساوي5913

غير مطابقمحاسب.ممؤيد نافع فليح حسين الصفراني5914

غير مطابقمحاسب.مسحر ضياء كاظم حمدان الزيادي5915

غير مطابقمحاسب.ماحمد قاسم محمد بشاة5916

غير مطابقمحاسب.ماريج عماد كاظم عبد الزهره ال سوادي5917

غير مطابقمحاسب.مغدير عيسى جهادي حسون الكعبي5918

غير مطابقمحاسب.مهديل عادل محمد علي الظالمي5919

غير مطابقمحاسب.موالء كريم عبدالساده عليوي5920

غير مطابقمحاسب.منسرين رحيم جخيري سلمان الجياشي5921

غير مطابقمحاسب.ممحمد شالگه نعيم رويعي الجابري5922

غير مطابقمحاسب.مبشائر كاظم محسن علي الفتالوي5923

غير مطابقمحاسب.مظاهر عبدهلل رحيم حمدان الحساني5924

غير مطابقمحاسب.مإيناس جالوي شاكر مهدي5925



غير مطابقمحاسب.محسين حميد عويد دنان الجابري5926

غير مطابقمحاسب.محسين صليف مهاوش رداد الزيادي5927

غير مطابقمحاسب.معلي ياسين عبودي عوادالحسناوي5928

غير مطابقمحاسب.مريـــام نورالدين طحيور دليبس حسين الشنابرة5929

غير مطابقمحاسب.مريـــام نورالدين طحيور دليبس حسين الشنابرة5930

غير مطابقمحاسب.مجنان عباس خضير حماده الزرفي5931

غير مطابقمحاسب.معلي صباح عبد زيد عبيد حسين5932

غير مطابقمحاسب.مندى سالم فاضل جبار آل عواد5933

غير مطابقمحاسب.مهبه فاضل عباس يوسف الجناحي5934

غير مطابقمحاسب.مفايد كسار متعب محمد الزيادي5935

غير مطابقمحاسب.مزهراء نعمه محمد منشد الزيادي5936

غير مطابقمحاسب.معبداللة حسن محل زحول البوغنيمة5937

غير مطابقمحاسب.مانوار محمد عبد معارج ال عبس5938

غير مطابقمحاسب.مسوسن زويد عبد فريخ الصفراني5939

غير مطابقمحاسب.مزينب سالم حسوني عبيدان5940

غير مطابقمحاسب.معادل شنان جواد ناصر األعاجيبي5941

غير مطابقمحاسب.مفاهم حسين جبر جوير5942

غير مطابقمحاسب.مفهد عبد الكريم حميد محسن ابو طبيخ5943

غير مطابقمحاسب.مزهراء سهيل مصطفي محمد النعيمي5944

غير مطابقمحاسب.مرانيا حسن حامد احمد5945

غير مطابقمحاسب.مفيصل عماد عويد فزاع التوبي5946

غير مطابقمحاسب.مندى محمد شناوي عبد الصاحب الخضري5947

غير مطابقمحاسب.مكرار علي حسين مهنا الجياشي5948

غير مطابقمحاسب.مياسين فارس عبدالنبي حربي العارضي5949

غير مطابقمحاسب.ممحمد صبحي نجم عبد5950

غير مطابقمحاسب.محسناء صبحي ساجت حزوم5951

غير مطابقمحاسب.مسجى جابر طلاير جاسم المرشدي5952

غير مطابقمحاسب.معذراء مسلم جخيم عبود الياسري5953

غير مطابقمحاسب.متهاني محمد حسوني سهر الجياشي5954

غير مطابقمحاسب.ماحالم صبار حسين حواس5955

غير مطابقمحاسب.ماحمد هادي نعيمه حمود الغليظاوي5956

غير مطابقمحاسب.ماحمد عبد الستار ظاهر سلطان الزيادي5957

غير مطابقمحاسب.موليد خالد عبدهللا سلمان ال عبس5958

غير مطابقمحاسب.معلي محمدزغير حسون بركات5959

غير مطابقمحاسب.ميونس كاظم حنون حميدي5960

غير مطابقمحاسب.محنين عالوي عبد حسين5961

غير مطابقمحاسب.مكرار كاظم جدعان حسن الزيادي5962

غير مطابقمحاسب.مزهراء قابل جابر عناد5963

غير مطابقمحاسب.ممشاعل نعيم والي نشمي5964

غير مطابقمحاسب.محيدر مهدي عزوز مري5965

غير مطابقمحاسب.معلي حميد نعيم جابر الموسوي5966

غير مطابقمحاسب.مزهراء جبار محسن علي بدير5967

غير مطابقمحاسب.محيدر جابر فتين حميدي5968



غير مطابقمحاسب.مابتسام حدران هاشم محمد5969

غير مطابقمحاسب.معادل عمران شالگه عناد الجياشي5970

غير مطابقمحاسب.معادل عمران شالگه عناد الجياشي5971

غير مطابقمحاسب.مسماح جميل جواد دحام الجياشي5972

غير مطابقمحاسب.مسبأ كريم فرحان الجياشي5973

غير مطابقمحاسب.محنين فارس عبدالباقر موسى العاقولي5974

غير مطابقمحاسب.مرزيقه خالد علي حميدي الشمرتي5975

غير مطابقمحاسب.مأحمد سليم عزال عطشان الزيادي5976

غير مطابقمحاسب.محاتم عطيه كاولي ضويري5977

غير مطابقمحاسب.مرقية كريم عبد علوان الجياشي5978

غير مطابقمحاسب.مندى عبد الزهره طرميش عبد الزركاني5979

غير مطابقمحاسب.مزينب حسين جابر حمادي الشريداوي5980

غير مطابقمحاسب.مزينب ياسر حاجم5981

غير مطابقمحاسب.ماحمد محمد جبوري لفته5982

غير مطابقمحاسب.مفاطمه شاكر صادق صالح شهيب5983

غير مطابقمحاسب.محسين فالح حسن خضير الجابري5984

غير مطابقمحاسب.مدالل محمد زعون  لطيف  العطوي5985

غير مطابقمحاسب.منور طارق شاكر محمود5986

غير مطابقمحاسب.محسين علي حسن كاظم ال كاطع5987

غير مطابقمحاسب.مأحمد صباح محمود سلطان5988

غير مطابقمحاسب.منور حيدر محمد عثمان5989

غير مطابقمحاسب.ممحمود جمال محمود عبد الحميد الجربيد5990

غير مطابقمحاسب.معباس جميل بهلول فهد ال فهد5991

غير مطابقمحاسب.معباس جميل بهلول فهد ال فهد5992

غير مطابقمحاسب.مزينب فالح حسن وحيد5993

غير مطابقمحاسب.مفاتن يحيى باقر إسماعيل الخفاجي5994

غير مطابقمحاسب.مضرغام كريم جهادي عبد الموسوي5995

غير مطابقمحاسب.محوراء محمد وارد راضي الشيباني5996

غير مطابقمحاسب.مهاشم صباح عواد عزيز العاجيبي5997

غير مطابقمحاسب.مبان حمزه عباس دهش السالمي5998

غير مطابقمحاسب.مهشام علي طاهر جعفر تاج الدين5999

غير مطابقمحاسب.مهبه صاحب حسن عبدالعزيز تركي6000

غير مطابقمحاسب.مطيبه بشير عناد حميد االعاجيبي6001

غير مطابقمحاسب.ممحمد حمزه هداد نزال الميالي6002

غير مطابقمحاسب.مزهراء سعد جوده كاظم الرخيص6003

غير مطابقمحاسب.مسراب علي عبدالواحد شهد الجياشي6004

غير مطابقمحاسب.مبشرى صالح علي ابو دكه الخزعلي6005

غير مطابقمحاسب.مهناء عواد فرحان محي الغليظاوي6006

غير مطابقمحاسب.معبدهللا انجيرس كاظم حسين6007

غير مطابقمحاسب.مابتهال شاكر مجدي هادي6008

غير مطابقمحاسب.مزينب صبحي خضر عباس ال طه6009

غير مطابقمحاسب.معبد الرحمن مجيد عبد الكاظم شريف الجياشي6010

غير مطابقمحاسب.مبلسم محمد سيار خطار الزيادي6011



غير مطابقمحاسب.معلي فالح فهد اليذ الريشاوي6012

غير مطابقمحاسب.مابتسام عايد كريم غالي6013

غير مطابقمحاسب.مشفاء عزيز دخيل نهر6014

غير مطابقمحاسب.مصادق دليل سلمان عبد حربي الزيادي6015

غير مطابقمحاسب.مرقيه طالب عبد غريب األعاجيبي6016

غير مطابقمحاسب.مبلسم بدر رويضي دهش ال دهش6017

غير مطابقمحاسب.معلي جابر سلمان كاظم6018

غير مطابقمحاسب.مبنين عويتي عبد دموع الزيادي6019

غير مطابقمحاسب.مصباح عباس عبد خاجي الغانمي6020

غير مطابقمحاسب.ممريم رزاق دخيل فليح النوادي6021

غير مطابقمحاسب.منبأ عقيل كاظم عبود خلف6022

غير مطابقمحاسب.مصالح حسن شهيد لحام6023

غير مطابقمحاسب.مليلى ساير خضير عباس الغزي6024

غير مطابقمحاسب.مبشائر عواد صاهور عوده الغليظاوي6025

غير مطابقمحاسب.ممنصور علوان جبر فليح الغزي6026

غير مطابقمحاسب.ماالء ماجد صاحب حزام6027

غير مطابقمحاسب.مزهراء خالد رهيف عواد الموازي6028

غير مطابقمحاسب.مهند داخل أحمد محمد ال داخل6029

غير مطابقمحاسب.مال بوحسين/ نور مدلول لفته عالوي 6030

غير مطابقمحاسب.محسن طارق جبار شامي الجياشي6031

غير مطابقمحاسب.محسين عامر يحيى محمد6032

غير مطابقمحاسب.مسارة يوسف حمودي حسن6033

غير مطابقمحاسب.محسن رشيد حسن محمد علي الربيعي6034

غير مطابقمحاسب.مشيماء هادي جعفر هادي ابو طبيخ6035

غير مطابقمحاسب.مليلى قاسم محمد بشاة6036

غير مطابقمحاسب.معدنان محسن جوين گاطع ال گاطع6037

غير مطابقمحاسب.ممحمد دوير هالوي محمد الحجيمي6038

غير مطابقمحاسب.معالء محسن منعثر عبد الظالمي6039

غير مطابقمحاسب.مزينب سامي داخل ساجت6040

غير مطابقمحاسب.ممسار نوري خضير محي الغزي6041

غير مطابقمحاسب.ممشاعل احمد عبد صاحب6042

غير مطابقمحاسب.ماحمد فالح فهد اليذ الريشاوي6043

غير مطابقمحاسب.ممروه نعيم جبار مطلك6044

غير مطابقمحاسب.مابتهال حميد شايع جياد العميه6045

غير مطابقمحاسب.مصفاء كريم مدور عزيز6046

غير مطابقمحاسب.ممجيد صالح جاهل عبيد الخزعلي6047

غير مطابقمحاسب.محسن علي كاظم جاسم ال غايب6048

غير مطابقمحاسب.منور شاكر عواد محمد6049

غير مطابقمحاسب.محيدر كريم مهدي ذهب ال راضي6050

غير مطابقمحاسب.مساجده ستار موجد عگل االعاجيبي6051

غير مطابقمحاسب.معكاب قاسم فرحان ناصر التوبي6052

غير مطابقمحاسب.مايناس عبدعلي حامي6053

غير مطابقمحاسب.ممحمد محسن عصبان ايدام الحساني6054



غير مطابقمحاسب.ماصالح عدنان شعالن زبن االعاجيبي6055

غير مطابقمحاسب.مرغد حسن هادي شاهين الربيعي6056

غير مطابقمحاسب.مساره جبار عبد حمود6057

غير مطابقمحاسب.مرائد فالح عبد الحسن كحط الزيادي6058

غير مطابقمحاسب.مصابرين صادق فليح أبو الجول6059

غير مطابقمحاسب.محوراء عباس محيسن هويدي العاقولي6060

غير مطابقمحاسب.محنين ناظم عيدان محمد الرماحي6061

غير مطابقمحاسب.مبشار رسول سعد عبود الزيادي6062

غير مطابقمحاسب.مفرح ماجد فاضل حاشوش الغزي6063

غير مطابقمحاسب.ماحمد يوسف حواس مرزوك6064

غير مطابقمحاسب.معلي حسين جبار حسن الكعبي6065

غير مطابقمحاسب.مفؤاد علي عوض دغيم6066

غير مطابقمحاسب.ماسان مثنى لويج سالم6067

غير مطابقمحاسب.ممرتضى محمد ميرز عبدالنبي الكيم6068

غير مطابقمحاسب.مزينب صاحب علي جرمخ ال جرمخ6069

غير مطابقمحاسب.مزينب صاحب علي عبد ال جرمخ6070

غير مطابقمحاسب.ماديان مهدي اسماعيل عبد الحسن6071

غير مطابقمحاسب.مايمان عدنان عبد االمير6072

غير مطابقمحاسب.مصفا عادل صادق جعفر ال طفار6073

غير مطابقمحاسب.مخنساء غصاب اليم كمان الغليظاوي6074

غير مطابقمحاسب.ممؤمل حيدر شالكة عوض الجياشي6075

غير مطابقمحاسب.مكرار داخل عبادي حمد ال حمد6076

غير مطابقمحاسب.محنين داخل عريمش غوزي االعاجيب6077

غير مطابقمحاسب.موجدان رحيم نغيمش مري ال شنيهو6078

غير مطابقمحاسب.مهناء عبد الزهره طاهر عباس6079

غير مطابقمحاسب.مميعاد صبار خضير فتات الربايع6080

غير مطابقمحاسب.مامال حسين شاكر منشد الحسيناوي6081

غير مطابقمحاسب.مهدى عماد جبار رديف6082

غير مطابقمحاسب.مميثم مهدي داخل بجاي الجحيشي6083

غير مطابقمحاسب.ماسراء علي فالح حسن العطواني6084

غير مطابقمحاسب.مصالح فاهم فيصل عبد6085

غير مطابقمحاسب.ممزنه هبهوب ساجت كسار ال عيون6086

غير مطابقمحاسب.منورالهدى حبيب اسماعيل راضي المنصوري6087

غير مطابقمحاسب.مأنعام كاطع شنان سلمان6088

غير مطابقمحاسب.منور عبدالباري جواد حمود الموسوي6089

غير مطابقمحاسب.مابراهيم يوسف خميس عبد6090

غير مطابقمحاسب.مسيف حزام ناصر حسين6091

غير مطابقمحاسب.موليد خالد عبودي جواي الزريجاوي6092

غير مطابقمحاسب.مسعد شالل دريول6093

غير مطابقمحاسب.مأديب ناصر جليخ صكر الزيادي6094

غير مطابقمحاسب.مهدى هادي جبار عبود الظالمي6095

غير مطابقمحاسب.معتاب حيدر كاطع مدلل6096

غير مطابقمحاسب.مبنين هاشم طاهر جعفر6097



غير مطابقمحاسب.مهدى هيثم علي حسين ويس6098

غير مطابقمحاسب.مسعد هالوي فيصل دزان الجياشي6099

غير مطابقمحاسب.مشفاء عقيل مكي علي مطرود6100

غير مطابقمحاسب.ماحمد شاكر كشيش منو6101

غير مطابقمحاسب.ماحمد ساير خضير عباس6102

غير مطابقمحاسب.محياة حسان بهلول كصاب العبساوي6103

غير مطابقمحاسب.مصفاء محمد ناجي عبد عيسى ابو نفط6104

غير مطابقمحاسب.مهبه هاني كاظم جبر آل أبو عليه6105

غير مطابقمحاسب.مزينب صبحي ساجت حزوم6106

غير مطابقمحاسب.ممحمد كاظم محمد خضر ال هبات6107

غير مطابقمحاسب.منور حمودي عبدالعالي جبار الخفاجي6108

غير مطابقمحاسب.ممحمد ابراهيم حبيب ياسين الحمدان6109

غير مطابقمحاسب.مايه حيدر داخل حسون6110

غير مطابقمحاسب.مايه حيدر داخل حسون6111

غير مطابقمحاسب.ماحمد محمد غازي عبود الفتالوي6112

غير مطابقمحاسب.معدنان هادي راضي جبري6113

غير مطابقمحاسب.مأمجد جاسب كاظم حليل العارضي6114

غير مطابقمحاسب.ماحمد محمد غازي عبود الفتالوي6115

غير مطابقمحاسب.مطالب كاظم هياع راظي الظالمي6116

غير مطابقمحاسب.مليث علي حسين علي الرديني6117

غير مطابقمحاسب.محسين جبار عور خشان6118

غير مطابقمحاسب.ممقدام رحيم عباس حسين الخفاجي6119

غير مطابقمحاسب.مسالم سامي داخل عبد النبي الزيادي6120

غير مطابقمحاسب.مام البنين عبد كريم مهنه المهنه6121

غير مطابقمحاسب.معطاهللا رحيم زايد بدهي6122

غير مطابقمحاسب.معباس جليل فرج زغيرون الشنابره6123

غير مطابقمحاسب.ممحمد عبادي خضير فتات الربائع6124

غير مطابقمحاسب.مايام ثامر ابو شنه طالب الزيادي6125

غير مطابقمحاسب.مميعاد سند فاضل حسون الزريجاوي6126

غير مطابقمحاسب.ماحمد محسن هوان حسين العنزي6127

غير مطابقمحاسب.متركي/ زهراء هيثم حميد حسن 6128

غير مطابقمحاسب.مالغزي/عالء كتاب حميد عبود6129

غير مطابقمحاسب.مباسم مدفون جبر ثعيلب الزيادي6130

غير مطابقمحاسب.مميثم عزيز غاوي غافل ال عبد6131

غير مطابقمحاسب.مسارة مهدي صالح عداي العساجره6132

غير مطابقمحاسب.محيدر صالح مهدي موسى العبيد6133

غير مطابقمحاسب.مابتهال جبار حسين كاظم الطائي6134

غير مطابقمحاسب.معالء جخيم ثامر مجبل ال عالج6135

غير مطابقمحاسب.مزينة جاسم محمد رحيم البديري6136

غير مطابقمحاسب.معالء تركي رهيف جوعان6137

غير مطابقمحاسب.مسرى علي حسين كاظم6138

غير مطابقمحاسب.ماالء حميد ستار عبود6139

غير مطابقمحاسب.مسليمه خضر هبيش والي البو حسين6140



غير مطابقمحاسب.مزينب عبد الحسن كاظم عذاب الخفاجي6141

غير مطابقمحاسب.مدعاء شيال زياد شاتول الجياشي6142

غير مطابقمحاسب.محيدر جبار عبد الكريم خضير ال فرحان6143

غير مطابقمحاسب.منور الهدى طالب شمخي جبر العبودى6144

غير مطابقمحاسب.مهبه عايد نذير خالوي الجياشي6145

غير مطابقمحاسب.ممصطفى محمد حسن جريني الزيادي6146

غير مطابقمحاسب.مهجران ماجد جبار الزيادي6147

غير مطابقمحاسب.منور عبداالمير ناهي عبود6148

غير مطابقمحاسب.مإنتظار محمد كامل زيد اليونس6149

غير مطابقمحاسب.مدعاء هاتف حسن عبدالعباس الكرعاوي6150

غير مطابقمحاسب.محيدر صبيح انعيمه حاجم الفرطوسي6151

غير مطابقمحاسب.محوراء كريم ورد علي الجياشي6152

غير مطابقمحاسب.ممحمد نعمان حسن عزيز ال سعيد6153

غير مطابقمحاسب.مهدئ هادي ابو السود محسن6154

غير مطابقمحاسب.مفاطمة حسن شريف جالي الريشاوي6155

غير مطابقمحاسب.ممرتضى محسن راشد كون الريشاوي6156

غير مطابقمحاسب.مرباب حسين كاظم عبد البركي6157

غير مطابقمحاسب.معلي عبيس جبار راضي الحالحله6158

غير مطابقمحاسب.مهدئ عبد الحسن عمران حسين علي الربيعي6159

غير مطابقمحاسب.موجدان سكران هباس جدوع الزيادي6160

غير مطابقمحاسب.محسين كامل محمد محيسن الجابري6161

غير مطابقمحاسب.منضال خريجان علي الضالمي6162

غير مطابقمحاسب.ماحمد ناجح ناصر لفتة الغانمي6163

غير مطابقمحاسب.مأزهار موسى عبدالحسن شمال الشاهري6164

غير مطابقمحاسب.محكيم رحيم علي عبد الظالمي6165

غير مطابقمحاسب.مذوالفقار ازهر منصور عبود الصراف6166

غير مطابقمحاسب.مضحى حسن عبد حسين الجياش6167

غير مطابقمحاسب.مسراب عبد العالي سعود ظاهر الغليظاوي6168

غير مطابقمحاسب.مستار جبار هول محمد الزركاني6169

غير مطابقمحاسب.معلي جمعه شنشول مطلب6170

غير مطابقمحاسب.ماكرم عبدالرزاق محمود عبدهللا الجبوري6171

غير مطابقمحاسب.مسيف احمد عزيز محمد المالكي6172

غير مطابقمحاسب.محكيم وناس سعد لفته الزيادي6173

غير مطابقمحاسب.مسيف احمد عزيز محمد المالكي6174

غير مطابقمحاسب.ممريم هاشم شريف اسماعيل المرادي6175

غير مطابقمحاسب.مقاسم غاوي حنتيت رمضان العارضي6176

غير مطابقمحاسب.مالشهيب/عبدهللا جعفر صادق صالح 6177

غير مطابقمحاسب.مسعد كاظم بحين مشعب ال غانم6178

غير مطابقمحاسب.مجنان حميد سوادي حميدي الجياشي6179

غير مطابقمحاسب.محنان عبد الحسين لهو شبلي6180

غير مطابقمحاسب.منبراس نجم عبداالمير االمي6181

غير مطابقمحاسب.مصباح ضاحي هاشم عبد البركي6182

غير مطابقمحاسب.مضياء فاضل عطشان رهيف الجابري6183



غير مطابقمحاسب.مصادق هادي سلمان راضي  ال زويد6184

غير مطابقمحاسب.مفهد حمود مزعل جاسم6185

غير مطابقمحاسب.ممنتظر حيدر نعيم حمزه الظالمي6186

غير مطابقمحاسب.مدينا صالح ثامر فتنان الزيادي6187

غير مطابقمحاسب.موفاء محمد عبد كريم هنيدي6188

غير مطابقمحاسب.مريهام حمزة مهاوش زعب6189

غير مطابقمحاسب.ممريم فرحان ستار شالش الشنابره6190

غير مطابقمحاسب.مزينب علوان حسين مهدي ال حسن6191

غير مطابقمحاسب.مشهد حمزه بهلول طعيمه الجياشي6192

غير مطابقمحاسب.منور رسول رحيم خضير الظالمي6193

غير مطابقمحاسب.مزينب جسام عبد الحمزة حزام الموسوي6194

غير مطابقمحاسب.مزينب فاضل حسين حمد الشنابرة6195

غير مطابقمحاسب.مكرار عبد الرزاق محمد حسن ال بهيش6196

غير مطابقمحاسب.مرداد خفيف ثامر رداد العبساوي6197

غير مطابقمحاسب.معلي خليل محمود شاكر االبراهيم6198

غير مطابقمحاسب.ماثير هاتف محمد عبد الظالمي6199

غير مطابقمحاسب.مجبار زباله جهيد ظاهر6200

غير مطابقمحاسب.معمار محمد عبد علي كاظم  العياشي6201

غير مطابقمحاسب.ممريم فليح سالم اعور الجياشي6202

غير مطابقمحاسب.مموسى حسن خميس عبد الظالمي6203

غير مطابقمحاسب.مهناء غياض جبار جواد البوحسين6204

غير مطابقمحاسب.ماحمد جابر خريبط طارش المجبي6205

غير مطابقمحاسب.مطيبة عباس لفتة عبد6206

غير مطابقمحاسب.مباسم محسن عوده علي6207

غير مطابقمحاسب.مهند ثجيل جاعد علوان الزيادي6208

غير مطابقمحاسب.مرائد نعيم كاشي عطيوي6209

غير مطابقمحاسب.مايهاب هادي سوادي حسين ال جريب6210

غير مطابقمحاسب.معلي رسول كاظم عاجل ال عبد6211

غير مطابقمحاسب.منور كاظم اليذ حمود6212

غير مطابقمحاسب.مأياد كاظم دحل راضي البركي6213

غير مطابقمحاسب.مزهراء عبد االمير جبر6214

غير مطابقمحاسب.مزينب مسلم عبدالهادي حسون ال بهية6215

غير مطابقمحاسب.محسين عليوي عبدهللا6216

غير مطابقمحاسب.ماحمد تركي عطيه عجمي العالوي6217

غير مطابقمحاسب.معائد كاظم زعيلي عگل االعاجيبي6218

غير مطابقمحاسب.محسين كريم ياسين حنون الجياشي6219

غير مطابقمحاسب.ماحمد وعد محمد حسن الجياشي6220

غير مطابقمحاسب.منضال كاظم جبار حاشوش الزيادي6221

غير مطابقمحاسب.مأيه جبار عواد سلمان الزريجاوي6222

غير مطابقمحاسب.ممحمد رحيم ناصر حسين الظالمي6223

غير مطابقمحاسب.مال زويد/ ايوب كامل علي عبدهللا6224

غير مطابقمحاسب.محنين عادل عذاب عودة ال محفيض6225

غير مطابقمحاسب.مغيداء احمد كاظم مزهر6226



غير مطابقمحاسب.مسرى احمد حمدان جبر6227

35علوم مالية/ محاسب.مرسل سالم داخل علي ال غريب6228

33علوم مالية/ محاسب.مرائد وساك محمد ساجت الزريجاوي6229

33علوم مالية/ محاسب.مفاطمه عبدالحسن عريبي علي الظالمي6230

33علوم مالية/ محاسب.معلي داخل مدلول محمد الجياشي6231

32علوم مالية/ محاسب.ماسراء محمد خضير وناس العطوي6232

31علوم مالية/ محاسب.معذراء ادخيل مهدي جفات الظالمي6233

31علوم مالية/ محاسب.مبتول كاظم عباس داود االعاجيبي6234

31علوم مالية/ محاسب.منور ناجح مري عبد الرضا6235

30علوم مالية/ محاسب.معبدهللا جواد كاظم عبيد الحساني6236

30علوم مالية/ محاسب.ماحمد رسول ضايف جاسم6237

30علوم مالية/ محاسب.منور حيدر محسن علي عكله6238

30علوم مالية/ محاسب.منوره سعد كوين عناد الجياشي6239

30علوم مالية/ محاسب.مامجد حميد عطية عبد الحسيناوي6240

30علوم مالية/ محاسب.معلياء محمد حسن  حسين6241

30علوم مالية/ محاسب.ممقداد حامد جبار رداد العبساوي6242

30علوم مالية/ محاسب.مرنده بلبول ناصر عبد الجابري6243

30علوم مالية/ محاسب.معلي عبد المجيد عبد الجليل عبد علي ال عبيد6244

30علوم مالية/ محاسب.منور علي عزاوي زويد المعمار6245

30علوم مالية/ محاسب.مهديل عباس صالح محمد البغدادي6246

29علوم مالية/ محاسب.مصابرين علي نعاس كشكول الزريجاوي6247

29علوم مالية/ محاسب.ممحمد نزار كيون راضي البركي6248

29علوم مالية/ محاسب.مهادي رعد غافل سوادي البركي6249

29علوم مالية/ محاسب.ممروه طاهر فاضل حسين الموسوي6250

29علوم مالية/ محاسب.منور عمار عبد علي نعمه6251

28علوم مالية/ محاسب.مضحى محمد مهدي محمد الصافي6252

28علوم مالية/ محاسب.مهديل معروف ظاهر محيسن الكعبي6253

28علوم مالية/ محاسب.مهيثم صبحي عليوي عيسى الظالمي6254

28علوم مالية/ محاسب.معتاب عدنان عليوي حسين الزيادي6255

28علوم مالية/ محاسب.ممحمد قاسم غريب سالم الجياشي6256

28علوم مالية/ محاسب.ممالك محمد داخل زغير الزيادي6257

28علوم مالية/ محاسب.معلي فاضل جياش عبد الخضر الزريجاوي6258

27علوم مالية/ محاسب.مغفران منصور حمزة حسون البو حسامه6259

27علوم مالية/ محاسب.منور سعد عبدالكاظم حسن ال عبدهللا6260

27علوم مالية/ محاسب.مرسل عبدالحمزة وحيد كاشي6261

27علوم مالية/ محاسب.محوراء فاضل عطشان رهيف الحساني6262

27علوم مالية/ محاسب.موجدان خيري جارهللا عبود الزريجاوي6263

27علوم مالية/ محاسب.محسين ارحيم سوادي رواد الزيادي6264

27علوم مالية/ محاسب.مالفرطوسي نت/ممدوح ريكان قايش 6265

27علوم مالية/ محاسب.ممروه والي بجاي خالوي الحجيمي6266

27علوم مالية/ محاسب.مكرار هاشم عبد عيسى ال خده6267

27علوم مالية/ محاسب.ممصطفى محمد فاظل حسين الصافي6268

27علوم مالية/ محاسب.مزينب فاهم محمود عبد ال داخل6269



27علوم مالية/ محاسب.محميد دخيل عبيد سلمان االعاجيبي6270

27علوم مالية/ محاسب.منعمة عبد الرضا جاسم محمد6271

27علوم مالية/ محاسب.مسنين حسين كاطع مدلل6272

26علوم مالية/ محاسب.ممنتظر توفيق جعفر هادي ابو طبيخ6273

26علوم مالية/ محاسب.مندى عباس عبد الحمزه دالي الحساني6274

26علوم مالية/ محاسب.مزهراء علي حسين عبادي الظالمي6275

26علوم مالية/ محاسب.منضال حسن محل خضر6276

26علوم مالية/ محاسب.مشيرين عادل عبدالنبي الزريحاوي6277

26علوم مالية/ محاسب.مإيالف عزيز جاسم شلتاغ الجياشي6278

26علوم مالية/ محاسب.مساره علي بدري مهدي الجريد6279

26علوم مالية/ محاسب.مسجى ميثم نعيم شاكر6280

26علوم مالية/ محاسب.مضياء خضير جعاري وذيف الغانمي6281

26علوم مالية/ محاسب.مراجح كريم وناس عوده الجياشي6282

26علوم مالية/ محاسب.معلي حيدر كاظم فزع6283

26علوم مالية/ محاسب.مرامي جعفر كاظم مصيعط االعاجيبي6284

25علوم مالية/ محاسب.مفاضل حميد بشاة خشان ال بوحسين6285

25علوم مالية/ محاسب.مرايات عماد عبد الهادي صكر6286

25علوم مالية/ محاسب.مساره عدنان مجدي شاكر6287

25علوم مالية/ محاسب.مايمان علي مطشر جوني ال نايف6288

25علوم مالية/ محاسب.محسين علي حمزة خليف6289

25علوم مالية/ محاسب.مندى جمعه كاظم زويدالزبيدي6290

25علوم مالية/ محاسب.محسن عدنان كامل عالج االعاجيبي6291

25علوم مالية/ محاسب.مكرار عارف رحيم عيسى الركابي6292

25علوم مالية/ محاسب.مفاطمه حمد مسير محان الزيادي6293

25علوم مالية/ محاسب.محمد مسير محان رطان الزيادي6294

25علوم مالية/ محاسب.ممرتضى حقي اسماعيل محيسن الياسين6295

25علوم مالية/ محاسب.ماالء شاكر داخل فرحان الشاهر6296

25علوم مالية/ محاسب.مهبة سعد كاظم حسن جريو6297

25علوم مالية/ محاسب.ماحمد ماجد حديان غثيث الظالمي6298

25علوم مالية/ محاسب.ماحمد رياض علي حسين المحمد6299

25علوم مالية/ محاسب.محيدر جابر ناصر حسين الموسوي6300

25علوم مالية/ محاسب.ملقاء هاتف كاظم بشبوش الشيباني6301

25علوم مالية/ محاسب.مأريج غانم عبدالزهره ابراهيم ال محمود6302

25علوم مالية/ محاسب.مزينب جفات علي حسن ال طه6303

25علوم مالية/ محاسب.معبدهللا كريم غريب عواد البركي6304

25علوم مالية/ محاسب.محسن حيدر محسن علي عكله6305

25علوم مالية/ محاسب.مرياض جبوري محسن عبدالرضا ال عبد الرضا6306

25علوم مالية/ محاسب.محسين فاضل جبير محمد المحمد6307

25علوم مالية/ محاسب.مسحر حسن عبدالجبار حبيب6308

25علوم مالية/ محاسب.مزينب سالم شريف حسين الزبيدي6309

25علوم مالية/ محاسب.مرانيا خالد سعد عبد الحسن ال ابو خشه6310

25علوم مالية/ محاسب.مفالح حسن عوض سوادي ال كمش6311

25علوم مالية/ محاسب.مصالح حسن كاظم سعدون6312



25علوم مالية/ محاسب.معقيل خلف مرهج عگله اليعگوبي6313

25علوم مالية/ محاسب.مغيداء حسين علي حمادة الجنابي6314

25علوم مالية/ محاسب.مرواء فاضل عبد الرزاق جواد اللباح6315

25علوم مالية/ محاسب.مدر حسن علي حسين جبار6316

25علوم مالية/ محاسب.معلي جاسم محمد حسين الربائع6317

25علوم مالية/ محاسب.معلي صالح مهدي عبد الحسين الحساني6318

25علوم مالية/ محاسب.مقصي مطر محان فرهود الساعدي6319

25علوم مالية/ محاسب.ماحمد نجاح حسن جليل البركي6320

25علوم مالية/ محاسب.ممحمد رحيم خضير جكجيك الحساني6321

25علوم مالية/ محاسب.مسلوان حسوني دهو علي ال علي6322

25علوم مالية/ محاسب.ممهند حسن علي عبد الظالمي6323

25علوم مالية/ محاسب.ممنتظر عالل سفيح عبد الجياشي6324

25علوم مالية/ محاسب.موسام جويلي كاطع عبدالعباس الظالمي6325

25علوم مالية/ محاسب.ممصطفى موسى صادق باقر السماوي6326

25علوم مالية/ محاسب.مسالم كاظم كشيش خنجر الزيادي6327

25علوم مالية/ محاسب.مامال هادي مكتوب محمد الموسوي6328

24علوم مالية/ محاسب.معبدهلل علي باقر حمزه الحجامي6329

24علوم مالية/ محاسب.محنين نعيم كاظم جابر ال محيسن6330

24علوم مالية/ محاسب.مغفران ثامر عبد الحسين عبد ال عياش6331

24علوم مالية/ محاسب.مساره خليل شريف رومي العبساوي6332

24علوم مالية/ محاسب.مغدير غازي فيصل عطشان6333

24علوم مالية/ محاسب.مكريم قاسم عوض غالي العطوي6334

24علوم مالية/ محاسب.مميثم جابر ابوير محمد الميالي6335

24علوم مالية/ محاسب.مامير علكم حمزة عزام ال ابريج6336

24علوم مالية/ محاسب.مرسول مسير متعب براك العويلي6337

24علوم مالية/ محاسب.مهند حسين عليوي عبد علي ال حسين6338

24علوم مالية/ محاسب.معصام عباس حميد ناصر الخفاجي6339

24علوم مالية/ محاسب.مكاظم كريم عطيه ضايف المرشدي6340

23علوم مالية/ محاسب.معبدهللا نايف ساري فرحان الزيادي6341

23علوم مالية/ محاسب.معذراء يوسف خميس عبد6342

23علوم مالية/ محاسب.مجعفر شريف انعيمه عكض الجابري6343

23علوم مالية/ محاسب.مماهر محسن مريح عيدان الحساني6344

23علوم مالية/ محاسب.معذراء كاظم حسون برتي االعاجيبي6345

23علوم مالية/ محاسب.ممحمد فليح صاحب شيحان العارضي6346

23علوم مالية/ محاسب.ممروة احمد حسون عبد الظالمي6347

23علوم مالية/ محاسب.معقيل ياس خضر معجون الزريجاوي6348

23علوم مالية/ محاسب.ممحمد صائب بشير هالل االعاجيبي6349

23علوم مالية/ محاسب.مابراهيم عبد الحسين نايف حمود ال حسين6350

23علوم مالية/ محاسب.ممحمد رعد حنفوش مخيف6351

23علوم مالية/ محاسب.محنين حيدر رحيم جابر السالم6352

23علوم مالية/ محاسب.مصفا صائب محمد علي ال جالي6353

23علوم مالية/ محاسب.منعيم ناصر حسين خباط الزيادي6354

23علوم مالية/ محاسب.مكرار عبد الزهرة ياسين ابراهيم الفتالوي6355



22علوم مالية/ محاسب.مختام شعالن جياد رسن الساعدي6356

22علوم مالية/ محاسب.مساره شاكر جريمخ داخل الزريجاوي6357

22علوم مالية/ محاسب.معايد صدام حسين جوير سلمان6358

22علوم مالية/ محاسب.معبد الحكيم ماجد حامد ال حمادي6359

22علوم مالية/ محاسب.ممهدي صادق كطان6360

22علوم مالية/ محاسب.مسجاذ زغير عبيس عبدهللا العماري6361

22علوم مالية/ محاسب.مانور عباس عبد حسين الخفاجي6362

22علوم مالية/ محاسب.مطه حميد عبدهللا عيدان الصافي6363

22علوم مالية/ محاسب.مزينب حسين موسى محمد الحساني6364

22علوم مالية/ محاسب.معلي نعيم حسين جواد6365

22علوم مالية/ محاسب.مامير مهدي عبد سبهون الظالمي6366

22علوم مالية/ محاسب.مصالح مهدي فيصل عباس ال نويجي6367

22علوم مالية/ محاسب.معلي كاظم خريجه شالكه الظالمي6368

22علوم مالية/ محاسب.محيدر عزيز عباس شايش الظالمي6369

22علوم مالية/ محاسب.ممحمد عبد الزهره شارع عواد البو حسين6370

22علوم مالية/ محاسب.مروكان حميد عگاب هتل الساعدي6371

21علوم مالية/ محاسب.مزينب جواد كاظم شاهين6372

21علوم مالية/ محاسب.مرانيا وليد عليوي عبود عبد هللا6373

21علوم مالية/ محاسب.منور الهدى عادل رحيم سدخان آل بو جراد6374

21علوم مالية/ محاسب.ممنال جليل ديلي كشيش الحساني6375

21علوم مالية/ محاسب.منجالء رياض لهمود غياض االبراهيمي6376

21علوم مالية/ محاسب.مسمية محمد عطشان الشمري6377

21علوم مالية/ محاسب.مفاطمة احمد فالح هادي العبيدي6378

21علوم مالية/ محاسب.ممهدي رايد عبد مطير البوجراد6379

21علوم مالية/ محاسب.مالجابري/ ليث ستار جبار عويجل 6380

21علوم مالية/ محاسب.ماحمد عطيه رجه عبد النبي الزيادي6381

21علوم مالية/ محاسب.محسين حربي مهدي جبر الركابي6382

21علوم مالية/ محاسب.مشيماء حسون جواد صبار البديري6383

21علوم مالية/ محاسب.محيدر عبدالسالم عبدالحسين جعفر الشمري6384

21علوم مالية/ محاسب.مضحى جواد شجر حمادي الحمزه6385

21علوم مالية/ محاسب.محسين مهدي حسين الياسري6386

20علوم مالية/ محاسب.معالء ماجد هادي حسين ال حافظ6387

20علوم مالية/ محاسب.مصابرين قاسم عناد عبدالساده الجياشي6388

20علوم مالية/ محاسب.مأسامه عبود هاني ناصر الموسوي6389

20علوم مالية/ محاسب.ممريم عبد الرزاق حسن جاسم6390

20علوم مالية/ محاسب.مالتميمي_رجاء علي حسن عبد الرضا 6391

20علوم مالية/ محاسب.معلي هاشم عزيز محمد عيسى6392

20علوم مالية/ محاسب.محوراء علي عبد السيد غالي6393

20علوم مالية/ محاسب.مسارة عامر حسان يوسف الشريف6394

20علوم مالية/ محاسب.محكيمة يوسف فاوي عبود6395

20علوم مالية/ محاسب.موليد صاحب فاضل سلمان ال دبيس6396

20علوم مالية/ محاسب.معامر هادي هليل سلطان الجياشي6397

20علوم مالية/ محاسب.مهبة عباس فاضل جيجان ال سعيد6398



20علوم مالية/ محاسب.مالبو حريشه/ بنين فاهم شنان حسين 6399

20علوم مالية/ محاسب.منور  حسين مجدي  منشد  ال حالوب6400

20علوم مالية/ محاسب.محوراء جميل حمزه مهدي6401

20علوم مالية/ محاسب.ماسماء ياسر جحيور مكاوي البحار6402

20علوم مالية/ محاسب.ممواهب جميل عطيه لفته الظالمي6403

20علوم مالية/ محاسب.مفرح صالح صاحب نور6404

20علوم مالية/ محاسب.ممنتظر رحيم محمد ساجت الزريجاوي6405

20علوم مالية/ محاسب.محسين محسن حسن الزريجاوي6406

20علوم مالية/ محاسب.مضي توفيق حنيوي عمران ال سلمان6407

20علوم مالية/ محاسب.محسين علي جفات كاظم الضالمي6408

20علوم مالية/ محاسب.مايمان رحيم كعار عجيل الزيادي6409

20علوم مالية/ محاسب.معادل جمال حمود عذاب6410

20علوم مالية/ محاسب.مباسم كريم جهيد محمد ال حمدان6411

20علوم مالية/ محاسب.معبدهللا ناهي بادي مطر التوبي6412

20علوم مالية/ محاسب.مليث رياض عطاهللا بردان الزريجاوي6413

20علوم مالية/ محاسب.ممثنى شاكر جريمخ داخل  الزريجاوي6414

20علوم مالية/ محاسب.ممهند محسن واوي بدن6415

20علوم مالية/ محاسب.مأحمد خليل ابراهيم خليف6416

20علوم مالية/ محاسب.محسن فاضل حسن كرور العطوي6417

20علوم مالية/ محاسب.ماحمد صالح مهدي مطر الزريجاوي6418

20علوم مالية/ محاسب.ماحمد حيدر حسون محمد6419

20علوم مالية/ محاسب.محسين عرد كريم جاسم الياسري6420

20علوم مالية/ محاسب.محوراء يحيى حمد عزيز ال سعيد6421

20علوم مالية/ محاسب.معلي حازم كاطع علكة العبساوي6422

20علوم مالية/ محاسب.محيدر علي كاظم سلمان الزيادي6423

20علوم مالية/ محاسب.ماحمد عباس رمزي حسن العويد6424

20علوم مالية/ محاسب.مرياض حمزة تركي جهاد العبودي6425

20علوم مالية/ محاسب.مراجح راضي نعمه حسين االعرجي6426

20علوم مالية/ محاسب.ماحمد شاكر والي حميد الزريجاوي6427

20علوم مالية/ محاسب.مفيحاء جباري عبد الحسين مخيف العبساوي6428

20علوم مالية/ محاسب.محسن احمد محمد سلمان البديري6429

20علوم مالية/ محاسب.محيدر قاسم سالم فرهود الفرطوسي6430

20علوم مالية/ محاسب.ممحمد عكله محمد جبر6431

20علوم مالية/ محاسب.مندى علي محل جبار الخزعلي6432

20علوم مالية/ محاسب.مبالل هادي باشي لفته الجياشي6433

20علوم مالية/ محاسب.مأحمد ياسر عواد محمد آل كسار6434

20علوم مالية/ محاسب.مخالد لطيف عبد فليح الحساني6435

20علوم مالية/ محاسب.مبهاء عادل موحان رويضي ال رويضي6436

20علوم مالية/ محاسب.معبدالعظيم صالح شريف عناد6437

20علوم مالية/ محاسب.مياسر عالء حسين جبار آل زغير6438

20علوم مالية/ محاسب.مالبساتين.علي صبحي شهد جاسم 6439

20علوم مالية/ محاسب.مريسان سلمان نعيم عبود الجياشي6440

20علوم مالية/ محاسب.مطالب ثويني دحل راضي البركات6441



20علوم مالية/ محاسب.ماحمد صالح حمودي كاظم الوائلي6442

20علوم مالية/ محاسب.محسن محمد لفته حسون الريشاوي6443

19علوم مالية/ محاسب.منور عماد حسين بريج6444

19علوم مالية/ محاسب.مام البنين حميد منشد زيارة الجياشي6445

19علوم مالية/ محاسب.مصابرين علي نعاش كشكول الزريجاوي6446

19علوم مالية/ محاسب.ممريم عقيل عبدالحسين صالح الطائي6447

19علوم مالية/ محاسب.محسين عباس حسن عبدالعباس6448

19علوم مالية/ محاسب.مياسر تركي غياض عطيه6449

19علوم مالية/ محاسب.مغازي فيصل مطر نذير العطوي6450

19علوم مالية/ محاسب.معالء خالد شاكر مشكل الظالمي6451

19علوم مالية/ محاسب.محسين كامل رهيف بالل الزيادي6452

19علوم مالية/ محاسب.ماسعد ابراهيم هادي حسين العبيدي6453

19علوم مالية/ محاسب.مهيفاء حسن جابر جعفر  ابو طبيخ6454

19علوم مالية/ محاسب.معلي محمد راضي ابو حسنة ال عاصي6455

19علوم مالية/ محاسب.ممحمد تالي عبد مشعل الظالمي6456

19علوم مالية/ محاسب.ممحمد عبد الستار جبار عفص الحجام6457

19علوم مالية/ محاسب.ممسلم صبيح هادي عطشان الفرج6458

19علوم مالية/ محاسب.مزهير جاسب عبدالحسن بريس الظال6459

19علوم مالية/ محاسب.مساره حسين عبد الساده جعاز حسين6460

19علوم مالية/ محاسب.ممسلم ناظم يوسف صافي الموسوي6461

19علوم مالية/ محاسب.مهبه عبد هللا دواج حسن6462

19علوم مالية/ محاسب.ممرتضى رسمان فهد مطير الجابري6463

19علوم مالية/ محاسب.مجابر عبدهللا شهيب عواد العبساوي6464

18علوم مالية/ محاسب.محوراء حميد كامل فرعون المحسناوي6465

18علوم مالية/ محاسب.مفاطمة موسى رسول محمد الشاوي6466

18علوم مالية/ محاسب.مباقر كامل عبد الساده عبد6467

18علوم مالية/ محاسب.مأم البنين عبد الكاظم مايع غباني6468

18علوم مالية/ محاسب.مكاظم سهيل راشد حسين المرشدي6469

18علوم مالية/ محاسب.مدعاء نجم عبد ماضي الحسيناوي6470

18علوم مالية/ محاسب.مسجاد حسين مطلك دوحي ال محمد6471

18علوم مالية/ محاسب.مكاظم سعيد صويح بنون الزيادي6472

18علوم مالية/ محاسب.مكامل كريم كصاد حسين الزاملي6473

18علوم مالية/ محاسب.مكرار ريسان حامد حمادي ال مذكور6474

18علوم مالية/ محاسب.ممسلم ريكان حمد حمود البو جراد6475

18علوم مالية/ محاسب.مزينب نبيل عبد علي كاظم الصائغ6476

18علوم مالية/ محاسب.ممحمود سامي جواد كاظم  الشيباني6477

18علوم مالية/ محاسب.مكرار كاظم جبار حمزه6478

18علوم مالية/ محاسب.معلي حسين مهدي محمد الياسري6479

18علوم مالية/ محاسب.معقيل جميل فلو عبعوب الزريجاوي6480

18علوم مالية/ محاسب.معلي خوين عنون خرويت الزريجاوي6481

18علوم مالية/ محاسب.معلي خوين عنون خرويت طعان الزريجاوي6482

18علوم مالية/ محاسب.معلي خوين عنون خرويت طعان الزريجاوي6483

18علوم مالية/ محاسب.مميس عامر شريف هداد6484



18علوم مالية/ محاسب.محسين فارس عطية محمد الزيادي6485

18علوم مالية/ محاسب.مريم كريم كاظم ال ثاجب6486

18علوم مالية/ محاسب.ماحمد كريم خشان جبار العبساوي6487

18علوم مالية/ محاسب.ممحمد ميثم محمد سلمان الشمري6488

18علوم مالية/ محاسب.محامد شاكر محمد حمزه الميالي6489

18علوم مالية/ محاسب.معباس عبدالحسين مزيهر شويني الجابري6490

18علوم مالية/ محاسب.ماحمد حميد كتاب رجه ال حسان6491

17علوم مالية/ محاسب.منور فاخر حسين عليوي6492

17علوم مالية/ محاسب.ممرتضى ميثم حميد محسن الوائلي6493

17علوم مالية/ محاسب.محسين علي منفي حسون ال علي6494

17علوم مالية/ محاسب.مباقر نبيل منصور محمد حيدر6495

17علوم مالية/ محاسب.مصياح عواد عزير طاهر االعاجيبي6496

17علوم مالية/ محاسب.مرحمن اموري كريم هالل6497

17علوم مالية/ محاسب.مرقيه محمد عبد اليمه ال علي6498

17علوم مالية/ محاسب.مجياشي/حسين فالح كريم جبار 6499

17علوم مالية/ محاسب.معدويه علي تركي جابر الشحماني6500

17علوم مالية/ محاسب.محسين نافع جبار شمام6501

17علوم مالية/ محاسب.مصفاء ابراهيم نعمة كاظم الكعبي6502

17علوم مالية/ محاسب.ممحمد باسم منشد ركبان الركبان6503

17علوم مالية/ محاسب.معبدهللا كريم عبدالحسين كمر الجابري6504

17علوم مالية/ محاسب.مفرج جعد عواد طشه ال سماري6505

17علوم مالية/ محاسب.مالتويج/ حسين علي طالب هادي 6506

17علوم مالية/ محاسب.محسين هادي قرداش عبدالعباس االعاجيبي6507

17علوم مالية/ محاسب.ممنتظر ظاهر عبد المحسن حويلي6508

16علوم مالية/ محاسب.مشيماء حميد واحد عبدالرضا6509

16علوم مالية/ محاسب.معبد االله كريم مسير عبد الجياشي6510

16علوم مالية/ محاسب.مرجاء صالح كريم نعمه الظالمي6511

16علوم مالية/ محاسب.مماجده ناظم عبدالخضر عبد الحسن6512

16علوم مالية/ محاسب.مأسيل حسن نعمه الطويرش6513

16علوم مالية/ محاسب.معباس فاضل ساهي البركي6514

16علوم مالية/ محاسب.مندى هلوس نعيمه مهدي االعاجيب6515

16علوم مالية/ محاسب.متقي كريم جاسم كاظم الكرعاوي6516

16علوم مالية/ محاسب.محمزه حسين حزيم عباس6517

16علوم مالية/ محاسب.معواد مكطوف لهمود نهاب6518

16علوم مالية/ محاسب.ممصطفى عباس مطر عبود الربيعي6519

16علوم مالية/ محاسب.مابوجخيتر/حسن هادي محمد عبود 6520

16علوم مالية/ محاسب.مسارة جابر شاكر راضي الدعمي6521

16علوم مالية/ محاسب.ممحمد مسلم جاسم عبد الحسن الحلفي6522

16علوم مالية/ محاسب.متبارك محمد هادي حمدان6523

16علوم مالية/ محاسب.مزهراء شاکر صادق صالح شهيب6524

16علوم مالية/ محاسب.ماسراء حسين كريمل شهلول الفرطوسي6525

16علوم مالية/ محاسب.مسهام سهيل حسن جويد البركي6526

16علوم مالية/ محاسب.مسجاد فهد عواد عبد البركي6527



16علوم مالية/ محاسب.ماحمد كريم زاجي حسن الحسين6528

16علوم مالية/ محاسب.محوراء صاحب عبد كاظم العلي السالم6529

16علوم مالية/ محاسب.ميحيى طالب كاظم غازي العويدي6530

16علوم مالية/ محاسب.محسين رياض محمد رديف6531

16علوم مالية/ محاسب.معلي خفيف ثامر رداد العبساوي6532

16علوم مالية/ محاسب.ممرتضى كامل كاطع كاضم الزريجاوي6533

16علوم مالية/ محاسب.ممحمود فواز عجمي جبار الزيادي6534

16علوم مالية/ محاسب.منور علي نعمة محمد صالح السوادي6535

16علوم مالية/ محاسب.معباس حسن مالح تايه النوادي6536

16علوم مالية/ محاسب.ممحمد حسن/ امير ظاهر محسن عبد 6537

16علوم مالية/ محاسب.مفاطمه مسلم دوهان فرفاح الرفوش6538

16علوم مالية/ محاسب.مالجابري/مصطفى مسعد دريول 6539

16علوم مالية/ محاسب.مليث عيسى كامل زغير االعرجي6540

15علوم مالية/ محاسب.ماحمد كامل سرحان رمل الغليظي6541

15علوم مالية/ محاسب.منور علي شريف خريجان الشمري6542

15علوم مالية/ محاسب.ممحمد حيدر طالب عبد الموسوي6543

15علوم مالية/ محاسب.ممناهل هادي عطيه نجم الظالمي6544

15علوم مالية/ محاسب.مزهراء محسن كاظم عبدالحسين آل زغير6545

15علوم مالية/ محاسب.منوره مجيد حبيب عبد الكريم6546

15علوم مالية/ محاسب.مرسل جمال ناجي جماد الحسيناوي6547

15علوم مالية/ محاسب.مسجاد رعد جبير حجيل الجياشي6548

15علوم مالية/ محاسب.مليث حيدر حول حمزه الزيادي6549

15علوم مالية/ محاسب.ممالك ساري صالح جبار الزيادي6550

15علوم مالية/ محاسب.ممريم جبار داخل جياد الخفاجي6551

15علوم مالية/ محاسب.معلي رعد داشي كريم الزيادي6552

15علوم مالية/ محاسب.مايالف علي حمودي هادي الخفاجي6553

15علوم مالية/ محاسب.مضحى صاحب شاكر خضر البوصالح6554

15علوم مالية/ محاسب.منور ناظم هاشم حمودي الياسري6555

15علوم مالية/ محاسب.ممها طعيم جبير عبد البطي6556

15علوم مالية/ محاسب.مزينب طالب كاظم مجيد العيسى6557

15علوم مالية/ محاسب.مزينب فليح وادي ياسين العبودي6558

15علوم مالية/ محاسب.ملطيفه  صافي فضل رداد الزيادي6559

15علوم مالية/ محاسب.ممروه محمد نعمه شبلي الخزعلي6560

15علوم مالية/ محاسب.محنان نايف جابر صياح6561

15علوم مالية/ محاسب.مدعاء كاظم ساجت ماصار ال ماصار6562

15علوم مالية/ محاسب.ماحسان فاضل طه سلطان6563

15علوم مالية/ محاسب.مازهار مرتضي عبدهللا جابر حسون الجنديل6564

15علوم مالية/ محاسب.مزهراء عبداللطيف نصيف محمد6565

15علوم مالية/ محاسب.مسعد محمد عويد عطشان المشعالوي6566

15علوم مالية/ محاسب.محبيب رسول شاكر عبد الرضا التميمي6567

15علوم مالية/ محاسب.مضرغام هاني دوهان الرفوش6568

15علوم مالية/ محاسب.مياسر عزيز شناوه نوار الظالمي6569

14علوم مالية/ محاسب.محوراء رزاق عبد دلول ابريد6570



14علوم مالية/ محاسب.منور عبد المنعم عباس سلمان غباش6571

14علوم مالية/ محاسب.محنين باسم حبط شنوت الظالمي6572

14علوم مالية/ محاسب.معبدالرحمن حسون اميلح مصال البركي6573

14علوم مالية/ محاسب.محوراء حاكم حسن متعب السلطان6574

14علوم مالية/ محاسب.مايناس زحزيح صكبان محسن6575

14علوم مالية/ محاسب.مهديل ثجيل لعيبي حيوان الجياشي6576

14علوم مالية/ محاسب.مايالف مهدي صالح مهدي البصام6577

14علوم مالية/ محاسب.مشهد عيد شايع دواس6578

14علوم مالية/ محاسب.مبتول سالم جاسم محمد الكيم6579

14علوم مالية/ محاسب.ممحمد عبداالمير رحيم حسن السالمي6580

14علوم مالية/ محاسب.مفاطمه حيدر جبار جاسم الشكواني6581

14علوم مالية/ محاسب.مامجد جميل عواد علوان الزريجاوي6582

14علوم مالية/ محاسب.ممحمد حامد حيدر حسن الموسوي6583

14علوم مالية/ محاسب.ممصطفى حسين عبد بلبول ال شبوط6584

14علوم مالية/ محاسب.ممصطفى عامر سمير دهيرب ال محيسن6585

14علوم مالية/ محاسب.ممروه عبد االمير فهدعبد الظالمي6586

14علوم مالية/ محاسب.معلي محمد كاظم هادي  الفرج6587

14علوم مالية/ محاسب.ممنتظر ياسين عبودي الحسناوي6588

14علوم مالية/ محاسب.معلي حسن بريد علي المشعالوي6589

13علوم مالية/ محاسب.معباس باسم حسوني علي الصبيخاوي6590

13علوم مالية/ محاسب.مامير رزاق هادي وطن الحساني6591

13علوم مالية/ محاسب.مسعد شاكر منسي طرطيز الجبور6592

13علوم مالية/ محاسب.مجبار دخيل بزون عواد االعاجيبي6593

13علوم مالية/ محاسب.ممرتضى حسن نبت كطمير البركي6594

12علوم مالية/ محاسب.مرنا بهاء حميد شمال عبدهللا الشاهري6595

12علوم مالية/ محاسب.معلي فليح عجمي مذري الحساني6596

12علوم مالية/ محاسب.مرؤى هاشم عبدهللا خضير6597

12علوم مالية/ محاسب.محسين حسن عبد محمد6598

11علوم مالية/ محاسب.معلي عباس مجنون عامر6599

11علوم مالية/ محاسب.مناهي محمد حسين جوير الجياشي6600

10علوم مالية/ محاسب.ممنار جمال ناجي جماد الحسيناوي6601

10علوم مالية/ محاسب.مرحيم محمد حسين عكظ الهاللي6602

10علوم مالية/ محاسب.مستار رياض هادي كاظم جواد6603

10علوم مالية/ محاسب.معباس ريسان تالي علي الظالمي6604

10علوم مالية/ محاسب.مزينب راضي عوض طالب ال طالب6605

10علوم مالية/ محاسب.مقاسم رحيم ثامر سنوح الزيادي6606

10علوم مالية/ محاسب.مامل ابو سودة دخن ناصر الزريجاوي6607

10علوم مالية/ محاسب.مدعاء فالح مرزوق عبيد الزريجاوي6608

10علوم مالية/ محاسب.ممحمد محسن عباس سلمان6609

10علوم مالية/ محاسب.منور عوض جابر منشد التوبي6610

10علوم مالية/ محاسب.مهبه سمير عبد شتيوي البركات6611

10علوم مالية/ محاسب.مضياء سوادي زياد كاظم الجناحي6612

10علوم مالية/ محاسب.ممصطفى كامل سدخان كزار الزيادي6613



10علوم مالية/ محاسب.موفاء فالح رشاش جبار الزيادي6614

10علوم مالية/ محاسب.منداء متعب كتون محسن الظالمي6615

10علوم مالية/ محاسب.منداء متعب كتون محسن الظالمي6616

10علوم مالية/ محاسب.ماقسام عبدالزهره وناس شرت الجابري6617

10علوم مالية/ محاسب.مناصر هادي ناصر حسين آل فرهود6618

10علوم مالية/ محاسب.مزينب علي حربي شعواط القريشي6619

10علوم مالية/ محاسب.ممريم جابر علي كاظم الحسيني6620

10علوم مالية/ محاسب.مغيث حسين جفات شندخ الزيادي6621

10علوم مالية/ محاسب.محيدر مناضل جاسم محمد الصياد6622

10علوم مالية/ محاسب.مسوسن كامل حسن هيجل الكرماش6623

10علوم مالية/ محاسب.مصفا محمد حنف حمادي6624

9علوم مالية/ محاسب.مهاشم ثامر كامل مجيسر الربيعي6625

9علوم مالية/ محاسب.متحسين عباس عبد الجالي6626

9علوم مالية/ محاسب.معلي رويعي عباس حمود الغليظاوي6627

9علوم مالية/ محاسب.مامين خالد سعد محمد ال عبيد6628

9علوم مالية/ محاسب.مظافر حميد محسن كاظم الظالمي6629

9علوم مالية/ محاسب.معبدالعظيم داخل عباس الموسوي6630

9علوم مالية/ محاسب.مسالم راضي كاظم حسن الصفراني6631

9علوم مالية/ محاسب.ماحالم هادي محمود معيوف الياسري6632

9علوم مالية/ محاسب.منبأ مهند هادي محسن الموسوي6633

9علوم مالية/ محاسب.ممصطفى قاسم رويضي كشاش البركات6634

9علوم مالية/ محاسب.ممصطفى امجد منعثر عايف الكناني6635

8علوم مالية/ محاسب.ممنتظر سعد كامل عبود6636

8علوم مالية/ محاسب.ماحمد صالح خليف حمد ال فالن6637

8علوم مالية/ محاسب.ميعقوب يوسف محل سويد العامري6638

8علوم مالية/ محاسب.محسن توفيق محمد عبود الحساني6639

8علوم مالية/ محاسب.ممنتظر قاسم دبال عليوي6640

8علوم مالية/ محاسب.مجالل لطيف كعيد عبد6641

8علوم مالية/ محاسب.ممصطفى سالم رزاق شنان األعرجي6642

8علوم مالية/ محاسب.محسن عبود موسى ضيدان الزريجاوي6643

8علوم مالية/ محاسب.مأحمد عبدالكاظم مرهج جبار الزيادي6644

8علوم مالية/ محاسب.مالفارس/ محمد حسين جميل إبراهيم6645

8علوم مالية/ محاسب.مسجى عماد جواد حسين6646

8علوم مالية/ محاسب.مامجد محمد فضيل جبار الزيادي6647

20مدقق.محوراء ماجد شريف شطنان الناصري6648

20مدقق.معلي عبدالواحد عطيه محمد الجبوري6649

20مدقق.ماكرم حاتم حمود مشكور الجياشي6650

17مدقق.مفرقان حامد حسون عباس األعاجيبي6651

15مدقق.معلي ناهي جبير كطكوط الزيادي6652

11مدقق.مجواد عبد الكاظم جابر طوير الحساني6653

10مدقق.ماحمد عبد الكريم مجيد عريبي الخزعلي6654

10مدقق.موسام شاني نجم علي الحساني6655

10مدقق.مأحمد أكرم بوهان جويد الخفاجي6656



غير مطابقمدقق.معلي رزاق نعمة دهيم الجبوري6657

غير مطابقمدقق.مابراهيم محمد هالوه عبيد الريشاوي6658

غير مطابقمدقق.مجاسم كريم شوين عبود الجياشي6659

غير مطابقمدقق.مجاسم كريم شوين عبود6660

غير مطابقمدقق.معلي مجيد عيدان محمد االعاجيبي6661

غير مطابقمدقق.مزينب مرعيد محيل جاسم البركات6662

غير مطابقمدقق.مايات كريم زاير ذخير6663

غير مطابقمدقق.مدعاء مذكور عبد شبلي الخزاعي6664

غير مطابقمدقق.مكوثر موسى عاجل غشام الحساني6665

غير مطابقمدقق.مازهار عجة جويد تعبان الظالمي6666

غير مطابقمدقق.محوراء حميد محمد عواد الصافي6667

غير مطابقمدقق.مزينب موازي عبد جساب العبساوي6668

غير مطابقمدقق.مزينب موازي عبد جساب العبساوي6669

غير مطابقمدقق.مضحى فليح عبد كشيش الموسوي6670

غير مطابقمدقق.معلي جواد كاظم حسن العيساوي6671

غير مطابقمدقق.محسن جاسم محمد صليبي االميري6672

غير مطابقمدقق.ماسراء عبد المهدي جابر عبد الحسين المحسن6673

غير مطابقمدقق.مايات فاهم فريض علي االعاجيبي6674

غير مطابقمدقق.مليث سعود فيصل جادر الزيادي6675

غير مطابقمدقق.ماالء شاكر لفلوف صكبان العميه6676

غير مطابقمدقق.مسعود رحيم جراد. باسم6677

غير مطابقمدقق.مبهاء يونس خالد جياد الحساني6678

غير مطابقمدقق.ممقتدى علي مرهج لزام عويد الزيادي6679

غير مطابقمدقق.منوران ثائر كاظم عباس6680

غير مطابقمدقق.مزهراء عدنان عبد شليوت الربايع6681

غير مطابقمدقق.مكرار حميد جبار شداد6682

غير مطابقمدقق.محسين عليوي عطيه مازي اليعكوبي6683

غير مطابقمدقق.ماركان كامل ناصر بعيش الصفران6684

غير مطابقمدقق.منصرة حامد حسون عباس العاجيب6685

غير مطابقمدقق.مفيحاء رسول جاهل فليح الربايع6686

غير مطابقمدقق.معلي ضعيف رويثه نعيمه الصفراني6687

غير مطابقمدقق.معقيل عبدالحسين حضيري سالم6688

غير مطابقمدقق.مفاطمه علي عبد دلول ابريد6689

غير مطابقمدقق.مزهراء موسى رسول محمد الشاوي6690

غير مطابقمدقق.مزهراء طالب حسين عباس6691

غير مطابقمدقق.ممهند باسم أجوان ازليف المحيفيظ6692

غير مطابقمدقق.مهدى حزام سعيد عواد الزياديه6693

غير مطابقمدقق.معلي فائز علي حسوني التركي6694

غير مطابقمدقق.مجاسم محمد دويج حسين اليعكوبي6695

غير مطابقمدقق.ماحمد راضي وحيد حسين ال فرهود6696

غير مطابقمدقق.مابتهال نجم عبدهللا رباح الساعدي6697

غير مطابقمدقق.مسحر  حسن عبدالجبار حبيب6698

غير مطابقمدقق.محسن ابراهيم عوض حسين الريشاوي6699



غير مطابقمدقق.معباس عبد هللا عليوي مشكور ال فرحان6700

غير مطابقمدقق.ميوسف جعفر عنيد وثيج الفرطوسي6701

غير مطابقمدقق.موسام عواد هالوي محمد الحجيمي6702

غير مطابقمدقق.مبشير علي شنيخ شعالن الظالمي6703

غير مطابقمدقق.ماحمد عدنان حزام عزام البركي6704

غير مطابقمدقق.مجعفر ارحيم منشد دبيس الظالمي6705

غير مطابقمدقق.محسين عادل محمد شاكر6706

غير مطابقمدقق.ماحمد حسين داشي شعيوط6707

غير مطابقمدقق.ممهدي جبار مزعل محمد الحميدي6708

غير مطابقمدقق.مهادي اليم صخيل عباس الزريجاوي6709

غير مطابقمدقق.ماديان ثائر كاظم عباس6710

غير مطابقمدقق.مامجد محمد حسين عبار الجابري6711

غير مطابقمدقق.محيدر ناظم شالوي محمد الزريجاوي6712

غير مطابقمدقق.ماسراء اياد سعدون عجمي الوائلي6713

غير مطابقمدقق.محسين علي خماط عبدالخضر العبساوي6714

غير مطابقمدقق.معواد كاظم مطر جبر ال جبر6715

غير مطابقمدقق.ممصطفى جاسم محمد عداي6716

غير مطابقمدقق.معلي حسن علي عبد العزيز6717

غير مطابقمدقق.ممحمد لطيف كاظم محمد ال مصيوي6718

غير مطابقمدقق.ممحمد فرج جاسم كسار الخفاحي6719

غير مطابقمدقق.محسن رهل سلمان نصر البركات6720

غير مطابقمدقق.مسيف جابر سعد لطيف المشعالوي6721

غير مطابقمدقق.مبدر لعيوس جبر عوده6722

غير مطابقمدقق.محوراء شناوه والي مخرب6723

غير مطابقمدقق.محيدر جاسم حمود هادي الخفاجي6724

غير مطابقمدقق.محسين موسى طوفان غايب خالدي6725

غير مطابقمدقق.مسجاد سلمان صبار ابو طبيخ6726

غير مطابقمدقق.مازهار عيدان شايع تويه6727

غير مطابقمدقق.مزينب يحيى مهدي ربح الركابي6728

غير مطابقمدقق.محسن جبار سماري رهيج6729

غير مطابقمدقق.مرشا عبد االمير عبد العباس حسين االسدي6730

غير مطابقمدقق.مفيصل عزيز جبر خطار6731

غير مطابقمدقق.ماحمد فاخر غبن علوان أالعاجيبي6732

غير مطابقمدقق.مباسم جبار ثامر رداد6733

غير مطابقمدقق.ماسامه منصور عبدالحسين شالكة6734

غير مطابقمدقق.مهيثم يوسف حسن صبار الزريجاوي6735

غير مطابقمدقق.مزهراء عالء حسين عبد علي الشطراوي6736

غير مطابقمدقق.مغيث جليل ساجت سعد6737

غير مطابقمدقق.مماجده جاسم عاجل جبار الجابري6738

غير مطابقمدقق.مكرار بهلول شنك جاسم الزريجاوي6739

غير مطابقمدقق.مماجد جبار شداد خلف الزريجاوي6740

غير مطابقمدقق.ماحمد جواد كاظم شهد6741

غير مطابقمدقق.مزاهر سلمان جريمخ دخل الزريجاوي6742



غير مطابقمدقق.مماهر غازي حسن هندوز6743

غير مطابقمدقق.مسعد حميد طارش صكر العارضي6744

غير مطابقمدقق.مسعد نعيش ناصر حسين الزريجاوي6745

غير مطابقمدقق.مقحطان كاظم ناصر رويضي الزيادي6746

غير مطابقمدقق.ممصطفى هادي جهاد عاجل6747

غير مطابقمدقق.مرغيد نعمان شاكر عاشور الظالمي6748

غير مطابقمدقق.مسالم محمد عبد الحسين بجاي الشنابرة6749

غير مطابقمدقق.ميوسف سعدي محمد عجم6750

31مرشد زراعي.معباس حسين جهيد جبار الموسوي6751

28مرشد زراعي.مرافد راهي صالح مهدي6752

25مرشد زراعي.مافراح راضي فنجان دارم الرفوش6753

25مرشد زراعي.ماحمد احمد بالل اعظم محمد6754

25مرشد زراعي.محسام محمد فضل زغيرون  الحساني6755

23مرشد زراعي.ماحمد عدنان حبشان ال جاسم6756

23مرشد زراعي.مسكينة شندل دهش ياسر الزيادي6757

22مرشد زراعي.محسين صادق رجيوي حمود الزيادي6758

20مرشد زراعي.ماحمد عبد عليكم شلونك استاد6759

19مرشد زراعي.ممحمد عزيز ارحيم صفر جوابر6760

18مرشد زراعي.ممحمد عبد المطلب كاظم محمود الموسوي6761

18مرشد زراعي.محسن راجح فيصل وسمي ال برد6762

17مرشد زراعي.محيدر علي حميد مهدي الظالمي6763

17مرشد زراعي.معلي فاهم عطيه كشيش العبساوي6764

17مرشد زراعي.مالشنابرة/علي خضير حاتم جبر 6765

16مرشد زراعي.مازهر كاظم مزهر ناصر الياسري6766

10مرشد زراعي.ممهدي هادي حاتم جبر الشنابره6767

8مرشد زراعي.ممحمد رعد صخيل عواد الزيادي6768

8مرشد زراعي.ماسامه احمد مشكور سلطان الظالمي6769

6مرشد زراعي.مالحسنين مجيد علي حسين اللقب الشيخ علي6770

غير مطابقمرشد زراعي.مسالم محمد6771

غير مطابقمرشد زراعي.مافراح راضي فنجان دارم الرفوش6772

غير مطابقمرشد زراعي.مرعد كنان شوني كشيش6773

غير مطابقمرشد زراعي.ممنار مالك حسين هويدي ال ويحيد6774

غير مطابقمرشد زراعي.مازل علي عباس خليوي6775

غير مطابقمرشد زراعي.ماسيل عمار سلمان راضي ال خليفة6776

غير مطابقمرشد زراعي.معلي باسم باسم محمد6777

غير مطابقمرشد زراعي.مرقيه علي عبد الزهره هالل الصفراني6778

غير مطابقمرشد زراعي.محنين حميد عبد كاطع الكاطع6779

غير مطابقمرشد زراعي.مسجى عادل محمد راضي الحسيني6780

غير مطابقمرشد زراعي.معبدالرحمن عطاهللا باني حمود الريشاوي6781

غير مطابقمرشد زراعي.معلي حسين محمد6782

غير مطابقمرشد زراعي.ماحمد عبد عليكم شلونك استاد6783

غير مطابقمرشد زراعي.ماحمد عبد عليكم شلونك استاد6784

غير مطابقمرشد زراعي.ماحمد رحيم ثامر عبد الجياشي6785



غير مطابقمرشد زراعي.مهبة عادل نعمة عبود الحسناوي6786

غير مطابقمرشد زراعي.مبارق عزيز شليب عطشان البركات6787

غير مطابقمرشد زراعي.مجالل ماجد والي عبيد ال زويد6788

غير مطابقمرشد زراعي.محيدر عبدالكاظم محيسن علي ال جضعان6789

غير مطابقمرشد زراعي.مأمل هجهوج عدوه حزام العويلي6790

غير مطابقمرشد زراعي.محنين عبدهللا فضالة ال ساجت6791

غير مطابقمرشد زراعي.محميده هادي بدر منشد الجياشي6792

غير مطابقمرشد زراعي.مهدى سامي حسين بدر6793

غير مطابقمرشد زراعي.مبنين حسوني هريس غضب6794

غير مطابقمرشد زراعي.ممصطفى ميثم عبود ناصر6795

غير مطابقمرشد زراعي.مامجد نجم عبود واوي ال فرحان6796

غير مطابقمرشد زراعي.مبلسم زايد عويد خواف البركات6797

غير مطابقمرشد زراعي.معلي جابر ناصر حسين االعاجيبي6798

غير مطابقمرشد زراعي.مامجد نجم عبدنور عوده الظالمي6799

غير مطابقمرشد زراعي.معباس عجيل عوده خرنوب العبساوي6800

غير مطابقمرشد زراعي.مايناس حسن ناصر حسين6801

غير مطابقمرشد زراعي.مامير صالح مهدي صاحب الموسوي6802

غير مطابقمرشد زراعي.مفؤاد كامل صالح جبار الصفراني6803

غير مطابقمرشد زراعي.معبير محمد عبيد6804

غير مطابقمرشد زراعي.مدعاء رافد قاسم محسن الموسوي6805

غير مطابقمرشد زراعي.مزينب نبيل محمد امين العاقول6806

غير مطابقمرشد زراعي.مزينب نبيل محمد امين العاقول6807

غير مطابقمرشد زراعي.معلي محمد عبد االمير جبار العباسي6808

غير مطابقمرشد زراعي.مثناء نعيم سوادي جيثوم الحساني6809

غير مطابقمرشد زراعي.مرقيه ثائر هادي محمود العاقول6810

غير مطابقمرشد زراعي.ممحمود فاضل عبود هجوج6811

غير مطابقمرشد زراعي.ممصطفى مظهر كامل عطيه الميالي6812

غير مطابقمرشد زراعي.ممصطفى مظهر كامل عطيه الميالي6813

غير مطابقمرشد زراعي.موسن محسن حربي علي الموسوي6814

غير مطابقمرشد زراعي.مجهاد لطيف عواد وناس البركي6815

غير مطابقمرشد زراعي.محنان عبدهللا رخيص حبيتر السواعد6816

غير مطابقمرشد زراعي.ممحمد عبدهللا ساجت التوبي6817

غير مطابقمرشد زراعي.معلي بهلول فرهود عويلي الفرطوسي6818

غير مطابقمرشد زراعي.مشيماء ظاهر عبدالرضا فرحان شبلي6819

غير مطابقمرشد زراعي.موهج عباس فاضل ابراهيم6820

غير مطابقمرشد زراعي.مفاضل حسين مصطفی مري6821

غير مطابقمرشد زراعي.ممريم مطشر عبد كاطع جياشي6822

غير مطابقمرشد زراعي.ممريم مطشر عبد كاطع جياشي6823

غير مطابقمرشد زراعي.مبنين محمد عزيز عبود ضرس6824

غير مطابقمرشد زراعي.محسين مشتاق صبار جهادي6825

غير مطابقمرشد زراعي.معلي المرتضى رحيم هالل محمد علي الحميدي6826

غير مطابقمرشد زراعي.محسين داخل مجهول متعب الخزعلي6827

غير مطابقمرشد زراعي.مزهراء داخل صكبان جبار الجابري6828



غير مطابقمرشد زراعي.محسين علي حسين علي حسين6829

غير مطابقمرشد زراعي.مضحى محمد عبيد عراك الخفاجي6830

غير مطابقمرشد زراعي.معمار مكي سلمان عبدالحسين الزريجاوي6831

غير مطابقمرشد زراعي.مشهالء جواد عبد الكاظم لفته البولحه6832

غير مطابقمرشد زراعي.مليلى علي عبد الرزاق6833

غير مطابقمرشد زراعي.معهود جمال عبد الحسين الفتالوي6834

غير مطابقمرشد زراعي.ممها مجيد عبد الخضر شنيت الماجد6835

غير مطابقمرشد زراعي.ممحمد جميل عبدالحسين شايع الزيادي6836

غير مطابقمرشد زراعي.محسين عبدالعباس هالل عزيز الكناني6837

غير مطابقمرشد زراعي.ماسراء صالح حسان حمود مانع ال مانع6838

غير مطابقمرشد زراعي.ماحمد نعمان محيبس محسن العبودي6839

غير مطابقمرشد زراعي.ماحمد نعمان محيبس محسن العبودي6840

غير مطابقمرشد زراعي.ماحمد جمعه جبير سهر الجياشي6841

غير مطابقمرشد زراعي.مبنين ماهر سامي عبد الخضر الحساني6842

غير مطابقمرشد زراعي.مأبراهيم عبدالحسن نصب نهاب6843

غير مطابقمرشد زراعي.مزهراء جبار داخل جياد الخفاجي6844

غير مطابقمرشد زراعي.مزهراء جبار داخل جياد الخفاجي6845

غير مطابقمرشد زراعي.ممحمد عدنان هاشم مهدي عبدالحسين6846

غير مطابقمرشد زراعي.ممحمد غازي سوادي عبعوب الزريجاوي6847

غير مطابقمرشد زراعي.منبأ علي صبيح غزال الخفاف6848

غير مطابقمرشد زراعي.مسالر رافد محمد شاكر حساني6849

غير مطابقمرشد زراعي.مضياء سلمان نعاس عباس6850

غير مطابقمرشد زراعي.ممريم علي فالح احمد ديبس6851

غير مطابقمرشد زراعي.مسجاد عبدالكاظم دوالب حسن الميالي6852

غير مطابقمرشد زراعي.معهد سالم محمد مهدي عبادة6853

غير مطابقمرشد زراعي.مماهر احمد حسين6854

غير مطابقمرشد زراعي.مابراهيم ماضي سعد راشد6855

غير مطابقمرشد زراعي.ممصطفى عارف ناصر حسين6856

غير مطابقمرشد زراعي.مسالم جبار مغيصان عبدهللا البركي6857

غير مطابقمرشد زراعي.محسين عبود نغيمش عوض الجياشي6858

غير مطابقمرشد زراعي.معلي احمد  ناصر الظالمي6859

غير مطابقمرشد زراعي.ممصطفى جابر حسين طحيور ال خالف6860

30مساح.ممحمد عبدالملك جعفر محمدباقر الحسين6861

30مساح.مسهام عوده خضير عرد الظالمي6862

30مساح.ممحمد حسن عصبان ايدان6863

30مساح.ماحمد رحيم كروف كيطان البركي6864

30مساح.ممحمد جمال خضير مطر الزيادي6865

30مساح.معلي مرتضى هويدي السوفي6866

30مساح.محميد حيدر فرحان عزيز العارضي6867

30مساح.محيدر منعم علي عبد الزهره ال معيط6868

30مساح.مصابرين جميل عباس عبود االعاجيبي6869

29مساح.مكاظم سمير نعيم كاظم الطائي6870

27مساح.ماحمد تالي عيدان فهد المناع6871



27مساح.محبيب لطيف دخيل عبدهللا البركي6872

27مساح.مسجاد عماد جياد طراد الشنابره6873

26مساح.مهادي مسلم طه علي منصور6874

25مساح.مكرار عليوي جبر محمد الشويلي6875

25مساح.مسيف سعد جبر عبد الحسين الحجيمي6876

25مساح.ماعتدال فرحان علي حميدي6877

25مساح.ممنتظر هاتف فليح حسن الياسري6878

25مساح.محسين جاسب ناجي بريد الجحيل6879

25مساح.معلي عبد الزهره رحم كطان الظالمي6880

25مساح.مامير ثامر اسماعيل شناوة الحساني6881

25مساح.مزينب شاكر كاظم حبيب ال حبيب6882

25مساح.معلي كاظم محمدال عبيد6883

25مساح.معالء باسم كريم محمد الحسيناوي6884

25مساح.مخالد علوان غالي محمد العميه6885

25مساح.مبهاء الدين قيس نجم عبد الكريم حنوش6886

25مساح.مسرى حسن مهدي طابور6887

25مساح.ماحمد رحيم زاير نكاد6888

25مساح.محسن رحيم لزام دليبس الشنابره6889

25مساح.ماحمد محمد منصور جاسم الموسوي6890

25مساح.ممنتهى محسن مريح طواله البركات6891

25مساح.مجبير فاخر عبد جبير المنيهل6892

25مساح.ممحمد ستار كاظم عبود الزيادي6893

25مساح.معالء صالح سوادي حسن6894

25مساح.محسين كاظم جارهللا مجيبل العبساوي6895

25مساح.ماحمد عدنان عجمي كليل6896

25مساح.منزارعباس عبداكميل الخيكاني6897

24مساح.مدعاء كاظم هليل سفهان الزيادي6898

23مساح.مسلوى حمزه ناصر حسين البركات6899

23مساح.ماكرم كامل عبد الحسن6900

23مساح.ممريم صابر زاير ماشي الظالمي6901

23مساح.معذراء خلف لوتي هداد العامري6902

22مساح.مجاسب طراد لطيف رويعي6903

22مساح.منور الهدى ناصر حنج هوين6904

21مساح.ماسماء كريم خزيان ضاحي الجابري6905

20مساح.ممرتضى حامد جبار الحزعلي6906

20مساح.ممرتضى حامد جبار شيحان الحزعلي6907

20مساح.ممصطفى عبد االمير وطن زروك الحساني6908

20مساح.مزهراء عالء رزاق خضير الحميدي6909

20مساح.مفائق قاسم انعيمه ساجت ال صخر6910

20مساح.ممحمد يحيى سعيد نجم الشكري6911

20مساح.ممحمد محمود شاكر منصور العسكري6912

20مساح.ممحمد ساير  خضير  عباس6913

20مساح.معالء فهد غزاي كنش السماوي6914



20مساح.مالغليظاوي/ علي عطاهللا شغيني مطر6915

20مساح.مزينب عبد الحسن وحيد مشكور الزريجاوي6916

20مساح.ماياد عباس بردان زنوح البوحسين6917

20مساح.مرغد فاضل عباس علي العلي6918

20مساح.ممروه عباس عبدالغني رزوقي6919

20مساح.ماسعد داخل هبل سلوم الجياشي6920

20مساح.مصفاء عادل موحان ال رويضي6921

20مساح.ممنار كاظم عيدان محمد6922

20مساح.منضال عباس فرج عطية الظالمي6923

20مساح.ممحمد غالب عبد الصاحب علي الياسري6924

20مساح.ممشاعل عطاهلل عبيد مطر ال مويح6925

20مساح.مصالح هادي صالح عباس الربيعي6926

20مساح.مفرج جاسم عليوي ادغيبج الكيم6927

20مساح.مديانا صبار عبيد عجيل الماجد6928

20مساح.مأخالص جابر حمود عبد البركي6929

20مساح.ماحمد سفيح كريم باني6930

20مساح.محيدر كاظم هالل جواد البوحسين6931

20مساح.محنان جبار هاني عبدهللا الخفاجي6932

20مساح.م(ال حسين )حسنين كاظم علي حسين 6933

20مساح.ممحمد سرحان جاسم وساف الجبوري6934

20مساح.ممصطفى عبد القادر عبد الكريم الحمد6935

20مساح.مالصفراني/يوسف مجيبل جبر طنجير6936

20مساح.مسلوى حمزه عبد رعيد العويليين6937

20مساح.ممحمد رزاق شندخ جياد6938

20مساح.معبير جمعه شبوط شالح6939

20مساح.مرنا كريم دهش ياسر6940

20مساح.مكوثر جبير سالم مخيف الميالي6941

20مساح.معقيل محمد نويصر وناس انويصر6942

20مساح.محسان صالح جبار عبود الصفراني6943

20مساح.مزيد علي جاسم محمد وسمي6944

20مساح.منورس كامل احمد جهادي6945

20مساح.محيدركامل عبد غالي6946

20مساح.مسامر ماجد حميد كاظم الشمري6947

19مساح.ممأثر ماجد كامل مطرود الجبوري6948

19مساح.مزينب منعم عبد نعمة السوفي6949

19مساح.محياة علي محسن سلمان6950

19مساح.مزهراء حسين ذباح عبد6951

19مساح.محسن فرحان عناد عبد الزيادي6952

19مساح.مذوالفقارمحمد شنان بلم الحساني6953

19مساح.ممحمد فيصل شالكة عبدالرضا الحساني6954

18مساح.ماحمد فتنان نعيم شاتول الزبيدي6955

18مساح.مزينب انور ميزر مشعان ال مشعان6956

18مساح.محسن حميد حاجي مسير ال عزيز6957



18مساح.مفيصل هاني يغدن وناس6958

18مساح.محسين حمزه شبالوي كسار الزريجاوي6959

18مساح.محسين عبيس محسن جاسم الجابري6960

18مساح.مزهراء سرحان محمد جويسم6961

18مساح.محسين عبدعلي حسن زغير6962

17مساح.مال جعيب/ ماجد حميد شنشول مطلب 6963

17مساح.مياسر هاشم شاكر الظالمي6964

17مساح.معبدالرحمن هالل صالح جبار الزيادي6965

17مساح.ممهدي طالب عبد الحسين حمزة الدفاعي6966

17مساح.مزينب انور ميزر بدر المشعان6967

17مساح.معبدالرحمن فاضل براك شحاته الغانمي6968

16مساح.معلي حمود زبيدي ساهي الزيادي6969

16مساح.محيدر حسن صكبان كعار الجفات6970

15مساح.مايناس نعمه محمد مايوس6971

15مساح.ميوسف لؤي كامل حميد االبراهيمي6972

15مساح.مكرار جابر عبدوش عجل البديري6973

15مساح.مزينب رحيم مهدي عبد الكرعاوي6974

15مساح.ممحمود ناصر محمد جبر6975

15مساح.مأدريس عبد الخضر عطيوي سهر6976

15مساح.مموسى جعفر دواي غازي البركي6977

15مساح.ممحمود ناصر محمد جبر6978

15مساح.ممنتظر عقيل مسلم طه6979

15مساح.محوراء عبد الزهره كاظم عبيدي ابو كلل6980

15مساح.محاكم هادي ياسر عباس عباس6981

15مساح.ممحمد كاظم رحيم خضير الحسيناوي6982

15مساح.مفرح فالح مزيد كريدي الطبيلي6983

15مساح.مشهد كريم خضير عباس المرشدي6984

15مساح.مسجا عائد حسن مسير ألخفاجي6985

15مساح.معلي عباس داخل زويني6986

15مساح.ممصطفى سمير جودة عليوي الحسناوي6987

15مساح.محسنين علي محمد مهدي المحمد علي6988

15مساح.معالء هادي سلطان ماضي ال دخيل6989

15مساح.مجعفر عدنان هالل جواد6990

15مساح.مليث سامي داخل منصور6991

15مساح.محوراء اسماعيل ظاهر حسين الخفاجي6992

14مساح.متركي زغير لطيف ابو سدله الزيادي6993

14مساح.معباس عبد الساده عبد فرحان6994

13مساح.مفهد جابر عزران رطان الزيادي6995

13مساح.مرجاء علي محسن سلمان6996

13مساح.معبدهللا سوادي برغش عجيرب المشعالوي6997

13مساح.مرسل محمد عبد الستار علي موسى الشكري6998

13مساح.متركي زغير لطيف ابو سدله الزيادي6999

13مساح.مصابرين حيدر علي هلول ال يونس7000



13مساح.مفاطمة احمد كريم سلمان الجبوري7001

13مساح.محسنين عبد الخضر جياد حسون7002

13مساح.مسجاد مراد محيل عبيد الحسيني7003

13مساح.مباسم عجيل جري جبار7004

13مساح.معذراء علوان ناصر عبد الظالمي7005

13مساح.منورس علي ساجت ناهي البركي7006

13مساح.مسعد مجيد سلمان جبر البساتين7007

12مساح.ممحمد كريم مهلي مزهر الزيادي7008

12مساح.ممنصور حسين لفتة عيفان العبساوي7009

12مساح.مجعفر تحسين كاظم محمد7010

12مساح.مزينب نجم عبد ضايف الضالمي7011

12مساح.محنين عادل عزيز السماك7012

12مساح.معلي كريم عبدهللا لفلوف البوجراد7013

11مساح.مرقية سعود شمران شعالن7014

11مساح.منور لفتة جعفر خفي ال محمد7015

11مساح.مأحمد صبيح  جبار حاشي لطيف7016

10مساح.مشيماء جبار عبد الحسن ضافي الريشاوي7017

10مساح.منور عباس علي عباس7018

10مساح.مزينب عدنان عليوي حسين الزيادي7019

10مساح.منورس فؤاد عبد ناصر عليوي الصفراني7020

10مساح.معلي حسين محمد زالم7021

10مساح.محسين علي كاظم جاسم المشعالوي7022

10مساح.مزينب جابر هالل عزيز العاكوبي7023

10مساح.معباس جميل عبد حسون ال جريب7024

10مساح.مزينب فاضل بديوي جبر راشد7025

10مساح.مدعاء عبد االمير عطية كاظم الطائي7026

10مساح.معلي حسين داشي شعيوط الظالمي7027

10مساح.معباس حمودي حنون دبيس ال ناصر7028

10مساح.منغم منذر حسن يعقوب الحزبة7029

10مساح.مإسراء صاحب محمد حدحوت الظالمي7030

10مساح.مزينب سعيد مله شريف ابوطبيخ7031

10مساح.مزينب عباس كاظم عبود السعيد7032

10مساح.مبشرى فارس كريم اسدخان كريطي7033

10مساح.ماسراء مهدي ذياب محيميد زبيده7034

10مساح.مسالم صاحب عاصي ظاهر الزريجاوي7035

10مساح.ميوسف حسن عبد سلمان الياسري7036

10مساح.مسيناء عدنان شاكر حسين ال حمود7037

10مساح.مغسق عبد الرزاق جميل دخيل الحجامي7038

10مساح.محسين عبد الزهرة جابر حسين الشاهر7039

10مساح.محيدر علي حزام علي الجودي7040

10مساح.منور محمد الوي عبود الكواز7041

10مساح.ماسالم باسم عبدالجبار عبد المحيسن7042

9مساح.محسين كاظم سعد هداد7043



8مساح.مزينب شهاب تقي عباس ال حسين7044

8مساح.مياسر سامي داخل كاظم المرشدي7045

8مساح.معبدهللا عبدالواحد جابر معيجن7046

8مساح.مفوزيه رحيم عذيب عكله الغليظاوي7047

8مساح.محيدر يحيى شنين عبيس العبساوي7048

6مساح.ميوسف عدنان أجيمس مرهج الزيادي7049

غير مطابقمساح.منجاح كريم ناصر حسين السلمان7050

غير مطابقمساح.مشفاء عبد الساده نجم الميالي7051

غير مطابقمساح.مأحمد عبدالحسن نايف مسمار الزيادي7052

غير مطابقمساح.ممحمد عناد كاظم نشمي العويلي7053

غير مطابقمساح.معباس كاطع عبد الصافي7054

غير مطابقمساح.محسن ساجت عكاب دهام7055

غير مطابقمساح.مهاجر محمد جابر فتنان البركات7056

غير مطابقمساح.مزينب واثق محمد جرمط  اغا7057

غير مطابقمساح.ماسيل سالم سوادي صالح الربايع7058

غير مطابقمساح.معقيل داخل عليوي ملوح االعاجيبي7059

غير مطابقمساح.منعيم مسير دايخ7060

غير مطابقمساح.محسن حبيب كريم علوان العبسي7061

غير مطابقمساح.مجبار عيدان زغير معارج الفرطوسي7062

غير مطابقمساح.مفاضل رياض مزيهرخطام الزيادي7063

غير مطابقمساح.ماحمد فرحان حمد ميلح ال مويع7064

غير مطابقمساح.مماجد راجي بخيت طالب الشنابرة7065

غير مطابقمساح.ماحمد محمد نهير عبدالسادة ال محمد7066

غير مطابقمساح.مسجاد صالح سلمان شاكر العارضي7067

غير مطابقمساح.معباس كاظم عويد الجوده7068

غير مطابقمساح.مرسول احصار عاكول مالجي الزريجاوي7069

غير مطابقمساح.محيدر جاسم رسن الربائع7070

غير مطابقمساح.مكرار داخل اجباري داخل الجياشي7071

غير مطابقمساح.موسام ماجد ناصر7072

35مصحح لغوي.مهبة سلمان راجوج مطلب الياسري7073

33مصحح لغوي.معلي عباس سعد هديمي المشعالوي7074

30مصحح لغوي.مسندس محمود عوده حمد ابراهيمي7075

28مصحح لغوي.منور مسلم محمد تومان الكيماوي7076

28مصحح لغوي.مريام عادل حسن داود الياسري7077

28مصحح لغوي.مفاطمة عدنان محسن كاظم7078

28مصحح لغوي.مسها حامد عزيز أبراهيم الخفاجي7079

28مصحح لغوي.مزينب نعيم ملوح عبود االعاجيبي7080

27مصحح لغوي.منايف هادي كسار نخاي الغانمي7081

27مصحح لغوي.مفقدان كويت ناهي جبار الزريجاوي7082

27مصحح لغوي.مرجاء حمزه جبير كيطان البركات7083

27مصحح لغوي.مدعاء  خالد عباس سعد   الجابري7084

27مصحح لغوي.مسهام علي عبد زاير7085

27مصحح لغوي.محنين لطيف محمد حسون الزريجاوي7086



27مصحح لغوي.مفاطمه  منهي خضير مدنان الحسيني7087

27مصحح لغوي.مافراح فائز ناظم مهدي7088

27مصحح لغوي.ممهى تركي جاسم محمد الزريجاوي7089

27مصحح لغوي.مهديل محمد كاظم جبار الحاج7090

26مصحح لغوي.مفاطمة فاضل جبار مشعل الظالمي7091

26مصحح لغوي.مفاطمة ثجيل جبر سويلم الجياشي7092

26مصحح لغوي.مفاطمة ثجيل جبر سويلم الجياشي7093

26مصحح لغوي.مازهار شنين جبار عطية البركي7094

26مصحح لغوي.مأمير شاكر كتاب رجه الحساني7095

26مصحح لغوي.ممهند حاكم دايخ خضر الجبوري7096

26مصحح لغوي.مساره زغير هنيدي عبد الزريجاوي7097

26مصحح لغوي.مموسى عبد الحسن عطية كريم ال حسون7098

26مصحح لغوي.منبا جفات جويد عبدالحسين7099

26مصحح لغوي.معلي حبيب ياسين ضيدان الصفراني7100

26مصحح لغوي.ممالك عبد جبر حايس7101

25مصحح لغوي.مشفاء مسحور علي رفاس العامري7102

25مصحح لغوي.مامال عيسى سعد فهد التريجاوي7103

25مصحح لغوي.ماية عادل مهدي صالح العمار7104

25مصحح لغوي.مإسراء سلمان حسن مهدي7105

25مصحح لغوي.محنان رائد ريسان سلطان البركات7106

25مصحح لغوي.منور احمد خضير حيدر الموسوي7107

25مصحح لغوي.مازل عبدالمطلب عباس سلمان ال غباش7108

25مصحح لغوي.مساره عبد الرضا حسين سلمان النعمه7109

25مصحح لغوي.مشفاء مسحور علي رفاس7110

25مصحح لغوي.مزينب عباس عبد العال مشكور الموسوي7111

25مصحح لغوي.مهبه كامل كريم جبار الحساني7112

25مصحح لغوي.معتاب محمد غالي زغير المشعالوي7113

24مصحح لغوي.معبدالغفار عبدالحر مصوة زنوح ال بوحسين7114

24مصحح لغوي.ماميرة رحيم جبار عبد علي الجابري7115

24مصحح لغوي.مهدى هادي تمكين عباس اليعكوبي7116

23مصحح لغوي.مفاطمة ابوالهيل جبير زغير7117

23مصحح لغوي.مفاطمة الزهراء حسين عبدالرحمن راضي العثمان7118

23مصحح لغوي.ممرتضى طعمه سالم العبساوي7119

23مصحح لغوي.مروان ماجد سلطان مسلم7120

23مصحح لغوي.مصادق احمد ضايف رحيم7121

23مصحح لغوي.مشيماء حسين وهام عبد الزريجاوي7122

23مصحح لغوي.محسين عمران زغير عباس ال مفتاش7123

23مصحح لغوي.ممحمد باسم محمد حسون ابهية7124

22مصحح لغوي.ممنذر شاكر زماط والي الجياشي7125

22مصحح لغوي.مزينب علي حسين عبد الزهرة الشبيب7126

22مصحح لغوي.ماخالص جاسم محمد والي ال حسين7127

22مصحح لغوي.ممحمد حبيب كامل علي العبود7128

22مصحح لغوي.مسناء سوادي جذول مدلل الحساني7129



22مصحح لغوي.منور صالح صبر سعد7130

22مصحح لغوي.ماكرم علي محروث حمد الزيادي7131

22مصحح لغوي.مجاسب فاضل بدر عبيس االعاجيبي7132

22مصحح لغوي.مميثم كريم حسين جابر الجياشي7133

22مصحح لغوي.ممحمد عايد موسى ماشي العبساوي7134

22مصحح لغوي.مسجاد خضر نعيم جاسم الموسوي7135

22مصحح لغوي.مزمن حسن عبد راضي الحساني7136

22مصحح لغوي.مغيث عدنان مدلول واجد7137

22مصحح لغوي.مكرار حيدر محمد رضا صالح7138

22مصحح لغوي.مصباح منشي مهيدي عبد االعاجيبي7139

22مصحح لغوي.مكرار محمد علوش حمزه الشيباني7140

22مصحح لغوي.مانعام ثامر شريف البركي7141

22مصحح لغوي.مسهاد بشير ابراهيم حميد الظالمي7142

22مصحح لغوي.مزهراء عبد حسين تمام العيسي7143

22مصحح لغوي.مشيماء عبد حسين عبدالرضا العبساوي7144

22مصحح لغوي.مكوثر فالح محمد ابو حليل الجياشي7145

22مصحح لغوي.ماحالم عطيه بريد علون7146

22مصحح لغوي.مهادي رحيم علوان حسن السوالم7147

22مصحح لغوي.مسالم سعد شوكان عبد هللا الجابري7148

22مصحح لغوي.مكرار حسن فجر كاظم الزريجاوي7149

21مصحح لغوي.مجنان جبار حسين علوان العارضي7150

21مصحح لغوي.منضال شالل فاضل العارضي7151

21مصحح لغوي.مكوثر عباس منصور جاسم الموسوي7152

21مصحح لغوي.معبير رياض ثجيل كاطع الغانمي7153

21مصحح لغوي.مبيداء عبدالكريم عبيد هميل ال باجي7154

21مصحح لغوي.مموسى عمران موسى علي الموسوي7155

21مصحح لغوي.معمران صاحب عبدالكاظم جياد الساعدي7156

21مصحح لغوي.ممريم عدنان كاطع جاسم7157

21مصحح لغوي.مناجي حميد سوادي مريجي الزريجاوي7158

21مصحح لغوي.معلي كامل عبد حسون الجياشي7159

21مصحح لغوي.منسرين عبدهللا دحل راضي البركات7160

21مصحح لغوي.مصادق نوري صاحب شيحان العارضي7161

21مصحح لغوي.مفاطمة عيدان لصلوص فنطل7162

21مصحح لغوي.مافراح حسين كاطع عكلة الزرجاوي7163

21مصحح لغوي.ممنار احسان عبد هللا سكران الخزاعي7164

21مصحح لغوي.ممسلم عبدهللا عاجل كاطع الجياشي7165

21مصحح لغوي.مامال احمد جفات هول الجياشي7166

21مصحح لغوي.مفاطمة فيصل ارحيم مهدي الصافي7167

21مصحح لغوي.معلي كريم جبير حسون الظالمي7168

20مصحح لغوي.محنين رحمن خصير عباس المرشدي7169

20مصحح لغوي.معباس فاضل غياض هندوز الزيادي7170

20مصحح لغوي.مبتول حضيري صلهام عبد الزريجاوي7171

20مصحح لغوي.مزهراء حسين عليوي غريب الخفاجي7172



20مصحح لغوي.منصير عبدالحر كاظم مطر الظالمي7173

20مصحح لغوي.مزينب هادي عبود حيدر كواز7174

20مصحح لغوي.مخولة محسن فريخ سهيل7175

20مصحح لغوي.ممحمد علي كاظم7176

20مصحح لغوي.مغدير محمد كامل حسن الخشخشي7177

20مصحح لغوي.مجاسم فيصل بحر حسن7178

20مصحح لغوي.مرافت عدنان هالل حميدي الحميدي7179

20مصحح لغوي.متمارا طارق شايع فليح عفلوكي7180

19مصحح لغوي.مهبه سجاد غازي مشري الزيادي7181

19مصحح لغوي.ممحمد عباس كطان عباس الشمري7182

19مصحح لغوي.ماخالص ستار جبار عبود الظالمي7183

18مصحح لغوي.محوراء حامد حنون نجم ألظالمي7184

18مصحح لغوي.مفاطمة كريم نجم والي الطائي7185

18مصحح لغوي.مياسين شاكر فرهود جبار اليعكوبي7186

18مصحح لغوي.ممريم جبار نافع عباس الريشاوي7187

18مصحح لغوي.محنين حسن عبيد سلمان الزريجاوي7188

18مصحح لغوي.مقيس فاضل كامل جوده الزيادي7189

18مصحح لغوي.معبداالله هاتف هندول جواد الحساني7190

18مصحح لغوي.محنان محمد حمزه جابر الحجيمي7191

18مصحح لغوي.معامر كامل طراد عاجل الزريجاوي7192

18مصحح لغوي.مايمان شناوة جابر عبيد الجياشي7193

17مصحح لغوي.مزمن عواد على نعيمة ال فارس7194

17مصحح لغوي.مزينب علي رزاق فشاخ الظالمي7195

17مصحح لغوي.مزينب علي عبد الكاظم محمد الظالمي7196

17مصحح لغوي.مزينب فزاع عبد سالم7197

17مصحح لغوي.مضمائر شعالن ياسر مفتن عكله7198

17مصحح لغوي.مامل عبدهللا يوسف سلمان العذاري7199

17مصحح لغوي.مأيمان حيدر حمزه محيل الحساني7200

17مصحح لغوي.مزينب هاشم شريف إسماعيل المرادي7201

17مصحح لغوي.مرسل حسين جعفر هادي الهادي7202

17مصحح لغوي.مال معيجل/زهراء نعمة عبد السادة عبد 7203

17مصحح لغوي.معلي باسم طراد شناوة البوشون7204

17مصحح لغوي.ممحمد مالك حسن سلمان7205

17مصحح لغوي.متبارك مزهر عبدالواحد محمد الزريجاوي7206

17مصحح لغوي.محسن ناظم خضير مدنان7207

17مصحح لغوي.مصالح جياد جعفر فنغش الريشاوي7208

17مصحح لغوي.مزهراء محمد شرشاب عگاب7209

17مصحح لغوي.مثائر سالم شباط عبود جياشي7210

17مصحح لغوي.ممحمد قاسم منشد علي الشنابره7211

17مصحح لغوي.مسراب عباس عبدالسادة جبر شباوي7212

16مصحح لغوي.ممنار حسن خضير مهدي العطوي7213

16مصحح لغوي.مرقيه موحان سماري غيالن الزيادي7214

16مصحح لغوي.مافراح جابر دريفش محمد الفالحي7215



16مصحح لغوي.ممرتضى احمد مالح عذافه الزيادي7216

16مصحح لغوي.مفاطمه عبد عباس جلج اليعكوبي7217

16مصحح لغوي.مصبا علي حاشي عوده الغليظي7218

16مصحح لغوي.ممصعب رائد خضر شغينب البركي7219

16مصحح لغوي.مدعاء محسن سلمان التوبي7220

16مصحح لغوي.ممزعل حسن حاصود عكيلي الحساني7221

16مصحح لغوي.معهود فاهم وحيد بديوي االعرجي7222

16مصحح لغوي.مأيمان يونس موزان بجاي ال غانم7223

16مصحح لغوي.ممهدي جمعه جبير سهر الجياشي7224

16مصحح لغوي.معزيز علي ريسان محراث الصبيخاي7225

16مصحح لغوي.مايمان علي غياض مدلول الظالمي7226

16مصحح لغوي.ماالء عطية عباس حاتم الزيادية7227

16مصحح لغوي.موجدان جداع فرهود محيسن7228

16مصحح لغوي.ممحمد عزيز علي ابواللول الظالمي7229

16مصحح لغوي.مضرغام باجي صافي جادر7230

16مصحح لغوي.مميساء شهيد مجهول درويش الزريجاوية7231

16مصحح لغوي.معلي حردان مريح حسن األعاجيبي7232

16مصحح لغوي.منور الهدى عبد الحسين محمد عبد ال حمادي7233

15مصحح لغوي.مآمال عيسى سعد فهد التريجي7234

15مصحح لغوي.ممصطفى نجم عبد هللا خنون العجام7235

15مصحح لغوي.مطيبه سعد جعفر هادي الهادي7236

15مصحح لغوي.ممها ناظم فليح حسن الخفاجي7237

15مصحح لغوي.مانتظار شهاب جبير خويطر العبساوي7238

15مصحح لغوي.متبارك يعكوب يوسف حمزة العتابي7239

15مصحح لغوي.مهبة مهدي كاظم بطي الحمداوي7240

15مصحح لغوي.مكوثر نجم بهاض خضر البوجراد7241

15مصحح لغوي.مهند عبدالمهدي علي شاهر الكرعاوي7242

15مصحح لغوي.منور طعيم مطشر علي7243

15مصحح لغوي.مسيف خالد عبادي غانم الحلفي7244

13مصحح لغوي.مجعفر عبيد فرحان بطاح الجابري7245

13مصحح لغوي.مأسماء صباح شريف عبد الجشعمي7246

13مصحح لغوي.مزمن ياسر عواد محمد7247

12مصحح لغوي.مال ثعيلب/شيرين عليوي عناد هذال7248

12مصحح لغوي.محنان عبدالرضا ناجي عباس االعرجي7249

12مصحح لغوي.منور عزيز لهمود غياض ال سايح7250

12مصحح لغوي.ممنى محمد عبار حميدي الحساني7251

12مصحح لغوي.ممحمد قاسم حسن الجابري7252

12مصحح لغوي.مزينب على جبار بدر7253

12مصحح لغوي.ماياد شهيد منذور مايح ال مايح7254

12مصحح لغوي.مهبه احمد ناصر حسين7255

12مصحح لغوي.محاتم كريم ناصر حاجم الزريجاوي7256

12مصحح لغوي.ممهدي جاهل راهي محمد الشنابره7257

12مصحح لغوي.مهدى كهو حسين عبدهللا الكهو7258



12مصحح لغوي.مجيهان علي عبد المحسن فرحان المشعالوي7259

12مصحح لغوي.محسين صاحب حسوني علي الصبيخاوي7260

12مصحح لغوي.مغفران رحيم جابر زغير الجابري7261

12مصحح لغوي.محمودي عذاب عبد جالب الزريجاوي7262

12مصحح لغوي.مكريم نعيم شنون ادهم7263

11مصحح لغوي.مهاجر ثجيل ناصر صباح الزويدي7264

11مصحح لغوي.مسوسن عجه مزهر علي ال بوسنه7265

11مصحح لغوي.محسين فاهم فيصل سوادي الزيادي7266

11مصحح لغوي.منور جابر عزيز محمد الياسري7267

11مصحح لغوي.موثيق رسول كريم راهي االعاجيبي7268

11مصحح لغوي.ماسعد حيدر رحيم سعد الشيرداوي7269

11مصحح لغوي.مرشا فارس عبدالحسن كريم العبسي7270

11مصحح لغوي.معائد كريم عبيد صياح الزيادي7271

11مصحح لغوي.محسن جميل حمدهللا ابراهيم ابوغنيمه7272

11مصحح لغوي.ماشراق مهدي كاظم جاسم ال سلطان7273

11مصحح لغوي.موالء ابراهيم شمخي جبر الحساني7274

11مصحح لغوي.مأدريس فاهم فريض علي االعاجيبي7275

11مصحح لغوي.ماحمد حسين علي نعيم الجابري7276

11مصحح لغوي.معباس علي عبد المحسن فرحان المشعالوي7277

11مصحح لغوي.مغسان جياد خيون فصال الحساني7278

10مصحح لغوي.ماحمد كاظم قابل حميد الزيادي7279

10مصحح لغوي.مافتخارسالم بكان  شالكه7280

10مصحح لغوي.محسين فاضل خزار عذافه المحسناوي7281

10مصحح لغوي.مأحمد سعد أحمد جبار العرادي7282

10مصحح لغوي.مدعاء جميل عبد جبار ال محمد7283

7مصحح لغوي.مبيداء حسن عبدعلي خضير الكرعاوي7284

غير مطابقمصحح لغوي.مديار فريد محيسن جبار الجياشي7285

غير مطابقمصحح لغوي.مزينب مطلق عباس حسن7286

غير مطابقمصحح لغوي.ماسماء محسن علي محمد العذاري7287

غير مطابقمصحح لغوي.معلي عباس حمزة عبد االمير7288

غير مطابقمصحح لغوي.معلي منذر عبد العباس عبد الغريب7289

غير مطابقمصحح لغوي.معباس علي محمد حسين7290

غير مطابقمصحح لغوي.مازهار كاظم فلحي جهام العبسي7291

غير مطابقمصحح لغوي.ماشواق رحيم كاظم راضي الزريجاويه7292

غير مطابقمصحح لغوي.محبيب داخل جابر فتنان7293

غير مطابقمصحح لغوي.ماسراء نمير غازي صاحب الداخل7294

غير مطابقمصحح لغوي.مخلود صالح علي حاجي الياسري7295

غير مطابقمصحح لغوي.ممصطفى عبد الحسين مناحي جالب الحجيمي7296

غير مطابقمصحح لغوي.مرسول فاهم فريض علي االعاجيبي7297

غير مطابقمصحح لغوي.معذاري سفاح رحيم مسير الجشعمي7298

غير مطابقمصحح لغوي.مزينب طاهر عبد الزهرة حمزة الحسني7299

غير مطابقمصحح لغوي.مدعاء ناظم عجه عبد الحسين شالكه7300

غير مطابقمصحح لغوي.مزينب علي فالح حسن الراضي7301



غير مطابقمصحح لغوي.مبنين حيدر فاضل عبوسي7302

غير مطابقمصحح لغوي.منور سمير تركي محمد الفرج7303

غير مطابقمصحح لغوي.محنان قابل كتال عبد7304

غير مطابقمصحح لغوي.مبشرى ساجت عبد الرضا جبار الجياشي7305

غير مطابقمصحح لغوي.محسن حميد علوان عواد العماري7306

غير مطابقمصحح لغوي.محال كاظم حسين عبدهللا الزريجاوي7307

غير مطابقمصحح لغوي.مبنين عادل كريم حيوان7308

غير مطابقمصحح لغوي.مراضي حسين شهيل راضي7309

غير مطابقمصحح لغوي.مافراح كالن سوادي حسين ال ابوكحيله7310

غير مطابقمصحح لغوي.مضحى رزاق جمعه7311

غير مطابقمصحح لغوي.محسين حاكم هيال جاسم التوبي7312

غير مطابقمصحح لغوي.مكرار ليث شاكر الربائع7313

غير مطابقمصحح لغوي.مكرار ليث شاكر هاني الربائع7314

غير مطابقمصحح لغوي.مأنس يحيى عبد الرزاق7315

غير مطابقمصحح لغوي.معلي كريم كاظم عباس الموسوي7316

غير مطابقمصحح لغوي.مشهد مهدي جياد عزيز7317

غير مطابقمصحح لغوي.ممسلم هادي حسين كسار الخفاجي7318

غير مطابقمصحح لغوي.مرسول حميد زعنون راضي الجياشي7319

غير مطابقمصحح لغوي.مزهراء جواد فنطل عبدالحسين الموسوي7320

غير مطابقمصحح لغوي.ممحمد ناصر عليوي راهي العاكوبي7321

غير مطابقمصحح لغوي.مابرار عقيل داخل محمد حسين7322

غير مطابقمصحح لغوي.مزينب سالم سجين عبدعلي الشنابرة7323

غير مطابقمصحح لغوي.ممحمود عاجل عامر عواد الجياشي7324

غير مطابقمصحح لغوي.ماحمد نعيم هادي جابر الشنابره7325

غير مطابقمصحح لغوي.منور عدنان سعد مسير الجابري7326

غير مطابقمصحح لغوي.ممحمد قاسم عمران موسى العبيد7327

غير مطابقمصحح لغوي.ماسالم طالب كاظم حسن المكتوب7328

غير مطابقمصحح لغوي.ممجيد هادي جاسم كاظم الموسوي7329

غير مطابقمصحح لغوي.ماسماء جبار عنون جبر العوادي7330

32مالحظ.منور عدنان عبد مسلم التميمي7331

31مالحظ.محارث حسن هادي محسن الموسوي7332

30مالحظ.مساره سعد حسين الدخيل7333

30مالحظ.مهيفاء مدلول علوان حبيب ال عبس7334

28مالحظ.مزينب محمد عبدهللا جابر الغزاوي7335

28مالحظ.معلي حسين علي حسون الخضري7336

27مالحظ.مسجاد هادي عبد حزيم الزريجاوي7337

27مالحظ.معلي مكي تعيب حسون الظالمي7338

27مالحظ.ممهيب حسين جالب حسن العاكوبي7339

27مالحظ.معماد نعيم كريم لزام ال محمد7340

27مالحظ.متوفيق رحون ساجت نغماش االعاجيبي7341

27مالحظ.ماحمد سفير ماضي نغماش االعاجيبي7342

27مالحظ.مرعد عليوي راضي خفيف الزريجاوي7343

27مالحظ.ممحمد شمخي جبر كعوم الزيادي7344



26مالحظ.مالجابري/راجين حامد عابر نونه 7345

26مالحظ.ماحمد حسن وبدان عابر الجابري7346

26مالحظ.ماحمد غانم عبيد خضر االعاجيبي7347

25مالحظ.مرسل عماد حمودي مهدي ال فهيد7348

25مالحظ.منور جبر خلف دريفش الغليظاوي7349

25مالحظ.معلي عبداالمير عباس حمد الجياشي7350

25مالحظ.معراك مديح عاكول عبد الزريجاوي7351

25مالحظ.مرعد راهي حسن البركي7352

25مالحظ.مزينب ناجح جفات لفته الضالمي7353

25مالحظ.ممحمد حكيم ناجي عبود المطوك7354

24مالحظ.ممحمد صاحب عاتي ساچت7355

23مالحظ.مماجد شريف محسن عجيرش7356

22مالحظ.محوراء علي محمد صاحب ال علوان7357

22مالحظ.ممحمد ياسين حميد فليح القيسي7358

22مالحظ.ممحمد عبد الرضا عبد الجليل حسين الياسري7359

22مالحظ.معالء عبيد كاظم طراد العاجيبي7360

22مالحظ.مفايز لطيف عبدهللا عواد المشعالوي7361

22مالحظ.مقاسم عاجل عشيش حسين ال سفر7362

22مالحظ.مياسين راجح وداعه طاهر7363

22مالحظ.معلي جواد جبار ثامر ال حسن7364

22مالحظ.معايد توفيق عزر فرج الفرطوسي7365

22مالحظ.ميونس عمار ياسر عوده الزيادي7366

22مالحظ.مميثم ستار جبار عويجل الجابري7367

22مالحظ.مميثم ستار جبار عويجل الجابري7368

22مالحظ.مماجد قابل ناصر حسين العوادي7369

22مالحظ.ماحمد رسول صاحب زياد7370

21مالحظ.مرغد حسن جواد زغير ال زويد7371

21مالحظ.متبارك مثنى حميد محسن الوائلي7372

21مالحظ.مزهراء رسول علي عبدالعزيز الزبيدي7373

21مالحظ.موفاء محسن كريم سطيم الزيادي7374

21مالحظ.ماحمد علي جابر دنان التوبي7375

21مالحظ.منور محيسن جالب جبار الزريجاوي7376

21مالحظ.معالء عبيد كاظم طراد االعاجيبي7377

21مالحظ.مزينب رسول سلمان عجة7378

21مالحظ.مهتلر عدنان شعالن زبن االعاجيبي7379

21مالحظ.ممرتضى سالم جاسم مظلوم الحساني7380

21مالحظ.محسن هادي زعيلي عكل العاجيبي7381

20مالحظ.معلي ساجت لفته سلطان البركي7382

20مالحظ.مزينب علي منفي حسون ال علي7383

20مالحظ.مرجاء عارف رحيم عيسى الركابي7384

20مالحظ.ممنتظر اياد عباس العباس7385

20مالحظ.مضياء فليح شناوه دخيل الموسوي7386

20مالحظ.مموسى عبد الصاحب عودة صياح الزيادي7387



20مالحظ.مرباب كامل عواد مناحي الزيادي7388

20مالحظ.ميوسف حسين طالب عبدالحسين ال عطيه7389

20مالحظ.ماحمد حاتم جلوب علوان الساعدي7390

20مالحظ.ماحمد مطشر جبر سالم ال سالم7391

20مالحظ.مخالد ابراهيم عبدالوهاب سلمان شعالن7392

20مالحظ.مرسل يعقوب ظاهر حسين7393

20مالحظ.مفاطمه مهدي عبد الكاظم سوادي الجبوري7394

20مالحظ.معادل هاشم محمد عناد ال جياش7395

20مالحظ.ممحمد احمد عمران حميد7396

20مالحظ.مصالح نغيمش باش صلهوم7397

20مالحظ.محسن وحيد عينون عرار البديري7398

19مالحظ.ماحمد فنيخر محيل خنجر7399

18مالحظ.معبداالله سلمان كطامي عفات الجشعمي7400

18مالحظ.ممسلم ناظم جابر حسوني البوجراد7401

17مالحظ.مفالح حسن رهيف نايف الغانمي7402

17مالحظ.مساره فالح كريم جبار7403

17مالحظ.محسن عبد االمير حبيب عبد الحسين الصيكل7404

17مالحظ.معلي نعمه ساجت علي الزريجاوي7405

17مالحظ.مرافع فليح عبادي صياح7406

17مالحظ.مبتول علي مطلك عبد الحمزه البوحسين7407

17مالحظ.مكفاية عبدالخضر كريم ساجت البركات7408

17مالحظ.معلي فاهم محمد عبد الزيادي7409

17مالحظ.محنين هادي امين حمود الكرعاوي7410

17مالحظ.مخالد يوسف غايب سعيد الشمري7411

17مالحظ.مرضا كاظم جمعه چيچان7412

17مالحظ.مبنين ُمنذر عبد الزهرة حسين الوائلي7413

17مالحظ.محسين علي طالب عبد الحسين ال عطيه7414

17مالحظ.محسام عبداالمير طعيم مطر الجياشي7415

17مالحظ.مبشائر سعد محمد سلمان الحميد7416

17مالحظ.مأمير علي حسين عبد البركي7417

16مالحظ.مطيبه أحمد كريم محمد آل عبيد7418

16مالحظ.ماحمد حازم طالب عبدالرزاق االمامي7419

16مالحظ.مفاطمة عبدالحسين فزاع وناس7420

16مالحظ.ممنى كاظم ناصر حسين7421

16مالحظ.محسين سفاح ياسر حاجم7422

16مالحظ.ممريم ابراهيم غازي داني الحمادي7423

16مالحظ.مسعيد كاظم حسن جبير الظالمي7424

7425
احمد زهير عبد الرؤوف عبد الحسن ال عبد 

الرسول
16مالحظ.م

16مالحظ.مكاظم كامل مرجان بريمة ال محمد7426

16مالحظ.مسجى تركي كاظم حسين الفرطوسي7427

16مالحظ.محنين محمد حسن عباس الظالمي7428

16مالحظ.ممسلم علي غزال همريع السالمي7429



16مالحظ.محسنين نافع عبيد طوكان الصفراني7430

16مالحظ.مضياء ملكي محسن فريخ الميالي7431

16مالحظ.مهيثم حسين هادي خضر7432

15مالحظ.معباس محمد حمزة جعفر السعيد7433

15مالحظ.منبأ تالي خلف حربي الربائع7434

15مالحظ.ماديان قاسم عبد عبود العبيد7435

15مالحظ.ممريم جبار كصير جاسم الجياشي7436

15مالحظ.معلي جبار كصير جاسم الجياشي7437

15مالحظ.مامل صبري ساجت مشعب7438

15مالحظ.مرانيا حيدر جفات ثجيل الجبوري7439

15مالحظ.مزينب رحيم رزاق راضي الموسوي7440

15مالحظ.مزينب حمزة بجاي موسى الزاملي7441

15مالحظ.ممصطفى شوقي كاظم دوخي الحسيناوي7442

15مالحظ.مشذئ والي عطيه محاسب الزيادي7443

15مالحظ.مانتصار والي عطيه كني الزياد7444

15مالحظ.مشذئ والي عطيه كني الزيادي7445

15مالحظ.مبنت الهدى هادي عبادي حسين الموسوي7446

15مالحظ.ممريم سمير شمخي7447

15مالحظ.مزهراء عبدالرضا صيهود حسين الجياشي7448

15مالحظ.مزهراء عبدالرضا صيهود حسين الجياشي7449

15مالحظ.ممنتظر عدنان حمزه جعفر السعيد7450

15مالحظ.مسيف علي عبد الرحمن  راضي العثمان7451

15مالحظ.معلي عبيدي عبود مري المري7452

12مالحظ.ممصطفى غياض كاظم ابو الشون البوحسين7453

12مالحظ.متبارك صفاء كامل هادي7454

12مالحظ.معلي نعيم غازي نويني الزريجاوي7455

12مالحظ.مياسر عادل تاهم نغماش7456

12مالحظ.ممنار محمد امداعي مناحي التريجاوي7457

12مالحظ.ممحمد كاظم عدنان ذجر ال موسى7458

12مالحظ.مالمهدي عبدالجليل عبدالوهاب عبدالرزاق7459

12مالحظ.محسين علوان هالوي حمد الزيادي7460

12مالحظ.مخالد عظيم هاشم محمد الزريجاوي7461

11مالحظ.ممبارك خفيف عطيه غانم االعاجيبي7462

11مالحظ.مسعد تركي عطيه جياد الزيادي7463

10مالحظ.معباس فاضل صاحي سعود الريشاوي7464

10مالحظ.معباس فاضل صاحب الريشاوي7465

10مالحظ.مابرار علي راضي حسن ال عباس7466

10مالحظ.معقيل ابوشنه خناوي صغير الكرعاوي7467

10مالحظ.معلي جابر جتيوي حمد الزيادي7468

10مالحظ.ممصطفى علي كاظم طناك العلي7469

6مالحظ.ممصطفى عبد المطلب كاظم محمود الموسوي7470

غير مطابقمالحظ.مخوله مبدر جبار محمد الزريجاوي7471

غير مطابقمالحظ.مبنين محمد جواد حسن الياسري7472



غير مطابقمالحظ.مفاطمه علي جبار رزاق الشريداوي7473

غير مطابقمالحظ.ممحمد عبد مهنه فكع المنيهل7474

غير مطابقمالحظ.ممحمد عبد مهنه فكع المنيهل7475

غير مطابقمالحظ.مشاكر صباح شاكر رويضي ال دهش7476

غير مطابقمالحظ.مسلطان هاتف خماط عبد الزريجاوي7477

غير مطابقمالحظ.مفرقان خضير مراد حمزه الناصري7478

غير مطابقمالحظ.مجنان حميد جاسم محمد الحساني7479

غير مطابقمالحظ.ممحمد عواد راضي محمد7480

غير مطابقمالحظ.مشيماء كاظم عبدالرضا حنون7481

غير مطابقمالحظ.مبشائر عايد حسين جويد الزيادي7482

غير مطابقمالحظ.مايناس صالح محمد عليوي7483

غير مطابقمالحظ.مرؤى هاتف هندول جواد الحساني7484

غير مطابقمالحظ.محيدر حسن عبد شاكر ال شعنون7485

غير مطابقمالحظ.مصادق هادي جبار عواد الزيادي7486

غير مطابقمالحظ.مسارة ستار محمد جعفر تويج7487

غير مطابقمالحظ.محافظ عالوي مجهول عكله الحساني7488

غير مطابقمالحظ.مخمائل محسن محل خضر الجياشي7489

غير مطابقمالحظ.مفاطمة طعمة هاشم حسين العيساوي7490

غير مطابقمالحظ.محامد عجه جويد تعبان7491

غير مطابقمالحظ.مكميل عواد كاظم محمد الزريجاوي7492

غير مطابقمالحظ.ماحالم حسن ابو عنشه جرود7493

غير مطابقمالحظ.مبنين جواد عبد العالي مهدي الحلو7494

غير مطابقمالحظ.مباقر جبار سعد سعد7495

غير مطابقمالحظ.ممصطفى زهير كاظم شبالن ال سلمان7496

غير مطابقمالحظ.محسين حربي مهدي جبر الركابي7497

غير مطابقمالحظ.منبيل حمزه عبد الظالمي7498

غير مطابقمالحظ.مأستبرق محمد ناصر حسين الزريجاوي7499

غير مطابقمالحظ.مأحمد نعمه عكال7500

غير مطابقمالحظ.مبشائر حاكم جفات هتول الظالمي7501

غير مطابقمالحظ.ممحسن حميد رضا سلطان السلطان7502

غير مطابقمالحظ.مريم قاسم والي7503

غير مطابقمالحظ.موسام عبد الكاظم عبد الحسين طالل محمد الخيكاني7504

غير مطابقمالحظ.متمارا حسين محمد عكيب المحسناوي7505

غير مطابقمالحظ.مالبركات/ هيفاء نعيم محمد دوحي 7506

غير مطابقمالحظ.مزينب حميد فرحان جويجي الجياشي7507

غير مطابقمالحظ.مزهراء حيدر عفو رداد7508

غير مطابقمالحظ.مزهراء صالح مطر عطية7509

غير مطابقمالحظ.معلي داخل راضي عكار7510

غير مطابقمالحظ.مسالم فاهم كاظم نعيم الجابري7511

غير مطابقمالحظ.معبد الكريم مطشر رمضان عبد المشعالوي7512

غير مطابقمالحظ.محامد فالح جبر عوده7513

غير مطابقمالحظ.مسيف حسن كاضم كريم الحمداني7514

غير مطابقمالحظ.ممحمد صالح دخيل لفتة االعاجيبي7515



غير مطابقمالحظ.معلي ليث محمد محيبس7516

غير مطابقمالحظ.منبأ أسعد عبد األمير دويني7517

غير مطابقمالحظ.معمار فالح حسن البركات7518

غير مطابقمالحظ.مأحمد عايد بدر لزام7519

غير مطابقمالحظ.ماحمد اسماعيل نازل زماط الجياشي7520

غير مطابقمالحظ.متبارك محمد جمعة عيدان ال بلحس7521

غير مطابقمالحظ.محسن فالح نعيم ابراهيم اعبيد7522

غير مطابقمالحظ.محنين علي جاسم محمد7523

غير مطابقمالحظ.مجنان شهاب حامد7524

غير مطابقمالحظ.مانوار مالك علوان محمد البديري7525

غير مطابقمالحظ.مبتول حبيب حسين الزيادي7526

غير مطابقمالحظ.معبد الحسن ضايف صالح علي الزيادي7527

غير مطابقمالحظ.مايوب صالح كتاب حلو العامري7528

غير مطابقمالحظ.ممسلم حسين جمعه جبير7529

غير مطابقمالحظ.مهندرين عبد الرزاق جميل دخيل الحجامي7530

غير مطابقمالحظ.مفاطمة صادق مهدي طابور السوالم7531

غير مطابقمالحظ.مصالح حاشي لهيمد مطعوج البركي7532

غير مطابقمالحظ.مشيرين عواد جبر جياد كرعاوي7533

غير مطابقمالحظ.مسوزان صادق جبار البركات7534

غير مطابقمالحظ.مخالد عبدالعظيم هتل هميم الساعدي7535

غير مطابقمالحظ.محنين خطار كاولي ضويري7536

غير مطابقمالحظ.مكرار غانم منيعم خضر القريشي7537

غير مطابقمالحظ.مأيات أحمد محمد خلف ال عايم7538

غير مطابقمالحظ.منور ناجح مري عبد الرضا7539

غير مطابقمالحظ.مستار جابر هداوي فرحان ال سويجت7540

غير مطابقمالحظ.مميثم حاشي لهيمد مطعوج الحجيمي7541

غير مطابقمالحظ.مبتول مسلم دوهان فرفاح الجياشي7542

غير مطابقمالحظ.مال عبيد/عبدالكريم حمود دان سلطان7543

غير مطابقمالحظ.مشاكر جعفر عمران مصباح الظالمي7544

غير مطابقمالحظ.محيدر محمد والي حميدي7545

غير مطابقمالحظ.محسين كامل محسن عبد ال بهيش7546

غير مطابقمالحظ.ماسراء حسن عطية جلو الجابري7547

غير مطابقمالحظ.ماحمد رحيم داعس خريجان ال خريجان7548

غير مطابقمالحظ.مرحمن عناد شهيد كاظم الظالمي7549

غير مطابقمالحظ.محسين كاظم حمزه شنين الجياشي7550

غير مطابقمالحظ.مباقر رعد فيصل عطشان ال عطشان7551

20مالحظ احصائي.مزينب حيدر عبود كاظم الياسري7552

17مالحظ احصائي.مبنين جواد عبدالعالي مهدي الموسوي7553

15مالحظ احصائي.متحسين نجاح مجيد حمزه الدفاعي7554

15مالحظ احصائي.مالزاملي. ايمان نعيم والي عبد الحسين 7555

15مالحظ احصائي.مزهراء جواد كاظم كماز الزيادي7556

15مالحظ احصائي.مكرار جواد كاظم شاهين الربائع7557

غير مطابقمالحظ احصائي.ممصطفى نعمه احمد نجم العبادي7558



غير مطابقمالحظ احصائي.معذراء قاسم حميدي سلمان7559

غير مطابقمالحظ احصائي.مدعاء رحيم خنجر دزان الجياشي7560

غير مطابقمالحظ احصائي.مسجاد حسين عليوي عواد7561

غير مطابقمالحظ احصائي.معالء ريسان هالل حسين التوبي7562

غير مطابقمالحظ احصائي.معبدهللا عناد راضي والي7563

غير مطابقمالحظ احصائي.موفاء شاكر نعمة خنون الموسوي7564

غير مطابقمالحظ احصائي.مباسم خضير عبيد جويد7565

غير مطابقمالحظ احصائي.ميوسف عبد السجاد حواس بجاي7566

غير مطابقمالحظ احصائي.مفائق عبدهللا رحيم حمدان الحساني7567

غير مطابقمالحظ احصائي.مزهراء موسى عبد وليد الجنابي7568

غير مطابقمالحظ احصائي.ماطياف حمدان حداوي غاسي7569

غير مطابقمالحظ احصائي.ممشتاق حسن مظنون سلطان العارضي7570

غير مطابقمالحظ احصائي.معلي حاشي حمد جابر ال غالب7571

غير مطابقمالحظ احصائي.ممحمد حياوي خضر ماهر االعاجيبي7572

غير مطابقمالحظ احصائي.مكمال عاجل طربول حسون7573

27مالحظ اعالمي.معلي احمد عكله محمد الريشاوي7574

25مالحظ اعالمي.مياسين رمان حرب عبد ال زياد7575

25مالحظ اعالمي.ممصطفى حرب جبار زغير7576

22مالحظ اعالمي.ماحمد نعيم فنجان داخل الموسوي7577

22مالحظ اعالمي.مايمن عدنان بريج حبشان الظالمي7578

22مالحظ اعالمي.مهشام عذيب سلمان عتيوي االعاجيبي7579

22مالحظ اعالمي.مكرار اسماعيل محمد حسن الجياشي7580

20مالحظ اعالمي.ماسماء فالح عبدالحسين جاسم بقر الشام7581

20مالحظ اعالمي.معواد جبار رحيم خالوي7582

20مالحظ اعالمي.ممنصور هباله تعوب محمد االعاجيبي7583

20مالحظ اعالمي.محامد ملوح والي مايوس االعاجيبي7584

18مالحظ اعالمي.مليث علي رزوكي البو حسين7585

18مالحظ اعالمي.مقيس حسن محمد فليح  العاكوبي7586

17مالحظ اعالمي.مجعفر كاظم فنجان واوي الزيادي7587

17مالحظ اعالمي.ماحمد هادي شارع البوحسين7588

16مالحظ اعالمي.محسين علي حامد محمد ال بندر7589

16مالحظ اعالمي.معبدالعزيز جبر خلف دريفش العبساوي7590

16مالحظ اعالمي.مكريم جبار لفته فاضل الشنابره7591

16مالحظ اعالمي.معبدهللا كاظم ياسر راضي الجابري7592

16مالحظ اعالمي.معبدهللا كاظم ياسر راضي الجابري7593

15مالحظ اعالمي.ماريان غالب داخل سلمان الخفاجي7594

15مالحظ اعالمي.مهادي حبيب حسين جريني الزيادي7595

15مالحظ اعالمي.مكامل حسن نعاس مشاي7596

15مالحظ اعالمي.مخليل عبود غالي كاظم البركات7597

14مالحظ اعالمي.معلي جاهل فليح جبار البركات7598

13مالحظ اعالمي.ماحمد محمد نومي علوان الزريجاوي7599

10مالحظ اعالمي.ممحمد قاسم هاشم محيسن7600

10مالحظ اعالمي.مايناس ربيع مسير راضي الزيادي7601



غير مطابقمالحظ اعالمي.مكاظم سماعيل گاطع7602

غير مطابقمالحظ اعالمي.معلي عبدالحسين جبر كاطع الجياشي7603

30مهندس اتصاالت.متبارك عطيه غضبان حسين عبد الزهره7604

25مهندس اتصاالت.مبشائر مكي جبر كاظم الجبوري7605

25مهندس اتصاالت.مهاجر طالب عنون سوادي العامري7606

23مهندس اتصاالت.مزيد كاظم امحيسن كويش الغنامي7607

22مهندس اتصاالت.ممحمد رياض عبد خضير الجبوري7608

20مهندس اتصاالت.مرباب توفيق عبد خضير الجبوري7609

20مهندس اتصاالت.مصابرين فاضل خالل شريف7610

20مهندس اتصاالت.مياسر سجاد محمد عطيه7611

19مهندس اتصاالت.معلي خميس خريجان جفات الشنبري7612

18مهندس اتصاالت.مريهام قاسم صاحب حزام7613

16مهندس اتصاالت.مياسر علي ياسر صافي7614

15مهندس اتصاالت.مفرح عبد الحمزة صفيرس موسى محمد الموسوي7615

15مهندس اتصاالت.مياسر عصام حمزة عبد الهادي آل عبد الرسول7616

15مهندس اتصاالت.ممنار رياض مسلم نجم محمد7617

15مهندس اتصاالت.مبتول جاسم جهادي عبد7618

15مهندس اتصاالت.معلي سعد صالح مهدي مشيعل7619

15مهندس اتصاالت.ممنتظر جاسم حسين جاسم الحمداني7620

14مهندس اتصاالت.مزهراء سيف ادين حسن عبدهللا7621

13مهندس اتصاالت.منور عبد الهادي كمال عباس كمال7622

12مهندس اتصاالت.مامير تكليف ارهيف عبيد الجياشي7623

11مهندس اتصاالت.محسين محمد صيهود حسين الجرادي7624

11مهندس اتصاالت.محنين محسن كاظم صاحب ال منيهل7625

11مهندس اتصاالت.محنين محسن كاظم صاحب7626

10مهندس اتصاالت.ممصطفى حربي عطشان ذجر الزيادي7627

10مهندس اتصاالت.موديان ميثم صكر عبد هللا العلي7628

10مهندس اتصاالت.مسند ضياء شاكر محمود العبايجي7629

غير مطابقمهندس اتصاالت.مايمان محمد عبيد عوده العرباوي7630

غير مطابقمهندس اتصاالت.ماحمد نايف فنجان ضيدان الصفراني7631

غير مطابقمهندس اتصاالت.معلي مزهر حيوان تويه الجياشي7632

غير مطابقمهندس اتصاالت.مإبتهال علي كاظم فليح7633

غير مطابقمهندس اتصاالت.مغيداء عواد فرحان هداد المجرم7634

غير مطابقمهندس اتصاالت.مصابرين فاضل حالل شريف الساعدي7635

غير مطابقمهندس اتصاالت.مزهره هادي بلبول جبل الضالمي7636

غير مطابقمهندس اتصاالت.معلي فرحان عريان بطي الخزعلي7637

غير مطابقمهندس اتصاالت.محسين حسن رهيف شايع العبساوي7638

غير مطابقمهندس اتصاالت.متركي ياسر عباس عطية7639

غير مطابقمهندس اتصاالت.مبنين كريم فليح حسن النصراوي7640

غير مطابقمهندس اتصاالت.محسن مادح فيصل عبدهللا الصالبي7641

غير مطابقمهندس اتصاالت.مسبف باسم كاظم مذبوب  الياسري7642

35مهندس تخطيط بيئي.ماحمد عبدالحسن صنهات ردام الزيادي7643

30مهندس تخطيط بيئي.معلي مجهول امير عباس ال وزير7644



25مهندس تخطيط بيئي.مساهره كريم محمد علي الموسوي7645

25مهندس تخطيط بيئي.مغزوان عبد الجليل موسى محمد المياوي7646

25مهندس تخطيط بيئي.معلي عادل عطيه وزير الحسين7647

20مهندس تخطيط بيئي.مزهراء محمد داخل طارش الزويني7648

20مهندس تخطيط بيئي.ممحمد نغيش ناصر حسين الزريجاوي7649

20مهندس تخطيط بيئي.ممحمد عاجل ثامر مرسال الزيادي7650

20مهندس تخطيط بيئي.مجعغرفالح عريان بطي ال بري7651

19مهندس تخطيط بيئي.محاتم كريم جابر سلمان المحسناوي7652

18مهندس تخطيط بيئي.ممحمد حمود هليبت الجبير7653

18مهندس تخطيط بيئي.مبنين عبدهللا دايخ سدخان علك7654

16مهندس تخطيط بيئي.مالناصر/بنين حسين مجيد حسن 7655

16مهندس تخطيط بيئي.معلي كاظم هاشم محسن التويج7656

15مهندس تخطيط بيئي.ممالك عباس حسن حشيش  الزريجاوي7657

15مهندس تخطيط بيئي.مندى محمد حمزة نصيف7658

15مهندس تخطيط بيئي.محسين عبد الحسن طالب هليب7659

13مهندس تخطيط بيئي.مفائزه مبارك قايش سليمان الفرطوسي7660

13مهندس تخطيط بيئي.مبسام سالم بجاي7661

12مهندس تخطيط بيئي.مكريم تركي صالح مهدي االعاجيبي7662

10مهندس تخطيط بيئي.مأمير عاصم داخل دايش الكرعاوي7663

8مهندس تخطيط بيئي.معبدهللا حمودي عبد هداد ال مجرم7664

غير مطابقمهندس تخطيط بيئي.منور علي عبد الحسين عزيز ال مزهر7665

غير مطابقمهندس تخطيط بيئي.مامير مذبوب كاظم حاجوز الكطي7666

غير مطابقمهندس تخطيط بيئي.ممريم حاكم حيجل حمدان7667

غير مطابقمهندس تخطيط بيئي.ماسيل سالم سوادي صالح7668

غير مطابقمهندس تخطيط بيئي.مناريمان ثابت عباس متعب الحساني7669

غير مطابقمهندس تخطيط بيئي.معلي فياض صالح7670

غير مطابقمهندس تخطيط بيئي.مضرغام جبار جالب جبر7671

سارة حسين كظوم ابو عمامة الكرعاوي7672
مهندس تخطيط .م

حضاري
24

غير مطابقمهندس تخطيط حضاري.محسن زغير صويح يعقوب7673

غير مطابقمهندس تخطيط حضاري.مباقر صالح علي عبدالحسين الريشاوي7674

غير مطابقمهندس تخطيط حضاري.معلی حسين محمد7675

غير مطابقمهندس تخطيط حضاري.محسين غانم طعيمه دايس الجياشي7676

براق عبد المطلب كاظم محمود الموسوي7677
مهندس تخطيط .م

عمراني
29

بسمة عدنان هاشم عبود االعرجي7678
مهندس تخطيط .م

عمراني
25

20مهندس تخطيط عمراني.محسن علي حزام علي الجودي7679

16مهندس تخطيط عمراني.موسام رستم حسين عويزل التوبي7680

15مهندس تخطيط عمراني.ممصطفى خليف فرحان سلطان البركي7681

12مهندس تخطيط عمراني.معباس كامل عبدهللا ابوحسنه االعاجيبي7682

11مهندس تخطيط عمراني.مربيع طرماح داود عبود العبساوي7683

11مهندس تخطيط عمراني.مجعفر صادق حسين عودة حسن7684



غير مطابقمهندس تخطيط عمراني.متبارك محمد عبدالحميد عبدالوهاب الحسناوي7685

غير مطابقمهندس تخطيط عمراني.مايات عبدهللا مجوخ والي7686

22مهندس حاسبات.محنين لفته عبدهللا غياض ال سايح7687

22مهندس حاسبات.ممحمد هاتف خضير عباس7688

21مهندس حاسبات.ممريم هدير جبار عباس7689

21مهندس حاسبات.محيدر حميد عليوي محمد الزريجاوي7690

21مهندس حاسبات.مدعاء علي مدلول مغني7691

21مهندس حاسبات.معلي هاشم جابر عبد الحسين المحسن7692

20مهندس حاسبات.مرحاب رزاق فاضل عبدالحسن ابوخشه7693

20مهندس حاسبات.ممصطفى جواد كاظم محمد عزيزه7694

20مهندس حاسبات.منور سامي سلمان لفته الربائع7695

20مهندس حاسبات.مزيد عجزان بالسم شهد سالمي7696

20مهندس حاسبات.مالعميه_زهراء عقيل عاجل 7697

20مهندس حاسبات.مناصر بشير شايع رفاس الجياشي7698

20مهندس حاسبات.مهدى حسن علي حسن العكيلي7699

20مهندس حاسبات.مكرار علي حسين ناصح المحسن7700

20مهندس حاسبات.مرسل محسن داخل محمد7701

20مهندس حاسبات.محنين اميل كاظم مجيد العيسى7702

20مهندس حاسبات.مكاظم فليح كامل عبد الجنابي7703

20مهندس حاسبات.محيدر باسم حمود عيدان العبود7704

20مهندس حاسبات.منور الهدى عدنان حسين احمد7705

20مهندس حاسبات.معلي عباس نعمة جاسم البو شريف7706

19مهندس حاسبات.ميحيى لطيف كاظم ناجي ال مكوطر7707

19مهندس حاسبات.محسين عليوي حسين نوفل البركات7708

19مهندس حاسبات.ماحمد عباس عبدهللا جبار7709

17مهندس حاسبات.مزينه منير عبدهللا رشيد الخفاجي7710

17مهندس حاسبات.ممحمد مهدي شكبان حسين ابو حميد7711

17مهندس حاسبات.مفهد جابر عبد علك7712

17مهندس حاسبات.معلي مكي رزاق حسن ال حمزه7713

17مهندس حاسبات.ممحمد رزاق غوين جبير الزيادي7714

17مهندس حاسبات.ماحمد نعيم مجهول عبود الطبري7715

16مهندس حاسبات.ممحمود محمد بربير مري الزيادي7716

16مهندس حاسبات.مزهوة والء حسين فاضل ابو كحيلة7717

16مهندس حاسبات.مزهراء عبد الحسين خضير مهدي العطوي7718

16مهندس حاسبات.مغدير مثنى جمعة7719

15مهندس حاسبات.معلي ريكان عليوي محمد الميالي7720

15مهندس حاسبات.معباس توفيق نايف حسن7721

15مهندس حاسبات.مزينب صبار عباس عبد الظهليب7722

15مهندس حاسبات.متبارك ابراهيم عطيه محمود الحساني7723

15مهندس حاسبات.ممحمد عقيل طالب محمد حسين الياسري7724

15مهندس حاسبات.معلي عبد العباس شبالوي حمزة7725

15مهندس حاسبات.ممنتظر صبحي حمزه جاسم الرماحي7726

15مهندس حاسبات.مزينب ذياب عوض غالي ال جاسم7727



15مهندس حاسبات.ماحمد عبد الهادي محمود حساني كركر7728

15مهندس حاسبات.ممريم علي هادي حمادي الفطن7729

15مهندس حاسبات.محيدر يحيى شاكر هداد7730

15مهندس حاسبات.ماحمد رعد سالم حسن عكلو7731

15مهندس حاسبات.مهديل سعد عليوي جاسم الحسني7732

15مهندس حاسبات.ماحمد تركي محسن حسين العاتي7733

15مهندس حاسبات.مسيف خليل أبراهيم خضير7734

15مهندس حاسبات.مذوالفقار محمد مطر حميدي الكناني7735

14مهندس حاسبات.مصفا عادل عباس هادي الجبوري7736

14مهندس حاسبات.معلي عباس نجم جيثوم الجحيشي7737

13مهندس حاسبات.معلي حيدر يونس كريم المحمودي7738

13مهندس حاسبات.مسارة ريسان عبد المجيد ابراهيم المحمد7739

13مهندس حاسبات.معامر كنور محمد حمزة االعاجيبي7740

13مهندس حاسبات.ممصطفى محمد محيل عواجل السويد7741

12مهندس حاسبات.ماحمد حسين خريجان فرج7742

12مهندس حاسبات.معلي محمد عبد حتيت الزريجاوي7743

12مهندس حاسبات.ممحمد باقر عمار عبد الرزاق سلمان ال كاحي7744

11مهندس حاسبات.معلي رافع ناجي خضير7745

11مهندس حاسبات.ماسراء بشير كريم جخيم7746

11مهندس حاسبات.ممختار عدنان عبد االمير ال عبد الرسول7747

11مهندس حاسبات.مزهراء ماجد عبادي حسون7748

11مهندس حاسبات.ممنتظر فاضل مجيد فالح الكنداوي7749

10مهندس حاسبات.مأحمد محمد سودان عباس الزركان7750

10مهندس حاسبات.ممروة بكر محمد ال حمادي7751

10مهندس حاسبات.متبارك حسين علي عمار ال جواد7752

10مهندس حاسبات.مبنين توفيق صالح حسين الوائلي7753

10مهندس حاسبات.ممرتضى اياد فاضل فضيل7754

10مهندس حاسبات.مزين العابدين علي داعس خريجان ال خريجان7755

10مهندس حاسبات.مكرار حيدر هادي طوير الزريجاوي7756

10مهندس حاسبات.ماديان زهير كاظم شبالن فنجان7757

10مهندس حاسبات.مامير نجم عبدهللا7758

10مهندس حاسبات.مصابرين حسين جواد بواك الزيادي7759

10مهندس حاسبات.مُسرى عبد األمير نايف محمد الدباغ7760

10مهندس حاسبات.مزمن ناجي عباس راجح الريشاوي7761

10مهندس حاسبات.مسرى يحيى جاسم الجاسم7762

10مهندس حاسبات.متماره جاسم محمد هادي الغانمي7763

10مهندس حاسبات.مأسامة عبد الجبار علي جعفر السويعدي7764

10مهندس حاسبات.مرفاء حكيم علي حرمط الباوي7765

10مهندس حاسبات.مصالح جمعه جبار غضب7766

9مهندس حاسبات.معلي رائد حامد كاظم7767

9مهندس حاسبات.مطيبة فالح عبد فرمان7768

9مهندس حاسبات.منور ناجح صكبان محسن االعاجيبي7769

8مهندس حاسبات.معلي عبد الجواد مجهول المشهدي7770



6مهندس حاسبات.محسين خالدعبدعلي خضير الزيادي7771

6مهندس حاسبات.محسين علي حسين صخي الجابري7772

6مهندس حاسبات.محسين علي حسين صخي الجابري7773

5مهندس حاسبات.مشهد احمد حسن هندي السلمان7774

5مهندس حاسبات.مسجاد جبار كاضم شاهين الربيعي7775

غير مطابقمهندس حاسبات.محسين علي حسين باسم7776

غير مطابقمهندس حاسبات.معباس تركي وثيج جالوغ السهالني7777

غير مطابقمهندس حاسبات.مزينب عبدالرزاق عبدالرضا عبيد السلطان7778

غير مطابقمهندس حاسبات.موصال داود سلمان داود المالكي7779

غير مطابقمهندس حاسبات.مهناء صالح علي ابو دگه7780

30مهندس زراعي.مفائزه هاشم عبد المناف ياسر  ال عباده7781

28مهندس زراعي.مطارق هداد كتاب عويد7782

27مهندس زراعي.مافراح محمد محيل حنف الحسيني7783

25مهندس زراعي.مغفران صالح عباس كصاد نويحي7784

25مهندس زراعي.مفالح حسن جاسم كاظم الشريداوي7785

25مهندس زراعي.مزهراء عباس فاضل جيجان آل سعيد7786

25مهندس زراعي.معلي عيسى حسين عباس الحساني7787

25مهندس زراعي.مهناء علي رداد العبساوي7788

25مهندس زراعي.ممجيد زغير مهيدي معن الفضيالوي7789

25مهندس زراعي.مجعفر سكران هباس جدوع7790

24مهندس زراعي.مشهد صعيب مديح حسن الشبانات7791

24مهندس زراعي.ممصطفى طالب كشيش رومي7792

23مهندس زراعي.معلي فاخر هادي كريم الجابري7793

22مهندس زراعي.مزهراء شاكر فياض جبار جياشي7794

21مهندس زراعي.مزهراء عدنان ابراهيم حميد ال تركي7795

21مهندس زراعي.مشهد سعود لعيوس حمدان7796

21مهندس زراعي.مزينب توفيق عبد الرضا سلمان الجيالوي7797

21مهندس زراعي.مبندر طالب عزيز الجابري7798

20مهندس زراعي.مناصر عواد راعي ظاهر ال عجيل7799

20مهندس زراعي.مالخنساء حسين فنفون غازي الغرير7800

20مهندس زراعي.مماجد علي كنش كيطان البركي7801

20مهندس زراعي.معلي هالل خصير حمد ال چساب7802

20مهندس زراعي.مسالم عبدالرضا عبد الخضر عبد نور العسكري7803

20مهندس زراعي.ممحمد عادل امير علي االسدي7804

20مهندس زراعي.معلي امجد منعثر عايف7805

19مهندس زراعي.مفاطمة برهان عبد الحسين سالم البركات7806

19مهندس زراعي.ممحمد حبيب محمد  محسن العوادي7807

18مهندس زراعي.مدنيا مزهر عبادي جويد الزيادي7808

18مهندس زراعي.مسماء موسى حسن رديني الصياد7809

18مهندس زراعي.مازهار حسين علوان7810

18مهندس زراعي.مايه طالب جواد كاظم7811

17مهندس زراعي.مابتهال حميد حسين حمدان7812

17مهندس زراعي.مليث عبد العزيز اعطية غياض7813



16مهندس زراعي.مانعام مسلم عمران جادر االعاجيبي7814

16مهندس زراعي.مايمان شهيد رحيم خضر7815

16مهندس زراعي.معلياء هادي عبداالمير محمد دحام الحسيناوي7816

16مهندس زراعي.مزينب دوخي عبد شنان7817

16مهندس زراعي.مسماح جاسم كريم سوادي7818

15مهندس زراعي.ماريج محروس عباس هكوش7819

15مهندس زراعي.محال راشد عناد حسين الزيادي7820

15مهندس زراعي.مغفران سعد طعمه سعد الوائلي7821

15مهندس زراعي.محوراء عباس حنون خضير البو جراد7822

15مهندس زراعي.مهبه صادق فليح أبو الجول7823

15مهندس زراعي.مندى جاسم محمد كامل7824

15مهندس زراعي.مرباب هنون طعمة عبود7825

14مهندس زراعي.مافراح محمد ميزر عبد النبي الكيم7826

13مهندس زراعي.مأحمد سعد هاتف عزيز الياسري7827

12مهندس زراعي.مزهراء رياض عبد االمير ردام العبيدي7828

12مهندس زراعي.متحسين عبد المجيد جبار الخضرجي7829

12مهندس زراعي.محسن جفات زوه عواد الزيادي7830

12مهندس زراعي.ممخلد جابر محمد حزام الصفراني7831

12مهندس زراعي.معلي صالح عجيل حميد الفرج7832

12مهندس زراعي.محسن فرحان مدور عزيز البركي7833

11مهندس زراعي.مانوار علي سلطان باجي الظالمي7834

11مهندس زراعي.ممها كاظم جبار ابو سبع العبساوي7835

11مهندس زراعي.معذراء مهدي ناهي كزار7836

11مهندس زراعي.مهاجر ناظم عيدان محمد الرماحي7837

11مهندس زراعي.مسارة ناجي شمخي جبار العردواي7838

11مهندس زراعي.ماسيل سلمان جبير كويني7839

10مهندس زراعي.محوراء فهد عواد عطية الغزي7840

10مهندس زراعي.محنين كويت رداد حسون البوجياش7841

10مهندس زراعي.م(ال عبس)زوراء صباح الزم انغميش7842

10مهندس زراعي.مانتظار كاظم عبيد سوادي7843

10مهندس زراعي.ماسراء نعمه حسن عواد7844

9مهندس زراعي.ممريم فاضل عبد العباس حمود7845

9مهندس زراعي.مشفيع عبد االمير اسماعيل الفطن7846

غير مطابقمهندس زراعي.مالتوبي/ عبدالعزيز قاسم عويد7847

33تربة/مهندس زراعي.محيدر محمد طاهر عبيد الحساني7848

30تربة/مهندس زراعي.مايات حسن عبد راضي الحساني7849

30تربة/مهندس زراعي.مضياء عبد الكريم جابر صكر ال مايح7850

30تربة/مهندس زراعي.ممحمد صبري خضر حسن المرشدي7851

30تربة/مهندس زراعي.مبهاء عبد االمير عليوي جنخيت البوحسين7852

30تربة/مهندس زراعي.مشاكر منشد جابر بوير الميالي7853

29تربة/مهندس زراعي.معاليه عطيه فرحان دحام  الزيادي7854

29تربة/مهندس زراعي.مزين العابدين عباس سرحان عكيب الحسناوي7855

28تربة/مهندس زراعي.مفاطمة عبد الحسين عبد االمير مدي الضالمي7856



28تربة/مهندس زراعي.ممروة سجاد شافي جابر البو حسان7857

28تربة/مهندس زراعي.منورا عبد الحسين حسون موسى الفتالوي7858

27تربة/مهندس زراعي.محوراء كريم وساف مجبل7859

27تربة/مهندس زراعي.مرغدة خالد محمد راضي7860

26تربة/مهندس زراعي.مزهراء نزار عبدهلل عباس مهدي7861

26تربة/مهندس زراعي.محيدر فرحان وطن حسون7862

25تربة/مهندس زراعي.مفاطمة محمد رحيم جابر السالم7863

25تربة/مهندس زراعي.محميده قاسم هاشم شنيور7864

25تربة/مهندس زراعي.مساره ناصر غافل جبر7865

25تربة/مهندس زراعي.محياه لفته هداوي نعمة الجابري7866

25تربة/مهندس زراعي.مشهد توفيق منصور7867

25تربة/مهندس زراعي.معباس طارق كامل داخل الكرعاوي7868

25تربة/مهندس زراعي.مساره إياد جابر عريان ال بري7869

25تربة/مهندس زراعي.ميوسف حسين عذافه عاجل البوجراد7870
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21تصحر/مهندس زراعي.مبنين كاظم جبار حمزه الموات8063

21تصحر/مهندس زراعي.مفالح هادي زعيبل بندي ال عبس8064

21تصحر/مهندس زراعي.مسجاد احمد حميد هلول علي8065

20تصحر/مهندس زراعي.مياسر عدنان غالب جابر األعاجيبي8066

20تصحر/مهندس زراعي.موسن عزيز منشد حسين الزيادي8067

18تصحر/مهندس زراعي.مهاله بشير عبدهللا مطر ال زغير8068

18تصحر/مهندس زراعي.معواد سوادي برغش عجيرب المشعالوي8069

17تصحر/مهندس زراعي.ممشاعل محمد هباس جدوع8070

17تصحر/مهندس زراعي.مصفاء جعفر عبدالحسن حمود الظالمي8071

17تصحر/مهندس زراعي.مغزالن مهلهل حمزه رسم ال زياد8072

17تصحر/مهندس زراعي.مزهراء علي حسن حمادي الحمداني8073

17تصحر/مهندس زراعي.معون ظاهر حاوي عبيد الصائغ8074

16تصحر/مهندس زراعي.منور سالم عارف راضي ال سربوت8075



16تصحر/مهندس زراعي.مبهادر حسن حمزة مهدي8076

16تصحر/مهندس زراعي.مفاطمه كريم فنجان عزران ال رطان8077

16تصحر/مهندس زراعي.مفاضل جابر حسن گاطع الزريجاوي8078

16تصحر/مهندس زراعي.ممصطفى سامي عطشان حسين الربائع8079

16تصحر/مهندس زراعي.مرسل مالك كاظم ابو شخيره الميالي8080

16تصحر/مهندس زراعي.معادل كاني خريجان حسين البدر8081

15تصحر/مهندس زراعي.مزينب عوض حمود ابودكه الزبادي8082

15تصحر/مهندس زراعي.ممنتظر فالل شنوف ادهم الغانمي8083

15تصحر/مهندس زراعي.مرجاء محيسن رجيوي ناجي الجياشي8084

15تصحر/مهندس زراعي.معذراء عباس صخير حسين ال جريخ8085

15تصحر/مهندس زراعي.ممشتاق عبد شعيوط جابر8086

12تصحر/مهندس زراعي.مجابر نايف مسير جاسم ال جبار8087

12تصحر/مهندس زراعي.مجسام منصور مهيدي صياح الشنابرة8088

12تصحر/مهندس زراعي.ممساعد نعمان حسن عزيز آل سعيد8089

12تصحر/مهندس زراعي.ماكرم جابر خضير عباس الغزي8090

12تصحر/مهندس زراعي.مالخضر/محمد نزار عبد االمير صاحب8091

11تصحر/مهندس زراعي.ممصطفى محمد خيون جبر8092

11تصحر/مهندس زراعي.مفاطمة وحيد عسكر مغير الربائع8093

11تصحر/مهندس زراعي.مبشرى كاظم جبار البو محمود8094

11تصحر/مهندس زراعي.مضحى احمد اياد جعفر مرزه8095

11تصحر/مهندس زراعي.مهاشم راضي داخل عواد الصافي8096



10تصحر/مهندس زراعي.مفاطمة فايز مسير منديل8097

10تصحر/مهندس زراعي.مبنين هول حسن حميدي الزيادي8098

10تصحر/مهندس زراعي.مكاظم حسين رسول حسين8099

غير مطابقتصحر/مهندس زراعي.محال راشد عناد حسين الزيادي8100

اسيا ماجد عباس مفتن8101
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
33

الحسن- نور جميل سلمان فليح 8102
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
30

آل ويحيد/أمير مالك حسين هويدي8103
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
30

هبه عادل نعمه عبود8104
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
30

انس سامي عبود حسين8105
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
30

منى علي هباني حمزة الكرعاوي8106
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
30

سارة ابراهيم عباس  محمد8107
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
30

احمد محمد كاظم هادي الفرج8108
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
30

حسين علي حسين محمد الموسوي8109
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
30

رجاء محمد شلش نجم الظالمي8110
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
29

حنان داخل عباس عوده الزيادي8111
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
29

زهراء حميد والي عبد الحسين8112
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
29

عذراء والي نعيم عبود المحسناوي8113
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
27

ال سماوي/ وفاء ابراهيم علي محمد 8114
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
27

حسين/ سيف حيدر ناصر عبد الحسين 8115
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
27

علي حسين خناوي صغير كرعاوي8116
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
27

بنين قاسم ياسر كمر الظالمي8117
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
26



شعاع علي حسين حميد8118
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
26

مصطفى حسن جبار شمخي الخزرجي8119
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
26

روان قاسم عبادي عبد الحسن ابو شوارب8120
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
25

حوراء مسير سعد شعيف الجابري8121
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
25

ميقات صادق منصور عبود8122
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
25

سجى حيدر عبدعلي جبار البوحلك8123
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
25

افراح عبدالحسن حمود طويل الظالمي8124
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
25

همسه رياض عبد الرضا نعوم آل غريب8125
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
25

االء مطير جاسم محمد السوادي8126
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
25

عصام صبار مهدي فني الزريجاوي8127
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
25

حنان صباح جبار خضر البو حسين8128
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
25

سحر طالب علوان حمود الظالمي8129
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
25

مهند فنان مطرود هداد الشنابره8130
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
25

صفاء جواد كاظم عباس الحمود8131
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
25

علي مراد محيل عبيد8132
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
25

مواهب قاسم تفاح رستم ال فهد8133
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
25

رشا عادل صبري بادي الحبيب8134
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
25

رنا عبدالرسول حسن عويد8135
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
25

ايات حميد شاكر العليات8136
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
25

مريم كريم محسن كعار الزيادي8137
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
25

مصطفى حسن علي جبار8138
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
25



جواد كاظم نومان حمود االعاجيبي8139
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
24

كاظم مسير عريان عفو ال عفو8140
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
24

زينب حسن متعب حمادي8141
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
23

عزيز قاسم عويز أرزيج حنوش8142
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
23

علياء عبدالحسن مواش حمد8143
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
23

افراح محمد عبد الحسين راشد الرازقي8144
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
23

وجدان خيري شبيب البركات8145
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
23

حنين قاسم مهاوش زعب العطوي8146
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
23

هدير جابر دهيلز هداد الزيادي8147
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
23

سيف علي جبار ناجي الحجاري8148
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
23

هاجر عدنان عزران رطان8149
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
23

حسن هادي مجدي منشد8150
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
23

ايمان علي عبيد خفات الزريجاوي8151
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
22

سارة مهدي ثجيل بطيلي الزيادي8152
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
22

علي فيصل غازي لعيبي العبساوي8153
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
22

هند محمد عبد صاحب الوائلي8154
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
22

بنين اياد محمد جهاد العبودي8155
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
22

اسيل فالح عبدالسادة عريان ال دوين8156
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
22

رقيه سامي حبيب الخرسان8157
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
22

هدى كامل عبد سلطان الميالي8158
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
22

مجتبى حسين كاظم خضير ابوگلل8159
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
22



نداء فرحان كريم8160
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
21

عهد جعفر عبدالحسن حمود8161
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
21

رواء صادق ابراهيم البهية8162
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
21

حوراء حاكم مهلهل ال عزاره8163
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
21

ميثاق عبدهللا ايديم بدر الجياشي8164
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
21

براق يحيى كاظم لوفه الموسوي8165
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
21

زينب فالح عارف راضي السربوت8166
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
20

صالح لفته فضاله شنوب الحساني8167
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
20

زين العابدين عبدعلي كريم سلمان الجبوري8168
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
20

ديار زهير صبري بادي الحبيب8169
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
20

مصطفى صبحي ابراهيم حمادي ال فطن8170
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
20

نور اركان كاظم محمد8171
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
20

زهراء عبد السالم عباس جابر الحيدر8172
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
20

ضحى جواد كاضم ماضي المرشدي8173
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
20

سحر كريم حمزه عباس الحلي8174
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
20

صالح فيصل عواد عاشور ال عواد8175
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
20

تحسين صادق مهدي طابور السوالم8176
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
20

لقاء قاسم مطشر معين الزيادي8177
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
20

حنين صادق تركي عمران ال سعود8178
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
20

حسام محسن حميد رزوقي ال صالح8179
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
20

مريم رحمن هاشم محسن8180
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
20



اقبال كريم عبد الحسين والي الحساني8181
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
19

نور الهدى راكان محارب جبار8182
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
19

سارة جميل حميد عواد ابو الجوخ8183
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
19

زهراء محمد داخل يوسف الموسوي8184
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
19

حيدر ناهي خضر مهدي العبساوي8185
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
19

فاطمة الزهراء مهدي محمد عبد العباس الحسناوي8186
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
18

سعدون جابر نعاس جداع ال غدير8187
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
18

سجود موحان عزال عناد8188
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
18

زينب جبار حسن حمود8189
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
18

رائد جاسم محمد شتام8190
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
18

عامر قاسم يوسف مطلك ال مطلك8191
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
18

دعاء مجيد نعمه حسين الميالي8192
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
17

سهاد ماجد كامل مطرود الجبوري8193
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
17

حوراء رعد فاضل عباس العلي8194
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
17

حسين كصاد ديوان السوالم8195
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
17

زهراء شاكر زغير ال جعيب8196
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
17

حنين هاشم ناظم عبد العزيزال حافظ8197
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
17

هدى خالد كريم علي األعرجي8198
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
17

سرور خالد سماوي حبيب البازي8199
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
17

هبة حيدر صادق داخل8200
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
17

صفاء جبار والي حربي الزريجاوي8201
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
17



زينب دوخي عبد شنان8202
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
17

حسين كريم خضير زغير األعاجيبي8203
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
17

ابراهيم يوسف محيبس اجوري8204
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
16

دنيا رعد فيصل عطشان ال عطشان8205
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
16

مسلم حسين سعود عبدهللا النايف8206
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
16

(الكعبي)مروة محمد عباس عبد 8207
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
16

الجياشي/ سيف ظافر محمد علوان8208
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
16

صالح علي زغير حميد الزريجاوي8209
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
16

ضرغام صبري كوني نديو ال دعفال8210
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
15

لقاء فاهم عليوي ضايف8211
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
15

ايه جليل امانه صافي الزاملي8212
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
15

اريج محروس عباس هكوش8213
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
15

عدنان خالد عدنان حمزه الحجامي8214
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
15

زينب جميل عبد حوالة الحساني8215
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
15

حيدر عبد جاسم روضان8216
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
15

سهاد عبدعلي فتيني مناحر الزيادي8217
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
15

زهراء كاظم صالح عبد الكريم8218
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
15

صفاء قاسم علي جبار البوتويج8219
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
15

علي محمد صكبان مهدي8220
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
15

زينب عبد الواحد خضر محسن8221
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
15

محمد علي ثامر خليل فريخ8222
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
15



معن ستار حسين علي ابو عليوي8223
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
15

سجاد عالوي على هللا عبيد خليفه8224
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
15

علي نزار عبدهللا عبد العالي الظالمي8225
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
15

صالح مهدي صحين جبار8226
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
15

مرتضى ناظم غاوي حنتيت العارضي8227
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
15

اقبال كريم عبد الحسين والي8228
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
14

غدير مشتاق رجاق بردان الزيادي8229
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
14

هديل صفاء عباس ال جضعان8230
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
14

نوره عبد السجادحواس بجاي8231
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
14

جاسم: اللقب/ زهراء حسين علي طاهر 8232
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
14

بشائر سعد مزهر كريم االسدي8233
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
13

ايمن عبد الحميد جياد جعاز الزريجاوي8234
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
13

سليم محمد سالم حسين االمامي8235
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
13

زينب محمود هادي محمد الموسوي8236
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
13

حيدر علي حسن علي ال جريو8237
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
13

أحمد مالك نجم هادي الزيادي8238
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
13

لميس حسن هادي عبد8239
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
13

محمد كامل مرجان بريمة ال محمد8240
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
13

مجدي صادق كطان8241
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
13

مصطفى عبد الرسول عبد الرضا حسين الرحال8242
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
13

هبه سالم شريف حسين السلطاني8243
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
13



رسل أياد خضير عباس البركات8244
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
13

بنين مطير جاسم السوادي8245
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
12

سالم كامل عواد زويني البركي8246
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
12

سماء هشام أحمد عزيز جياد8247
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
12

وصال علي عبيد سلمان الزريجاوي8248
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
12

ال بركي/ االء داخل كاظم عطيه 8249
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
12

عهد لزام تركي مشاري الحميدي8250
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
12

احالم سعيد فضاله عبدالنبي الخزعلي8251
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
12

ال حافظ/ هاني كريم حسين حافظ 8252
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
12

دنيا حسن مهدي حسين الظالمي8253
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
12

مروة فزاع محمد غازي الوهامي8254
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
12

سالم ياسر خشوش موسى الغرابي8255
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
12

زهراء عبد الحسن عبد علي مطلك العوادي8256
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
12

حسين حسين زياد جريمخ8257
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
12

حسن حسين زياد جريمخ8258
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
12

ضحى فاهم عجه دلي8259
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
12

مهيب يعقوب يوسف األعرجي8260
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
12

ميعاد رحيم عناد عواد الظالمي8261
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
11

زهراء عبدالرزاق سعود عبدالرزاق العبيد8262
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
11

صفا محمد عباس الكعبي8263
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
11

دعاء عبد الرزاق عبد العزيز سراج ال فرج8264
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
11



هيلين حربي مدلول جابر الظالمي8265
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
11

حسين خليل ابراهيم عزيز الحنوش8266
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
11

نور عالوي حساني عباس بستنجي8267
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
11

علياء كسار مهاوش زعب العطوي8268
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
11

هاشم طاهر فرحان كريم االعاجيبي8269
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
11

نور رواد رفش كريم العبساوي8270
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
10

كريم سعدون جاسم حلو الشيباني8271
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
10

كرار جبار راضي شمال الشاهري8272
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
10

محمد لطيف ابوسله عبد8273
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
10

نورة عبد الحسين عبد نور عباس الحجامي8274
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
10

سارة عبد الزهرة رضا حسين الطائي8275
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
10

حسين عبداالمير طريف حمود الحوراني8276
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
10

رواء جاسم عطية وروير ال عروج8277
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
9

وفاء حسن نشاد شلتاغ الزريجاوي8278
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
9

علي هاتف حسن بريد الميالي8279
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
9

منذر عيدان عبدالساده خشان الحساني8280
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
9

ايات مصطفى حسين خضر العوادي8281
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
8

وليد فيصل ريكان كاظم8282
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
8

التفات طعيم سلمان نفاط الزيادي8283
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
8

بنين عالء جواد حسن جريو8284
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
8

قيس مفتن جخنون عبيد الجياشي8285
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
8



شفاء صباح فرحان عكاب الجياشي8286
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
7

فاطمة محمد ثامر بردان الجابري8287
/ مهندس زراعي.م

محاصيل حقلية
5

احمد راضي نواف سلمان الزيادي8288
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
35

فرح جابر شاكر محمود الدخيل8289
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
34

هيثم عبدالرزاق جبر8290
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
34

عال علي عبد الحسين8291
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
30

عال عبد االمير اسماعيل الفطن8292
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
30

رسل ادريس عرف خطار العارضي8293
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
28

معالي زايد سوادي مهدي الجياشي8294
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
27

سناء عاجل طربول حسون8295
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
26

فاطمه سالم عبدهللا آل شبوط8296
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
26

اسماء طارق صفيج عناد الجياشي8297
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
26

بتول كامل اجبير أهميم العبساوي8298
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
25

هدى كامل كريم مطرود الجياشي8299
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
25

دعاء سامي هالل محمد علي الحميدي8300
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
25

ذوالفقار علي جبار يوسف الموسوي8301
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
25

ماضي محمد عبدالساده حسين الظالمي8302
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
25

محمد قاسم صبحي حسين8303
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
25

سجى صالح عذيب مشاري الريشاوي8304
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
25

زهراء نعمة جهيد شمخي8305
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
25

ضمياء فالح حسن علي المحيسن8306
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
25



هبه فاضل مهدي ثامر8307
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
25

حسين علي حسين منشد ال ساجت8308
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
25

ميثم عناد عطيه جفات االعاجيبي8309
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
25

بنين جواد كاظم علي التويجي8310
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
25

معصومة داخل جبير محمد الصفراني8311
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
25

فيحاء عبدالرحمن مكطوف حسين ال حمود8312
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
25

نور يحيى احمد حسين السماوي8313
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
25

نور حسن كاظم طاهر العوادي8314
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
25

منى حسين منصور صوفي البركي8315
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
25

زينب عبدالكريم مهدي موسى العبيد8316
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
25

مصطفى علي عبدالحسين صادق الشمري8317
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
24

أحمد هاشم اعطية غياض الزريجاوي8318
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
24

احمد فريق عبدالحسن طحيور الموسوي8319
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
24

وسام هادي عجة ولي الجابري8320
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
24

ديانا شمران عبد غريب ال محمد8321
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
23

هيام جليل عويز غياض8322
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
23

بنين احمد جاسم محمد الركابي8323
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
23

حوراء قاسم فضاله عبد الباري الموسوي8324
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
23

اسماء كامل سولدي8325
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
23

جعفر منجد مهدي اسماعيل مشتاق8326
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
23

ميسم قاسم جالب جبر8327
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
22



ماجده هادي نعيمه كاظم البركي8328
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
22

ختام حمدان حواس محمد8329
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
22

حوراء فؤاد كاظم عيسى الرماحي8330
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
22

بنين ناجح مهدي خنون العجام8331
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
22

حوراء قاسم فضاله عبدالباري الموسوي8332
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
22

زينب رزاق عبد الزهره خشان8333
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
22

راجين عبار عبد الخضر ضاحي8334
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
22

عبد العزيز اياد كدر مناحي8335
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
22

عبداللطيف عوده خواف زغيرون الفرطوسي8336
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
22

نصير نصرت علي اسماعيل ال عبيد8337
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
22

رنين محمد علي جابر الموسوي8338
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
21

حسين رحيم بديوي شكاكي السعيدي8339
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
21

انوار طالب فضالة عبد الباري الميالي8340
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
21

نور حسون راضي لفته8341
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
21

ضياء حسن حمزة مطر العوادي8342
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

حسين عبدالحر مصوه زنوح ال بوحسين8343
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

زهور دخيل حتحوت عواد8344
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

آالء جباري موسى كزار الظالمي8345
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

سرى عدنان سمير دهيرب المحيسن8346
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

حسين عادل سايب رومي الجرادي8347
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

دالل فاهم ملحاوي منشد الظالمي8348
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20



سند مزهر عنصيل مناحر المناحر8349
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

ايمان غانم حسين مهدي8350
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

نور حسن علي حسين جبار8351
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

اسيل نايف سعود عبد هللا ال نايف8352
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

ايام هاتف ظاهر عزيز الكناني8353
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

علياء نعمه سوادي كاظم  ال حاجم8354
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

مهى عبد االمير ابراهيم محمد الخفاجي8355
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

ازل محمد صالح كاظم عوده الخزرجي8356
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

ميثم جبار واحد صالل المرشدي8357
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

انفال وحيد سلمان حسن8358
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

عقيل مسلم حمزة جابر الظالمي8359
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

ابتهال عزيوي طاهر صالل ال زويد8360
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

علي عدنان عليوي حسين الزيادي8361
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

حسن فالح زوير عبد الموسوي8362
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

محمد جبار عمران علك الزريجاوي8363
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

ياسر عامر خضير ال موسى8364
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

مصطفى زغير غالي عبيد الجياشي8365
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

حسين عبد ساجت حزوم الشنابره8366
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

حوراء حياوي خلف نجم8367
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

حميد مدلول عطشان حسوني البوشطيط8368
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

صابر عراك عطيه حسينه الجياشي8369
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20



علي رحيم مسير جبار الربائع8370
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

علي رحيم مسير جبار الربائع8371
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
20

علي االكبر عبدعلي كريم سلمان الجبوري8372
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
19

تماره عامر علي رداد المحسناوي8373
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
19

دعاء عاشور بالش بارح8374
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
19

مصطفى أحمد عاصي ناصر حسين8375
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
19

زهراء جليل فرج زغيرون8376
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
19

محمد عبدشريف مهدي رومي8377
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
19

شهد خالد كريم علي رحمة هللا8378
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
18

نبا اياد جاسم عمران البركي8379
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
18

حوراء محمد راضي عبد النبي الظالمي8380
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
18

خديجه سعد جهاد لوفي ال بوجراد8381
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
18

محمد قابل مويش محار المحار8382
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
18

امل سامي ناهي العيوس البركي8383
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
18

كرار صالح رحيم دالغ8384
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
18

كاظم سوادي طحيور حمود البوجراد8385
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
18

حسين فالح ماشي علي8386
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
18

محمد تركي ثجيل عبود الجياشي8387
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
18

زينب عبد االمير ناصر حسين الزريجاوي8388
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
17

شفاء عبدالحسين عبدهللا ال عبدهللا8389
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
17

رسل مديح ناصر منشد ال حمود8390
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
17



ايمان خيري جار هللا عبود الزريجاوي8391
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
17

ساره احمد جابد مشكور8392
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
17

جعفر توفيق عبد محمد الظالمي8393
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
17

زهراء كريم محمد خضر الغانم8394
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
17

شيماء فالح كاظم حاجوز الكطي8395
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
17

ايمان مزيد عبداالمير مجهول الحساني8396
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
17

نور الهدى حيدر عطية جاسم ال حميد8397
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
17

هدى فاهم جابر جاسم الزيادي8398
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
17

عباس حميد سوادي حميدي الجياشي8399
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
17

رونق كاظم تكليف منديل الظالمي8400
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
17

حسين أحمد ليسه عبدالحسين المحسن8401
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
17

هبه حيدر شكر عبد الحسين الزبيدي8402
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
17

فاطمه صاحب جبار عبد8403
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
17

زينب وعد فضالة عباس الجياشي8404
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
16

ايمان جبر حايس محمد الزيادي8405
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
16

فاطمة ثعبان عصود اعور الجياشي8406
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
16

أياد سلمان عالوي انثير الزيادي8407
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
16

قنوت خضير حسون علي الباقري8408
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
16

غفران محمد ساجت مسير تايهه8409
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
16

بنين عالء ناطور عبيد الخفاجي8410
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
16

شفاء هادي كاظم محمد الجابري8411
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
15



محمد عباس ظاهر عكاب الخزاعل8412
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
15

ازهار عباس علي عبد الحساني8413
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
15

زهراء نعمة جهيد شمخي8414
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
15

نيزر سالم جواد لطيف التميمي8415
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
15

ازهار فاضل عطية مشكور ال حسين8416
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
15

براء رعد احمد ال فنين8417
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
15

فاطمه ماجد راضي عبيد الجريباوي8418
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
15

أصول طالب عطية ناصر الخفاجي8419
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
15

حوراء عبد الزهره حسين فرهود المالكي8420
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
15

كريم قاسم كميل كظوم الحساني8421
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
15

دعاء حسين شنان جبر جعفر8422
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
15

رند عدنان عباس عبود سكراني8423
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
15

اسراء صالح عطشان صكر ال دبي8424
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
15

عذراء ارحيم عباس مهدي الظالمي8425
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
15

كرار يحيى عبد ضايف الظالمي8426
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
15

اسراء عامر عجمي حميدي ال حسان8427
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
15

احمد سلمان فتنان طالب الريشاوي8428
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
15

سالم كريم كاظم حمزه الزريجاوي8429
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
14

سالم عريمش عويد خزوان ال خزوان8430
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
14

اسراء صالح حسان حمود ال مانع8431
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
14

حكيم قاسم فضل مشاري الكرعاوي8432
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
14



ترتيل فيصل حسن علي8433
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
14

نور حبيب حنش عودة الخفاجي8434
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
14

مصطفى صبيح انعيمه حاجم الفرطوسي8435
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
14

منتهى عبداالمير عوض حمزه ال سلمان8436
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
13

هيام هالل جهادي زنوح8437
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
12

محمد حسين عبد الخضر محمد صنكر8438
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
12

ضحى رائد فاخر ساهي البركات8439
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
12

زينه ناجي شهد خواف الزيادي8440
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
12

مصطفى عبدالكاظم ابوحسنه حسن االعاجيبي8441
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
12

غدير عامر رحيم عبد الحساني8442
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
12

فاطمه سعد حسن علي8443
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
12

هبه عبد علي جبار مشاري8444
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
11

شهالء مساعد جواد علوان الحساني8445
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
11

هاء نعمة سوادي خواف ال حسين8446
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
11

عباس فاضل صبحي فاضل أبو كحيلة8447
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
11

وليد ثامر رهيف جبير ال عباس8448
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
11

صابرين جبار سعد والي8449
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
11

هدى هادي عباس ملك الجياشي8450
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
11

غفران عقيد عاجل عبد النبي8451
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
11

مصطفى محمد رحيم صالح القادر8452
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
11

محمد عبد فنجان سعد8453
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
11



ابتسام احمد ثجيل عاقل المشعالوي8454
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
10

ثقة جبار عنون جبر العوادي8455
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
10

عبدهللا محمد مبروك مصحب زيادي8456
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
10

عايد صبار عذب مري ال غانم8457
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
10

علي هالل عواد8458
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
10

ساره عبداالمير عبدالحسين جاسم بقر الشام8459
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
10

محمد عباس عنيد مجيبر البوجراد8460
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
10

ايناس عامر عبدالسادة محمد الشيباني8461
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
10

حنين صادق ظاهر خلف الجبوري8462
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
10

احمد عباس جواد عباس ابو حريشه8463
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
10

هيلين محمد عزرال خضير الشنابرة8464
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
10

نوره غازي عبد الحسين طعمه الظالمي8465
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
10

مريم عبدالمجيد موسى عبد كركوش العبيدي8466
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
10

انعام احمد خليل يونس الخفاجي8467
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
9

اسماء جعفر طالب التويج8468
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
9

احمد  ستار غالي شنان الجياشي8469
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
9

فاطمه وسام كريم جبار الزيادي8470
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
9

نور محسن اليم محسن الزريجاوي8471
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
9

سعاد علي نصيف جاسم ال سلمان8472
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
9

مروه قاسم جبير سلمان الفضيل8473
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
9

ماجد جاسم سلمان كاظم البركات8474
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
8



اطياف دخيل جبار بزون الزريجاوي8475
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
8

ياسر صالح مهدي شمران الخزعلي8476
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
8

حسين محسن عبد علي حسين الظالمي8477
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
6

نور الهدى احسان علي صالح بغدادي8478
وقاية /مهندس زراعي.م

نبات
5

15بستنة/مهندس زراعي.محسن خضبر عبد االمير كريم الجابري8479

13بستنة/مهندس زراعي.منور نعيم ناصر حسين الظالمي8480

عقيل غانم خريجان شنوان ال حبيب8481
ثروة /مهندس زراعي.م

حيوانية
30

ال عبيد/ اسعد فالح عفص سلطان 8482
ثروة /مهندس زراعي.م

حيوانية
30

علي محمد عبد علي الجبوري8483
ثروة /مهندس زراعي.م

حيوانية
30

عبد حذاوي هوين ملوح ال ملوح8484
ثروة /مهندس زراعي.م

حيوانية
30

حوراء حسن حمزه بيدهللا8485
ثروة /مهندس زراعي.م

حيوانية
30

رياض سرحان كاظم مطر الظالمي8486
ثروة /مهندس زراعي.م

حيوانية
29

29ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مرسل زايد جالي وناس الزيادي8487

28ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مفراس فالح جاهل عبيد الخزعلي8488

28ثروة حيوانية/مهندس زراعي.محنان حبيب كعيم بشان البركات8489

28ثروة حيوانية/مهندس زراعي.ماسراء كسار مهاوش زعب العطوي8490

28ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مفاطمه طالب عبدالنبي الشنابرة8491

28ثروة حيوانية/مهندس زراعي.ممالك صالح حربي عبيد گبيب8492

28ثروة حيوانية/مهندس زراعي.معبدالحميد على مانع طاني الزيادي8493

28ثروة حيوانية/مهندس زراعي.منادية شاكر فليح حسن الخفاجي8494

28ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مأحمد ميثم مهدي محمد العارظي8495

27ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مصدام جنابي منشد عطيه ال زياد8496

27ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مماهر كريم عبد منشد ال دهش8497

27ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مكرار كاظم مهدي عوفي الظالمي8498

26ثروة حيوانية/مهندس زراعي.محسين سعد غازي هيل ال عكلة8499

25ثروة حيوانية/مهندس زراعي.ممرتضى صالح صبر سعد الجياشي8500

25ثروة حيوانية/مهندس زراعي.معوض موتان سنوح مجرخ الزيادي8501

25ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مرجاء عباس حسون علي ال علوان8502

25ثروة حيوانية/مهندس زراعي.محيدر مزهر رحيم محيل الحساني8503

25ثروة حيوانية/مهندس زراعي.ممحمود حسن بريد الميالي8504

25ثروة حيوانية/مهندس زراعي.ماشراق نجم خضر فزاع8505



25ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مفاطمه جبر حايس محمد الزيادي8506

25ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مهجران طالب رحيم صفر الحساني8507

25ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مفالح فاضل ديوان نينو الشريداوي8508

25ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مإسراء عباس حسوني محمد السالمي8509

25ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مصابرين سعود خضر صخيل الجياشي8510

25ثروة حيوانية/مهندس زراعي.معبير علي كاصي عبد الرضا أل خماط8511

25ثروة حيوانية/مهندس زراعي.منور مالك كاظم ابو شخيرة الميالي8512

25ثروة حيوانية/مهندس زراعي.ممصطفى عناد حسن كاظم العطوي8513

25ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مسعد شهد عبد الحسين حسن العبساوي8514

25ثروة حيوانية/مهندس زراعي.محنين علي نعمة صالح8515

25ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مزهراء حميد هالوي محمد المرشدي8516

24ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مزهراء عبدالجبار فاضل گاطع الربيعي8517

24ثروة حيوانية/مهندس زراعي.محسين جبار حسن سلمان8518

24ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مبنين كريم مجيبل امطير العبساوي8519

24ثروة حيوانية/مهندس زراعي.موليد عوده تالي شايع المشعالوي8520

24ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مام البنين عماد داود سلمان الوائلي8521

23ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مآمال عباس خضير عبد الصاحب الزخت8522

23ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مدعاء رسول مسعر عبد ال مفتاش8523

23ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مغفران عبدالرضا منشد عباس ال جفات8524

23ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مدعاء ريسان تالي علي8525

23ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مبان سعدي عباس ساري ال شنيهو8526

23ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مبشرى حسين عبد الرزاق جواد الخفاجي8527

23ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مضياء حسين ساجت عطشان8528

23ثروة حيوانية/مهندس زراعي.ممريم حيدر صالح مهدي الجبار8529

23ثروة حيوانية/مهندس زراعي.محنين سليم جياش محسن العبادي8530

23ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مدعاء قاسم ابراهيم مهدي الخزاعي8531

23ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مأفراح عبدالرضا لفته شايع المالكي8532

23ثروة حيوانية/مهندس زراعي.ممحمد مجيد شاكر سعد الزريجاوي8533

23ثروة حيوانية/مهندس زراعي.معباس كاظم فنجان واوي الزيادي8534

23ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مابراهيم عبيس كاظم هجام8535

22ثروة حيوانية/مهندس زراعي.ماحمد عادل جمعة بحلوس الظالمي8536

22ثروة حيوانية/مهندس زراعي.ماسماء علي امين لهمود ال سايح8537

22ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مجمال حسن شداد صكبان الجوابر8538

22ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مامال خضير لفته ختوان الجياشي8539

22ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مزينب احمد موسى عباس الخالدي8540

22ثروة حيوانية/مهندس زراعي.محسن لطيف عجمي عويد الجياشي8541

22ثروة حيوانية/مهندس زراعي.ممضر محمد نهير عبدالسادة ال محمد8542

22ثروة حيوانية/مهندس زراعي.محسين محمد محسن شمران الحساني8543

21ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مالسلطان/ زهراء حاكم حسن متعب 8544

21ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مغدير هادي عبدالحسين حسون الجنابي8545

21ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مرحاب ماجد جهادي حسين الحساني8546

21ثروة حيوانية/مهندس زراعي.ممسلم اسماعيل فليح مهاوش البوجراد8547

21ثروة حيوانية/مهندس زراعي.معلي حميدعبدالهادي عبدالحسين الضالمي8548



21ثروة حيوانية/مهندس زراعي.منور حيدر عبد الكاظم فرحان8549

21ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مزهراء حسن ناصر مظلوم الزريجاوي8550

21ثروة حيوانية/مهندس زراعي.معلي هادي مرهج حروبي8551

21ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مبنين داهي خلف حسوني البو جراد8552

21ثروة حيوانية/مهندس زراعي.محسام سلمان ابوالهيل8553

20ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مندى محمد حمزه سمير الغزي8554

20ثروة حيوانية/مهندس زراعي.موسن حميد حسين عوفي8555

20ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مهبه علي جبار طاهر  الشاهين8556

20ثروة حيوانية/مهندس زراعي.ممنذر ملهود منشد خسران الفرطوسي8557

20ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مأديان مؤيد هادي شهيد الربيعي8558

20ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مياسر نجاح جادر ياسر الياسري8559

20ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مصادق نمير خضير غانم8560

20ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مزينه كريم عبدهللا محسن8561

20ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مإياد رياض بريج حبشان الظالمي8562

20ثروة حيوانية/مهندس زراعي.معلي سعد كاظم حسن الخفاجي8563

20ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مرحمن وحيد عذاب دخيل الموسوي8564

20ثروة حيوانية/مهندس زراعي.ماحمد حسن متعب حلو الحلو8565

20ثروة حيوانية/مهندس زراعي.ممحمد كطان محسن شبيب الصبيخاوي8566

19ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مرشا محمد جاسم شاهين العلي8567

19ثروة حيوانية/مهندس زراعي.محسنين عبد الحميد عبد الحسين كريم ال سلمان8568

19ثروة حيوانية/مهندس زراعي.موليد نعيم بزون حميدي البركات8569

19ثروة حيوانية/مهندس زراعي.منرجس صبيح نينو عباس الفتالوي8570

18ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مفالح سوادي رحيل دفار8571

18ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مالبوجراد/حمود هاتف زماط طالس8572

18ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مايمان خيري شبيب مصراع8573

18ثروة حيوانية/مهندس زراعي.محيدر عبد الحليم مجهول عبود المشهدي8574

18ثروة حيوانية/مهندس زراعي.محيدر عبدالحليم مجهول عبود المشهدي8575

18ثروة حيوانية/مهندس زراعي.معلي حسين احمد ظاهر الركابي8576

18ثروة حيوانية/مهندس زراعي.ميوسف نعيم خنجر عواد الزيادي8577

18ثروة حيوانية/مهندس زراعي.معباس عبد علي عباس فزاع البركات8578

17ثروة حيوانية/مهندس زراعي.ممرتضى راضي مدلول8579

17ثروة حيوانية/مهندس زراعي.متهاني جالب والي حمزة الزريجاوي8580

17ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مصادق علي عبد الرزاق اسماعيل الشمري8581

17ثروة حيوانية/مهندس زراعي.ممحمد كريم حنون نجم الظالمي8582

17ثروة حيوانية/مهندس زراعي.معقيل حياوي عبود جابر العارضي8583

16ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مانمار حامد والي صياح ال شهيب8584

16ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مانمار حامد والي صياح ال شهيب8585

16ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مزينب علي صايف حيدر الزريجاوي8586

16ثروة حيوانية/مهندس زراعي.ماسماء محمد شالكه هوني الحساني8587

16ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مامين صادق حسين حمادي الحساني8588

15ثروة حيوانية/مهندس زراعي.محيدر علي مطر مهدي آل ايدام8589

15ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مسجى طالب عبد علي المواجد8590

15ثروة حيوانية/مهندس زراعي.معلي رزاق سويهي محمد ال عبيد8591



15ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مفاطمه محمد عبد الجبار الحميدي8592

15ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مأحمد حامد كاظم محمد الحسيني8593

15ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مافياء اياد حميد كريم8594

15ثروة حيوانية/مهندس زراعي.معلي فارس رزاق حسين8595

15ثروة حيوانية/مهندس زراعي.محيدر مهدي راضي جبر الغزي8596

15ثروة حيوانية/مهندس زراعي.ماحمد عبد الرزاق علي8597

15ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مصبا قاسم صيهود هزاع ال يوسف8598

15ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مالعبيد/اديار باسم عبد عبود  8599

15ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مرواء نجم عبد ثامر8600

15ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مالعميه/أسعد كريم شنباره عليمه 8601

15ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مسجاد عبد الرسول محمد سهر الفضل8602

14ثروة حيوانية/مهندس زراعي.معايده سالم بالل كردوش العبساوي8603

14ثروة حيوانية/مهندس زراعي.محنين اسود ناهي عبد العالي االسدي8604

13ثروة حيوانية/مهندس زراعي.معلي عبد الرضا مهول محيسن العارضي8605

13ثروة حيوانية/مهندس زراعي.معبدالرضا فاهم صمون فرهود ال فرهود8606

13ثروة حيوانية/مهندس زراعي.ماحمد محمد حسين جوير الجياشي8607

12ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مسجاد فالح كدر مناحي ال مناحي8608

12ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مامير جبير شويل ناهي الخفاجي8609

12ثروة حيوانية/مهندس زراعي.معباس جنابي منشد عطيه ال زياد8610

12ثروة حيوانية/مهندس زراعي.موسام هويدي طشه سماري العبساوي8611

12ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مسيف حمزه عبد الحسن كاظم الحساني8612

12ثروة حيوانية/مهندس زراعي.معدنان مسير ناصر سلمان الجياشي8613

11ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مثامر هادي راهي عبود االعاجيبي8614

11ثروة حيوانية/مهندس زراعي.معلي شحات كصوع مادار الظالمي8615

11ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مزهراء حيدر ناصر حسين الزياد8616

11ثروة حيوانية/مهندس زراعي.ممحمد باسم حسن عبعوب العبساوي8617

11ثروة حيوانية/مهندس زراعي.منور عطية عالوي حسين الزيادي8618

11ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مكامل قاسم كميل كظوم الحساني8619

10ثروة حيوانية/مهندس زراعي.ماسراء سهيل نجم كاظم8620

10ثروة حيوانية/مهندس زراعي.متقى علي عبد جاسم المرشدي8621

10ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مصابرين نعيم صويح جبير8622

10ثروة حيوانية/مهندس زراعي.محسن رياض نعيم مصري الغانمي8623

10ثروة حيوانية/مهندس زراعي.منور جبار مهوس حبيب الجياشي8624

10ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مازل حسن حسين الشالكه8625

9ثروة حيوانية/مهندس زراعي.معلي ضعيف مهاوش رداد الزيادي8626

9ثروة حيوانية/مهندس زراعي.ممنى كريم عبيد سمير العارضي8627

9ثروة حيوانية/مهندس زراعي.معلي منصور ضجر ال طاهر8628

8ثروة حيوانية/مهندس زراعي.معباس سعد فاهم حسوني الزيادي8629

5ثروة حيوانية/مهندس زراعي.مبنين كامل أجبير أهميم العبساوي8630

غير مطابقثروة حيوانية/مهندس زراعي.مصالح ثجيل جالب بشاخي الزيادي8631

غير مطابقثروة حيوانية/مهندس زراعي.مسجاد قاسم زغير عفات الجياشي8632

21مهندس علم اقليمي.مراضي ناصر حسين جودة المشعالوي8633

غير مطابقمهندس علم اقليمي.مسجاد خضير ناصر جري الصفراني8634



25مهندس كهرباء.معلي صالح عبد الساده موسى8635

24مهندس كهرباء.مزهراء حسين عبد النبي الصالح8636

22مهندس كهرباء.مهدى خلف حسين محمود الموسوي8637

20مهندس كهرباء.معقيل عبدهللا عجمي بغيل8638

20مهندس كهرباء.معلي صائب عبد عيدان8639

20مهندس كهرباء.ممحمد عفات ثجيل الجبوري8640

15مهندس كهرباء.ممحمد طالب موسى حسون الفنهري8641

17مهندس كهرباء.مندى قحطان خلف مخيف الجياشي8642

16مهندس كهرباء.متبارك محمد والي نويصر الحسني8643

15مهندس كهرباء.محسين سعد كاظم حسن الخفاجي8644

15مهندس كهرباء.ماباذر ظاهر محسن علي الطالقاني8645

15مهندس كهرباء.محسن جاهل عبد حسن العاكوبي8646

15مهندس كهرباء.محسنين هدهود كاني عجور االعاجيبي8647

15مهندس كهرباء.معمر جاسم عاجل جبار الجابري8648

15مهندس كهرباء.معذراء بندر هليل عواد العبساوي8649

15مهندس كهرباء.مزهراء طعمه عبد حسين الدليمي8650

15مهندس كهرباء.معلي سعد مجيد محمد الكاظمي8651

13مهندس كهرباء.محسين عباس ناهي عبود ال ماني8652

13مهندس كهرباء.ممنصور ناهي عبد الكاظم سوادي الشيباني8653

12مهندس كهرباء.ممصطفى جمال صادق بالو محمد8654

12مهندس كهرباء.معمار ناصر جواد كاظم ال ضويف8655

12مهندس كهرباء.معلي مثنى ياسين صحن العبادة8656

11مهندس كهرباء.مسامي ابوالهيل هاي حسين الموسوي8657

10مهندس كهرباء.ممحمد رعد عواد عطية الغزاوي8658

10مهندس كهرباء.معلي سعد صالح مهدي8659

10مهندس كهرباء.معلياء بالسم محسن عبد  االعرجي8660

10مهندس كهرباء.محسين هاتف عبدالساده عبدهللا8661

10مهندس كهرباء.ممحمد عبدالحسن جبار مشاري الكرعاوي8662

10مهندس كهرباء.مفرج ردام مزهر شعالن السعيد8663

8مهندس كهرباء.محسين احمد جاسم عبود المعيدي8664

8مهندس كهرباء.مأحمد جميل عبد علي كاظم الصائع8665

7مهندس كهرباء.محسين ميثم كاظم ال حساني8666

5مهندس كهرباء.معباس داخل ياسر الزيادي8667

5مهندس كهرباء.ممحمود رحيم والي عيدان الجبوري8668

5مهندس كهرباء.ممهند عاجل كاظم فهد8669

غير مطابقمهندس كهرباء.مبنين ظاهر كايس محمد الزيادي8670

غير مطابقمهندس كهرباء.مسالم غانم نجيب عباس8671

غير مطابقمهندس كهرباء.ماسامة فاضل هالل محمدعلي الحميدي8672

غير مطابقمهندس كهرباء.محسن مخلد عبد علي الجبوري8673

غير مطابقمهندس كهرباء.محسين محسن حميد رزوقي ال صالح8674

غير مطابقمهندس كهرباء.مزهراء هيثم عبدالزهره سلمان الغراوي8675

غير مطابقمهندس كهرباء.مموسى عطيه عجه جاسم الظالمي8676

غير مطابقمهندس كهرباء.منور صالح كامل حمزة الفياض8677



غير مطابقمهندس كهرباء.معباس فزاع بزون حميدي البركات8678

غير مطابقمهندس كهرباء.منور شياع رسن فدان الخفاجي8679

غير مطابقمهندس كهرباء.مصابرين حامد جاسم ياسر البوحياية8680

غير مطابقمهندس كهرباء.ممحمدنغيمش باش صلهوم8681

غير مطابقمهندس كهرباء.مهبه كامل نعمه عباس8682

غير مطابقمهندس كهرباء.مسلوى حسين محمد كيطان8683

غير مطابقمهندس كهرباء.مهند عبدالعالي عوض سلمان الظالمي8684

غير مطابقمهندس كهرباء.ماحمد نعيم جبير سهر ال ابو جياش8685

غير مطابقمهندس كهرباء.معلي حسين صادق بال محمد8686

غير مطابقمهندس كهرباء.ممحمود محمد منشد مطير8687

غير مطابقمهندس كهرباء.مياسر منشد حسن طشحيل الصفراني8688

40مهندس مدني.مهاني رمزي جابر الكاذبي8689

35مهندس مدني.مأمير حيدر جواد جريو8690

31مهندس مدني.مجابر عباس صكر سلطان8691

28مهندس مدني.مجاسم محمد هليل منشد الزيادي8692

28مهندس مدني.مخالد صاحب خضير حسون الحجيمي8693

28مهندس مدني.محنين اياد احمد عبدعلي السماوي8694

25مهندس مدني.معبدهللا محمد عبد الحميد عبد الوهاب الطرشة8695

25مهندس مدني.محسين جمعة علي سعيد الزريجاوي8696

25مهندس مدني.معبد العزيز سلمان غثيث8697

25مهندس مدني.مهدى مهدي عباس عبد الحسن8698

24مهندس مدني.مريام لهمود ايدام سعود8699

23مهندس مدني.مانوار ثامر جاسم حسين8700

22مهندس مدني.ممريم جبر كاظم جاسم ال سلطان8701

22مهندس مدني.مزينب حيدر قاسم جعفر8702

22مهندس مدني.منور وسام فاضل حسين فضيل8703

22مهندس مدني.ماحمد عالوي حسين سلمان الظالمي8704

22مهندس مدني.متقى حامد عبد الحسين بدر شبيب8705

22مهندس مدني.مزينب ناجح طعيمه حمزه الغانمي8706

21مهندس مدني.ممصطفى قصي عزيز احمد الديبس8707

21مهندس مدني.معقيل غصه مجيد عليوي الزريجاوي8708

20مهندس مدني.محسين مثنى ياسين صحن العباده8709

20مهندس مدني.ممحمد عبد الحميد هادي حميد  الخفاجي8710

20مهندس مدني.ممزهر صاحب عبد الرسول ابو خويط الظالمي8711

20مهندس مدني.مامال ستار جبار عذافه الزريجاوي8712

20مهندس مدني.محسن اياد جاسم عمران البركي8713

20مهندس مدني.مفرح حسين طه جساب الفرحاني8714

20مهندس مدني.ماحمد حسن مسلم هاشم ال جواد8715

20مهندس مدني.ممهند موسى مكي خريجان الحسني8716

20مهندس مدني.محيدر عبد الكريم هادي عبد الجبوري8717

20مهندس مدني.مفاطمه حسين لفته جودي الجابري8718

20مهندس مدني.معامر حميد عبد عكال8719

20مهندس مدني.مرقية سعد علي كاوي بركات8720



20مهندس مدني.ماحمد فارس بهاض جبر الزيادي8721

20مهندس مدني.ماحمد حاكم محسن حمدان الجياشي8722

20مهندس مدني.مفرح كريم كردي محسن البيجاوي8723

20مهندس مدني.مفراس هالل حسن حمود ال مانع8724

20مهندس مدني.معلي رزاق جبار حمادي الرضا8725

19مهندس مدني.مهاجر عفات ثجيل الجبوري8726

19مهندس مدني.مخير هللا محسن شنان عبد هللا الظالمي8727

19مهندس مدني.مساره وكاع فجار مخور االعاجيبي8728

18مهندس مدني.ممنى جابر عريان بطي ال بري8729

18مهندس مدني.ممصطفى كاظم ديلي خالوي البركات8730

18مهندس مدني.مابراهيم مهدي كاظم درو الخفاجي8731

18مهندس مدني.محسن علي عبدالكريم حجم الحساني8732

18مهندس مدني.مخضر سعيد عواد ناصر ال غدير8733

18مهندس مدني.مرباب يوسف تومان عبدالحسين الزريجاوي8734

18مهندس مدني.معباس فاضل عمش عبد الوائلي8735

18مهندس مدني.ممسلم جياد رحيم حبيب الحجيمي8736

18مهندس مدني.مرضاب جميل جبار حسن الحسينات8737

18مهندس مدني.مقاسم عامر عبادي8738

18مهندس مدني.محسن حامد فاضل حاضوش8739

18مهندس مدني.ممحمد حيدر حسن اليونس8740

17مهندس مدني.مافراح صالح عذاب حمود الغزي8741

17مهندس مدني.مطيف عبدهللا بزون عبود الحساني8742

17مهندس مدني.مرقية شاكر سودان عباس8743

17مهندس مدني.مزينه اياد جبار حنون المحسناوي8744

17مهندس مدني.ممحمد مهدي موحان البوجراد8745

17مهندس مدني.مزين العابدين علي نوري منصور8746

17مهندس مدني.معبد الرحمن مالك طريول جاسم الظالمي8747

17مهندس مدني.معلي نعمه كامل عباس الوائلي8748

17مهندس مدني.مفاطمه نجاح جادر ياسر الياسري8749

17مهندس مدني.مفاطمة ثجيل جاسم محمد الظالمي8750

17مهندس مدني.مبيادر محمد طويح محمد الزريجاوي8751

17مهندس مدني.مأسراء محسن تركي الشمري8752

17مهندس مدني.ماسراء ستار جبار حنون المحسناوي8753

17مهندس مدني.منورس محمد عويد عبود الزريجاوي8754

17مهندس مدني.مزينب حسن عبدالستار جاسم8755

16مهندس مدني.مرسل سعد عبد عبدهللا ال غريب8756

16مهندس مدني.منجالء مهدي عبد الحسين جليل الزيادي8757

16مهندس مدني.معلي عبد هالل جواد البوحسين8758

16مهندس مدني.ممحسن حسين هادي الحسون8759

16مهندس مدني.ميقين جواد كاظم الزركاني8760

15مهندس مدني.مال حشاش- حوراء علي حسين فشالن 8761

15مهندس مدني.مفواز حمود عايد عبيد الزيادي8762

15مهندس مدني.معلي طالب ناصر جفات الحسني8763



15مهندس مدني.مايناس عكاب شراد الجابري8764

15مهندس مدني.مامير سعد حسون ال عبودي8765

15مهندس مدني.مزهراء سالم جفجير محسن الغانمي8766

15مهندس مدني.مايمان كريم ناصر حسين الضالمي8767

15مهندس مدني.محسين عبدالكاظم عبدالزهرة تومان الجياشي8768

15مهندس مدني.مداخل عبدالحسن ادهير كاظم8769

15مهندس مدني.محسن علي موري عيسى العنكوشي8770

15مهندس مدني.مفاطمة سوادي حسين عزوز الزريجاوي8771

15مهندس مدني.معلي ابراهيم مهدي حسين الظالمي8772

15مهندس مدني.مجنان عبد الكريم هالل عزيز الكناني8773

15مهندس مدني.مامنه اياد عبد الجبار جعفر8774

15مهندس مدني.محيدر عبدعلي والي سلمان الحساني8775

15مهندس مدني.مفهد عيدان والي غميس البركي8776

14مهندس مدني.محسين علي حسن حمادي الحمداني8777

14مهندس مدني.مسرى باسم عبدالستار علي الربيعي8778

14مهندس مدني.مأيات محمد شهيد كناوي الجليحي8779

13مهندس مدني.مسجاد محسن شاكر مجهول الحساني8780

13مهندس مدني.مزينب سالم خليف حمد ال معالي8781

13مهندس مدني.ممصطفى ماجد حميد الطوبي8782

13مهندس مدني.منبراس حسين هادي صالح علي8783

13مهندس مدني.مياسر محمد حسين صراوه الزيادي8784

13مهندس مدني.مريم علي احمد نجم العبادي8785

12مهندس مدني.مسالم كريم مهلي مزهر الزيادي8786

12مهندس مدني.ممصطفى ياسين حمود هادي8787

12مهندس مدني.مزينب شنان ناجي شعالن الرماحي8788

12مهندس مدني.مشهالء حمزه كريم راضي الزريجاوي8789

12مهندس مدني.معلي طالب عبد الحسين ال عبد الرسول8790

12مهندس مدني.مزهراء محمد جاسم محمد السوادي8791

12مهندس مدني.ممنار عبدهللا بزور حمد معلة8792

12مهندس مدني.مأمين ستار جبار ديان العبيدي8793

12مهندس مدني.معلي بهلول رجاف هداد8794

12مهندس مدني.مخالده زكي سفاح والي الفرطوسي8795

12مهندس مدني.مفراس قاسم شناوه محمد العبساوي8796

11مهندس مدني.ممريم محمد عباس هويدي هادي8797

11مهندس مدني.معلي قاسم فرهود غازي الوائلي8798

11مهندس مدني.ميوسف نايف طارش دحل الصويحي8799

11مهندس مدني.مزهراء عصود حمود عيسى8800

11مهندس مدني.مسلوان شاكر عجيل خنجر الزاجي8801

11مهندس مدني.مسجاد باسم رحيم صالح الزيادي8802

10مهندس مدني.محسن جواد كاظم جبير الظالمي8803

10مهندس مدني.مصفاء جاسم كحيط ثويني التوبي8804

10مهندس مدني.ماحمد سالم عطشان8805

10مهندس مدني.مرقية ماجد عبد سلمان8806



10مهندس مدني.مسرى شهاب احمد محيي السعيد8807

10مهندس مدني.محسام جياد غالي محمد8808

10مهندس مدني.مأسامة يونس شجاي شناوة8809

10مهندس مدني.معلي حسن حرب ثعبان الجياشي8810

10مهندس مدني.محيدر ضياء شاكر سماوي8811

10مهندس مدني.منرجس غازي علي حمزة النافعي8812

10مهندس مدني.ممسلم عقيل حسن حبيب الگرعاوي8813

10مهندس مدني.محوراء عالوي مخلف فهد الزيادي8814

10مهندس مدني.ممحمد عبد الرزاق جاسم عبود الشاهر8815

10مهندس مدني.مزينب عبدالهادي محمود حساني كركر8816

10مهندس مدني.مزينب ابراهيم كاظم براك العامري8817

10مهندس مدني.معز عقيل كاظم دهيلي ال سلمان8818

10مهندس مدني.مأسيل حسين عمش عبد الوائلي8819

10مهندس مدني.مصابرين رحيم فليح علي الطالقاني8820

10مهندس مدني.م؛ ضرغام حميد محمد عبد هللا العبساوي8821

10مهندس مدني.مهاله حسين علي مجيد التركي8822

10مهندس مدني.محسين علي نصيف جاسم السلمان8823

10مهندس مدني.مفاطمة رزاق محمد باني8824

10مهندس مدني.مدعاء محمد علي محسن عبد الحسين آل نصار8825

10مهندس مدني.مهيمن عماد شاكر عبد الرزاق العبيد8826

9مهندس مدني.مايات حسن عبد ساجت الجياشي8827

9مهندس مدني.متبارك ياسين حمود هادي8828

9مهندس مدني.معالء جاسم شريف كويد العبساوي8829

9مهندس مدني.مهشام عباس هالل جواد الجياشي8830

9مهندس مدني.معباس محمد خضير الحسن8831

8مهندس مدني.منور امان سعود محمد علي تركي8832

8مهندس مدني.معبير انور صياح دوني ال سعيد8833

7مهندس مدني.مابوالقاسم محمد عبادي علي الزيادي8834

7مهندس مدني.مرعد علوش عبيد عباس الزريجاوي8835

6مهندس مدني.محسين فراس جاسم ديلي الجياشي8836

غير مطابقمهندس مدني.مفلاير صالح لزام خليوي8837

غير مطابقمهندس مدني.مأزهار مهدي محمد حمادي الموسوي8838

غير مطابقمهندس مدني.ممها محمد حسين سلمان الخزعلي8839

غير مطابقمهندس مدني.ممرتضى جابر حمود اسراج اليعكوبي8840

غير مطابقمهندس مدني.مرواء كاظم سهر حسين8841

غير مطابقمهندس مدني.معلي نبراز عطية خلف ال كنبر8842

غير مطابقمهندس مدني.مهبه قاسم محمد عبدزيد الفضلي8843

غير مطابقمهندس مدني.مبدر ابوالهيل هادي حسين الموسوي8844

غير مطابقمهندس مدني.محسن داخل جابر دهام الظالمي8845

غير مطابقمهندس مدني.مفرح جاسم محمد جبر8846

غير مطابقمهندس مدني.ممالك علي حسين حسن8847

غير مطابقمهندس مدني.محيدر نجم عبدهللا جابر ال دحام8848

غير مطابقمهندس مدني.مسجاد هادي عبد هادي ال حسن8849



غير مطابقمهندس مدني.ماديان قاسم ياسر محمد ال جاسم8850

غير مطابقمهندس مدني.مسالم رعد جوده عيدان الجياشي8851

غير مطابقمهندس مدني.مصفا حسين حمزة سلمان الطائي8852

غير مطابقمهندس مدني.مغصون محمد خوين الصفراني8853

غير مطابقمهندس مدني.مايهاب احمد عوده حمد الربيعي8854

غير مطابقمهندس مدني.محسين محسن خنجر جياد الساعدي8855

غير مطابقمهندس مدني.مرسل سالم فخري علي الكنازوه8856

غير مطابقمهندس مدني.محيدر شاكر حمد مكوار8857

غير مطابقمهندس مدني.ممحمد وسام عبدالسادة خالطي ال جحيش8858

غير مطابقمهندس مدني.متبارك جواد كاظم عودة العريبي8859

غير مطابقمهندس مدني.معبير كريم مهددي عابلة الجابري8860

غير مطابقمهندس مدني.مسراب جبار محنه وني الشنابره8861

غير مطابقمهندس مدني.محسين عظيم جبير ناصر ال عيسى8862

غير مطابقمهندس مدني.مانفال حسين ساجت ناهيالبركي8863

25مهندس مساحة.ممحمد عبدالملك جعفر محمدباقر الحسين8864

15مهندس مساحة.ماحمد عبدالحسن وحيد مشكور الزريجاوي8865

غير مطابقمهندس مساحة.مهبه هاني عبد الحمزه خضير الفتالوي8866

غير مطابقمهندس مساحة.مصفاء فليح عبد عويده الزيادي8867

غير مطابقمهندس مساحة.مفاطمه نعيم محسن كاظم الظالمي8868

غير مطابقمهندس مساحة.مسعد كامل عبد المجرم8869

غير مطابقمهندس مساحة.مهاشم صاحب ابوحنين قريش قريش8870

غير مطابقمهندس مساحة.مهدى محمد شايع خضر االعاجيبي8871

غير مطابقمهندس مساحة.مإسراء ستار عكيلي جارهللا8872

غير مطابقمهندس مساحة.مساره قاسم لزام دليبس الشنابره8873

غير مطابقمهندس مساحة.مزينب حسن وذاح عليوي8874

غير مطابقمهندس مساحة.مظفر علي مسلم رزاق8875

غير مطابقمهندس مساحة.مرواء عباس فاضل سلمان الديبس8876

غير مطابقمهندس مساحة.مماجدة صالح جودة صياح8877

30مدرس انكليزيوجدان سعد حسين كريم8878

28مدرس انكليزيحنين رعد سلمان قاسم8879

28مدرس انكليزيزينب سلمان علي حسين ابوطبيخ8880

27مدرس انكليزيليلى كريم شويل عباس الصفراني8881

28مدرس انكليزيسيف سعد مزهر كعيم الضالمي8882

27مدرس انكليزيندى جليل اسماعيل احمد التميمي8883

27مدرس انكليزياحمد حمزه حواد عذافه الغليظاوي8884

27مدرس انكليزيإكرام رحيم صعلوك مسرب الزيادي8885

27مدرس انكليزيحوراء حسن عمران ابراهيم8886

27مدرس انكليزيعبير جالل شيال جهادي الصفراني8887

27مدرس انكليزيسجود دحبش حسين جاسم8888

27مدرس انكليزيابتهال غافل والي نشمي الريشاوي8889

27مدرس انكليزيآيات مسلم صفيج عناد الجياشي8890

27مدرس انكليزيجنان كريم مزهر كشيش العارضي8891

27مدرس انكليزيكرار عباس رحيم علي8892



27مدرس انكليزيزينب حسن وعد عبد آل يعكوب8893

27مدرس انكليزينور شريف محمد مهدي8894

27مدرس انكليزيوفاء نجم عبد شناوه8895

27مدرس انكليزيانور كاظم صويح هول الظالمي8896

27مدرس انكليزيسبأ حسن عبد االمير محمد8897

26مدرس انكليزيحسن محمد كامل فرحان السمان8898

26مدرس انكليزيزهراء غالب طريخم بدح آل حمادي8899

26مدرس انكليزيدعاء حمود عيسى طالل8900

26مدرس انكليزياسراء صبحي عطيه خضير آل ميدم8901

26مدرس انكليزيالرفوش/ ساره رحمان دوهان فرفاح 8902

26مدرس انكليزيهيام علي عبد ابراهيم8903

26مدرس انكليزيشروق حمود عيسى طالل8904

26مدرس انكليزيعلي أمير جابر سراج8905

26مدرس انكليزيعلي أمير جابر سراج اليعكوبي8906

26مدرس انكليزيفيصل غازي عبد الكريم كاطع الجبوري8907

26مدرس انكليزيبشار فاهم لفته عواد الزيادي8908

26مدرس انكليزيفاطمه نايف هندي عزوز الزيادي8909

25مدرس انكليزينوره سعد عبيد متعب ال جريع8910

25مدرس انكليزيجليل منور عبود هالسة الزيادي8911

25مدرس انكليزيمحمد خضر داخل عرض األعاجيبي8912

25مدرس انكليزيفيحاء جاسم عبد الحسين عبد هللا8913

25مدرس انكليزيحبيب تكليف كاظم جبل الصفراني8914

25مدرس انكليزيغفران شاكر فليح عبد الحسن العذاري8915

25مدرس انكليزيشروق ساجت جبار عباس البركي8916

25مدرس انكليزيزهراء محمد عبد الرزاق جواد كاظم8917

25مدرس انكليزينور الهدى صدام نعمه جاسم البو شريف8918

25مدرس انكليزيسجى علي حسن وزير الجابري8919

25مدرس انكليزيكوثر عبيس عبدهللا حساني الحساني8920

25مدرس انكليزيعهود نعيم كاظم هاشم الظالمي8921

25مدرس انكليزيمحمد فالح لزام خليوي8922

25مدرس انكليزيازهار محمد نعيم ناصر8923

25مدرس انكليزيمحمد كاظم نغيمش علوان العبسي8924

25مدرس انكليزيوالء جبار محمدحسين8925

25مدرس انكليزيكرار علي شنان طراد البو حسين8926

25مدرس انكليزيفاتن رضا صاحب حمادي8927

24مدرس انكليزيعلي حايل شناب نوير النوادي8928

24مدرس انكليزيبشار رحيم جعاري اسماعيل السوالم8929

24مدرس انكليزيبنين غصه مجيد عليوي8930

24مدرس انكليزينورا يونس خضير يونس الربيعي8931

24مدرس انكليزيانعام جاسم غثيث عياش الزيادي8932

23مدرس انكليزيزهراء رمان حرب عبد الزيادي8933

23مدرس انكليزيمصطفى جبار عباس كطل الظالمي8934

23مدرس انكليزيصادق جفات عويد اجكين8935



23مدرس انكليزينورس اسماعيل سعد علي الموسوي8936

23مدرس انكليزيمرتضى هاتف حرز حسون الجياشي8937

23مدرس انكليزيفضة عباس عبد علي محمد الكيتب8938

23مدرس انكليزينور فالح رويضي حمادي8939

23مدرس انكليزيالجابري/علي ساجد عبد الحسين دخيل8940

23مدرس انكليزيعبدهللا عادل جواد كاظم8941

23مدرس انكليزيأكرم كاظم عيدان منصور الحساني8942

23مدرس انكليزيحمزه داخل شاكر ناصر8943

23مدرس انكليزيامال محمد علي حسين الحساني8944

22مدرس انكليزيسجى حمزة غازي صيوان8945

22مدرس انكليزيساره قاسم كاظم عاجل ال عبد8946

22مدرس انكليزيفاطمة مزهر حسوني محمد الظالمي8947

22مدرس انكليزيمسلم صالح نعمه عبدهللا التويجاوي8948

22مدرس انكليزيمهدي علي جابر العرجاوي8949

22مدرس انكليزينور نبيل نجم عبد عجيب8950

22مدرس انكليزيافراح احمد حمود عكظ الجابري8951

22مدرس انكليزيعباس رحيم لفته حسين التوبي8952

22مدرس انكليزيجليل جمعة مريح طوالة البركي8953

22مدرس انكليزيجليل جمعة مريح طوالة البركي8954

22مدرس انكليزيعهودحسوني عويدعبودالزريجاوي8955

22مدرس انكليزيلقاء كاظم حسن منيهي الظالمي8956

22مدرس انكليزيحنين ثائر عباس حميد الخفاجي8957

22مدرس انكليزيمحمد محي هالوي عجيل الريشاوي8958

22مدرس انكليزيزينب سعران ناطور خنفوس البركات8959

22مدرس انكليزيجواد احسان جواد كاظم ال محسن8960

22مدرس انكليزيعبدالمهيمن سلمان مطشر مجبل الجشعمي8961

22مدرس انكليزيبهاء عالء عبد الحسين حسان الشمري8962

22مدرس انكليزيمحمد مهدي هاشم جياد الموسوي8963

22مدرس انكليزيأنوار مدلول حسين نمنوم الجياشي8964

22مدرس انكليزينبأ عالء ناطور عبيد الخافجي8965

22مدرس انكليزيسرى عماد محمد حسون8966

22مدرس انكليزيريكان مدلول حنيحن شبيب الظالمي8967

22مدرس انكليزيجواد دخيل عبدهللا حسين البركات8968

22مدرس انكليزيفاطمه عادل جواد كافي الزيادي8969

22مدرس انكليزينور الهدى ماجد حميد جاسم االعاجيبي8970

22مدرس انكليزياحمد محسن نجم علوان اليعكوبي8971

22مدرس انكليزيبشرى مطلب عاصي غريب8972

22مدرس انكليزيمحمد عبدالرضا لفته شايع المالكي8973

22مدرس انكليزيهند كريم حمود عوفي الظالمي8974

22مدرس انكليزيعالء كافي اليم حسب العارضي8975

22مدرس انكليزيمهند ناجح طعيمه حمزه الغانمي8976

22مدرس انكليزيضحى رستم سليم عبدالحسين العرادي8977

22مدرس انكليزيمحمد منسي لطيف ولع االعاجيبي8978



22مدرس انكليزيزهراء داخل عباس جبر8979

22مدرس انكليزييوسف حسين كاظم خاجي8980

22مدرس انكليزيالمعجون/ احمد غصاب نوري عزاره8981

22مدرس انكليزيزهراء رمان حرب عبد الزيادي8982

21مدرس انكليزيزينب بندر زغير مرهج الرواشي8983

21مدرس انكليزيانفال محمد حسين فرج الوائلي8984

21مدرس انكليزيمصطفى لطفي محمد عبد الرحمن التميمي8985

21مدرس انكليزيسرى هدير عيسى حسين سلمان8986

21مدرس انكليزيزهراء علي مجيد كريم ال محسن8987

21مدرس انكليزيمرتضى ابراهيم حسين هالل جوابر8988

21مدرس انكليزيعذراء ابوالهيل هادي حسين8989

21مدرس انكليزيكواكب حاتم كرمش خضير8990

21مدرس انكليزيزهراء مطلب عاصي غريب8991

21مدرس انكليزيسالم مسافر كاظم عجه العارضي8992

21مدرس انكليزيبنين كاظم حافظ محمدعلي االعرجي8993

21مدرس انكليزيشيماء سامي عبدهللا ماشي العبساوي8994

21مدرس انكليزيبنين عباس نوري عبود الحساني8995

21مدرس انكليزيايمان عادل عزيز حسن8996

21مدرس انكليزيقدس حسين عدل ناصر ال ذعذاع8997

21مدرس انكليزيغسق رسول جبار مشعل8998

21مدرس انكليزياحمد صباح دخن ناصر الزريجاوي8999

21مدرس انكليزيهبه رحيم ياسين عوده ال عروج9000

21مدرس انكليزيزينب قاسم كريم عبدهللا9001

21مدرس انكليزيمحاسن خضير عباس جبر العلو9002

21مدرس انكليزيهبه فاهم هادي عبود الجبر9003

21مدرس انكليزيموسى الهادي عبد النبي لعيوس حمدان الزيادي9004

21مدرس انكليزيزينب منصور حمزة والي الجياشي9005

21مدرس انكليزيكرار رعد شاكر شكص9006

21مدرس انكليزيحوراء جواد كاظم عبد9007

21مدرس انكليزيميالد عبد اللطبف حنون عبيد الشان9008

21مدرس انكليزيزينب حسن فليح حسن االعاجيبي9009

21مدرس انكليزيهند فايز عبادي شعيل الصفراني9010

21مدرس انكليزيإيثار جاسم عبيد محمد الديراوي9011

21مدرس انكليزيزينب رعد مطر عبود الربيعي9012

21مدرس انكليزيامال فريق جاسم مهدي الموسوي9013

21مدرس انكليزياحمد صالح كرم علوان الزياد9014

21مدرس انكليزيفالح ميثم خالد كاظم ديكان9015

21مدرس انكليزيحسن عاكول بهاض جبر9016

21مدرس انكليزيعالء محسن عبيد جبير الصفراني9017

21مدرس انكليزيبالل اسماعيل ابراهيم ابراهيم عزام9018

21مدرس انكليزيحسن فرحان حسن ناصر العطوي9019

21مدرس انكليزيعباس مارد غبد الحسين حربي لبعارضي9020

21مدرس انكليزيعباس مارد عبد الحسين حربي لبعارضي9021



21مدرس انكليزيعباس مارد عبد الحسين العارضي9022

21مدرس انكليزياحمد رحيم دايخ9023

21مدرس انكليزيحيدر تركي صالح مهدي االعاجيبي9024

21مدرس انكليزيأيمان قاسم كريم ياسين الجياشي9025

20مدرس انكليزيالسوالم/ نبأ هادي طاهر عبدالرضا 9026

20مدرس انكليزيزهراء داود غثيث كريم  العاجيبي9027

20مدرس انكليزيزهراء كريم عبد علي9028

20مدرس انكليزيحوراء بشار شاكر بادي الحبيب9029

20مدرس انكليزيغدير حمدان حسين ساجت الزيادي9030

20مدرس انكليزيتبارك اسعد جبار حنون المحسناوي9031

20مدرس انكليزيسنابل عبدهللا فاضل حسون الزريجاوي9032

20مدرس انكليزيزهراء حامد مالح عذافه الزيادي9033

20مدرس انكليزيدعاء سعد جبير فياض العبساوي9034

20مدرس انكليزينور نعيم جنحيت عبدعلي ال عبد علي9035

20مدرس انكليزياحمد علي ملوح غياض9036

20مدرس انكليزيزهراء عبدهللا باني الجابري9037

20مدرس انكليزيزينب  علي  جبار مجلي الجابري9038

20مدرس انكليزيسجى كريم محسن جواد التركي9039

20مدرس انكليزيخالد سعدون هميم عفنان9040

20مدرس انكليزيوليد راضي كاظم علوان الميالي9041

20مدرس انكليزيشيماء نعيم بزون حميدي9042

20مدرس انكليزيفرح اسماعيل نواف راضي الحميدي9043

20مدرس انكليزياسيل عبد الكاظم بزون عبود الحساني9044

20مدرس انكليزيهديل عبدالمير عبيد سلمان9045

20مدرس انكليزيهدى ناظم فليح حسن محمد9046

20مدرس انكليزيعلي مناف ديوان عبد الصافي9047

20مدرس انكليزيشفاء خيري شبيب مصراع البركي9048

20مدرس انكليزيدجله حمود حمزة عبد9049

20مدرس انكليزيطيف عدنان عبد العباس جبار ال شبوط9050

20مدرس انكليزيمحمد يحيى كامل هاي الظالمي9051

20مدرس انكليزيزينب محسن غازي راضي ال غازي9052

20مدرس انكليزيمرتضى صائب حميد ناجي9053

19مدرس انكليزيمرتضى حيدر شريف علوان الناصر9054

19مدرس انكليزيبتول ورد غالي زغير المشعالوي9055

19مدرس انكليزيابتهال لفته جباره كزار9056

19مدرس انكليزيفاطمة عبدالحسن حمدان يوسف الشريف9057

19مدرس انكليزيزهراء يعقوب ناجي عبد الرضا الياسري9058

18مدرس انكليزياالء لطيف جبير محمد الجياشي9059

18مدرس انكليزيزهراء تقي مايع ضاهر الياسري9060

18مدرس انكليزيايات جبر علي جبر عوفي9061

18مدرس انكليزيعبدهللا فالح محارب جبار9062

18مدرس انكليزيابراهيم عبد عبد الحسين مطر المطر9063

18مدرس انكليزيساره رحيم طاشي حمزه السوالم9064



18مدرس انكليزيجنان سعد حسن حبيب الفرج9065

18مدرس انكليزيحسين جاسم محمد حدحوت الظالمي9066

17مدرس انكليزيموج ناجح صكبان محسن االعاجيبي9067

17مدرس انكليزيهناء عجمي فرج عبيد الزيادي9068

17مدرس انكليزيزينب محمد عبد االمير هالم الميالي9069

17مدرس انكليزيزينب محمد عبد االمير هالم الميالي9070

17مدرس انكليزيزينة حسين مكي جاسم الحربي9071

17مدرس انكليزيسجى حامد عناد تبن الحساني9072

17مدرس انكليزيجمال اسعد محل رويضي البركي9073

17مدرس انكليزيفاطمة صالح ناهي فضالة البركي9074

17مدرس انكليزيرواء فاهم حمزة مجلي الرماحي9075

17مدرس انكليزيابراهيم عناد كاظم حسون الظالمي9076

17مدرس انكليزيكرار كريم لعيبي صيوان9077

17مدرس انكليزيزهراء بصير عواد كاظم الكرعاوي9078

17مدرس انكليزيبنين جبار عبدهللا علي عاكوبي9079

17مدرس انكليزيالمأمون سعد حسين زبالة الظالمي9080

17مدرس انكليزيايالف نجم عبود رزوقي الحلي9081

17مدرس انكليزيمحمد حيدر عبدالحسين ابو حميد ال حاجم9082

17مدرس انكليزيعلي سلمان حمزه علي الياسري9083

17مدرس انكليزيحسناء كاظم فاهم محمد الشبالوي9084

17مدرس انكليزيزهراء حبيب كشيش شنان9085

17مدرس انكليزيعبدهللا حامد عبود جارهللا الحساني9086

17مدرس انكليزينهرين رسول كاظم طارش الزيادي9087

17مدرس انكليزيمصطفى أحمد رشيد عبد الكريم9088

17مدرس انكليزيفاطمه عادل رحيم والي الحسني9089

17مدرس انكليزينور خالد رسول عبجل السماوي9090

17مدرس انكليزيرباب  علي  جبار  مجلي  الجابري9091

17مدرس انكليزيمريم جعفر داخل جعفر الغره9092

17مدرس انكليزينهرين رسول كاظم طارش9093

17مدرس انكليزيبهاء فاضل چياد حسن السالمي9094

17مدرس انكليزيرغده كامل عباس ظاهر البركات9095

17مدرس انكليزينور عاصم عبدالمحسن رزاق الجوابر9096

17مدرس انكليزياسماء فالح مهدي جواد9097

17مدرس انكليزيامال مهدي صحين جبار البركات9098

17مدرس انكليزيمروة خميس نعيم موسى الزرفي9099

17مدرس انكليزيعالء رحيم فرحان حميدي9100

17مدرس انكليزيايه فالح حميد غانم الجياشي9101

17مدرس انكليزيمصطفى عباس عبداالمير عبد العباس9102

17مدرس انكليزيمريم ريسان احمد محسن مايح9103

17مدرس انكليزيابرار كريم حسن خضير الشمري9104

17مدرس انكليزينور ابراهيم نعمه حمزة الياسري9105

17مدرس انكليزيهديل جاسم عاصي9106

17مدرس انكليزيقمر كريم جاسم محمد االعاجيبي9107



17مدرس انكليزيفهد والي شيال عوده9108

17مدرس انكليزيايمان قاسم كامل حسن الظالمي9109

17مدرس انكليزيماهر ثجيل عبدالساده عطيه9110

17مدرس انكليزيانسام شهاب احمد محيي السعيد9111

17مدرس انكليزيامير ياسر حسين فرهود9112

17مدرس انكليزيأسامة رياض محسن كاظم العماري9113

17مدرس انكليزيمسافر جامل ملم جبار الجابري9114

17مدرس انكليزيرحمن محسن منعم دخان الظالمي9115

17مدرس انكليزيحسين محمد ناصر عبدالحسين  حسين9116

17مدرس انكليزيحنين عماد ثجيل هاشم الزهيري9117

17مدرس انكليزينعيم حمزه مشكور علي العلي9118

17مدرس انكليزيسلمان فليح مهدي9119

17مدرس انكليزيعباس ماضي زغير خضير الزريجاوي9120

17مدرس انكليزيمريم عامر جابر درويش التوبي9121

17مدرس انكليزيعلي عطشان شنيور ابو شخيره الميالي9122

16مدرس انكليزيابتسام علوان عبيد لفته الجمراوي9123

16مدرس انكليزينغم رعد داخل مناحي الزيادي9124

16مدرس انكليزيزينب حسين شاني عمران الجبوري9125

16مدرس انكليزيمريم علي عبدالرضا محمد الغيور9126

16مدرس انكليزيزينب علي ياسين فيروز الحسيني9127

16مدرس انكليزيجالل رضي سالم جبار األعاجيبي9128

16مدرس انكليزيزهراء جساب سلطان تويس9129

16مدرس انكليزياحمد موفق خضر مكي الجريو9130

16مدرس انكليزيبني رجاب/بتول قاسم باقر كريم 9131

16مدرس انكليزيشهد باسم غالب عجمي9132

16مدرس انكليزيبدور مجيد رحيم خضر9133

16مدرس انكليزيزينب عبد الكريم عبدهللا محمد العامري9134

16مدرس انكليزيعلي صالح جاسم وسمي9135

16مدرس انكليزيمحمد علي عبدالرضا محمد الغيور9136

16مدرس انكليزيمثنى نعيم حميد لفته الصبيخاوي9137

16مدرس انكليزيزين العابدين عبد حميد عبود الكصكيصي9138

16مدرس انكليزيعلي عبد الحمزه محسن نجم الخفاجي9139

16مدرس انكليزيالمرتضى عبد هللا تركي عطيه ال جوده9140

16مدرس انكليزيايمان ناظم رحيم ابراهيم االعاجيبي9141

16مدرس انكليزيغدير عباس فاضل عبود الحساني9142

16مدرس انكليزيحسين علي عبد الرسول عبد علي، عبد الرضا9143

16مدرس انكليزيمحمد صالح مهدي محمد المشعان9144

16مدرس انكليزيايام عبدهللا بزون عبود الحساني9145

16مدرس انكليزيمساعد عبدهللا كاظم نغيمش العبساوي9146

16مدرس انكليزيمشعل فاضل عاجل فداوي الفرطوسي9147

16مدرس انكليزيمحمد صادق مصطفى صادق زين العابدين9148

16مدرس انكليزيسوريه ناجح خيون شاهر الجابري9149

16مدرس انكليزيحسين لطيف محمد داود حمادي9150



16مدرس انكليزيفرح خليل جاسم عمران البركي9151

16مدرس انكليزيفاطمة علي عبدالرضا محمد الغيور9152

16مدرس انكليزينور طارق جبار شامي الجياشي9153

16مدرس انكليزينور حسين عجيل وادي الزيادي9154

16مدرس انكليزينور حيدر صبري حسين محيميد9155

16مدرس انكليزيفاطمة محمد عبدهللا حمود التميمي9156

16مدرس انكليزيروز حسن خضر علي الهمود9157

16مدرس انكليزيتبارك عبدالكريم عوض صالح العمية9158

16مدرس انكليزيتبارك حاتم عبد جبر الشمري9159

16مدرس انكليزيتبارك شاكر حامد معيف الياسري9160

16مدرس انكليزيحمزه هويدي رحيم طابور الساده9161

16مدرس انكليزيتقى محمد علي عبد آل الطيف9162

16مدرس انكليزيبنين كريم صكبان شنان9163

16مدرس انكليزيمنتظر حيدر حبيب عفريت الحبيب9164

16مدرس انكليزيحاتم جميل زامل ونون الزريجاوي9165

16مدرس انكليزيحسين عبد النور محمد بشي9166

16مدرس انكليزيروز حسن خضر علي ال لهمود9167

16مدرس انكليزيرحاب فاهم فتنان كالي االعاجيبي9168

16مدرس انكليزيمهدي علي عريف عبدالحسن الميالي9169

16مدرس انكليزيبنين فاضل كاظم حسين ال زياد9170

16مدرس انكليزيرحاب حاكم غريب محول الظالمي9171

16مدرس انكليزيبنين محسن غيث ابوريشه الظالمي9172

16مدرس انكليزيعذراء شوين عبدالعباس بعيد الربيعي9173

16مدرس انكليزيقصي احمد محمد سلمان البديري9174

16مدرس انكليزيعبير فهد جايد مشكور ال غليظ9175

16مدرس انكليزيمحمد باسم وحيد عبد النبي االعاجيبي9176

16مدرس انكليزيمصطفى محمود فنوخ الظالمي9177

16مدرس انكليزيزهراء حاكم كاظم سعود الحمداوي9178

16مدرس انكليزيامير حيدر كاظم حسوني الحجيمي9179

16مدرس انكليزيعباس رحيم داخل حسين االعاجيبي9180

16مدرس انكليزيفاطمه جواد كاظم علوان الجناحي9181

16مدرس انكليزيبنين فاهم منعم خليل العيساوي9182

16مدرس انكليزيحسين داهود حمد عبود9183

16مدرس انكليزيغاده سعد غافل نعمه العباسي9184

16مدرس انكليزيفاطمه داخل بهلول حميد الفريحي9185

16مدرس انكليزيياسر عدنان كامل سهر9186

16مدرس انكليزيهدى مهنه مهلي مطرب االعاجيبي9187

16مدرس انكليزيليث محمد حربي ساير الويادي9188

15مدرس انكليزيمنتظر جميل محمد مشل المشل9189

15مدرس انكليزيحسين رعد عبدالفتاح محمداغا9190

15مدرس انكليزيعلي حسين حسون ملوكي ال حميدي9191

15مدرس انكليزينور ماجد عبد األمير9192

15مدرس انكليزيحسين علي كريم خير هللا ركابي9193



15مدرس انكليزيمحمود كامل طحيور جابر الموسوي9194

15مدرس انكليزيزهراء عباس فالح حسن9195

15مدرس انكليزياسراء حسين عبدالرضا محمد الغيور9196

15مدرس انكليزيساالر عزيز عبد الحسين حسن9197

15مدرس انكليزيليلى جواد عنون دوخي9198

15مدرس انكليزيريام بهاء يوسف باجي الغزي9199

15مدرس انكليزيغدير باسم زغير احتاتة الزريجاوي9200

15مدرس انكليزيعلي حسين علوان جبار الحسين9201

15مدرس انكليزيدعاء عدنان متعب وناس الزيادي9202

15مدرس انكليزيحسين رحيم حسان يوسف ال شريف9203

15مدرس انكليزينور الهدى حسن غزاي ثعيلب الميالي9204

15مدرس انكليزيمصطفى عالء صاحب علي المعيط9205

15مدرس انكليزيميس قاسم خنجر عويد المناع9206

15مدرس انكليزيكوثر عباس فاضل حمزة9207

15مدرس انكليزيمنتظر رزاق دخيل عواد ال عواد9208

15مدرس انكليزيغفران شريف دايم خالص9209

15مدرس انكليزيفاطمة عماد فاضل ثامر9210

15مدرس انكليزيبتول لطيف نايف سلمان9211

15مدرس انكليزيزينب حسن هادي ياسر الموسوي9212

15مدرس انكليزيفلاير بردان جبار محمد ال شري9213

15مدرس انكليزيغفران سعيد محي تومان9214

15مدرس انكليزيايمان جابر صابر  وداي9215

15مدرس انكليزيحسين طالب ناجي الريشاوي9216

15مدرس انكليزيمروه حسن حبيب محمد جواد علوش9217

15مدرس انكليزينور عبدالصاحب عبدالكريم محمد ابوتنك9218

15مدرس انكليزيعلي عبد علي حمد كوعي9219

15مدرس انكليزيضحى حيدر مجيد حسون بقرالشام9220

15مدرس انكليزيفضل نعيم فضل الجياشي9221

15مدرس انكليزيبلسم يحيى راجي جبر9222

14مدرس انكليزيبنين حسين عبادي دارم القريشي9223

14مدرس انكليزيهدير علي خشوش موسى الغرابي9224

14مدرس انكليزيعلي نزار احمد جساب ال جبار9225

14مدرس انكليزيرزاق عبد الرسول ابراهيم جاسم الحمداني9226

13مدرس انكليزيايناس  فضل  داخل نعمه المحي9227

13مدرس انكليزيمحمد جبير مجلي عطيوي ال عطيوي9228

13مدرس انكليزيحوراء علي مزعل مراد ال عبود9229

13مدرس انكليزيايمان علي حربي عزوز الجابري9230

13مدرس انكليزيمديحه حاكم مسير عجة الغليظاوي9231

13مدرس انكليزيأحمد طالب مهدي مجيد الربيعي9232

13مدرس انكليزيسارة محمد نعمة مليح الجابري9233

13مدرس انكليزيازهار حاجم بدر علي ال هليل9234

13مدرس انكليزيازهار حاجم بدر علي  ال هليل9235

13مدرس انكليزيياس خضير هنيدي عبد الزرقاوي9236



13مدرس انكليزيبنين خضر عبد المناف ياسر العباده9237

12مدرس انكليزيفاطمة علي كاظم هاشم جبر9238

12مدرس انكليزيفضيله كريم جبار باطي البركي9239

12مدرس انكليزيمكارم مهدي رزاق العامري9240

12مدرس انكليزيسماح كريم شويل عباس9241

12مدرس انكليزيمريم عليوي هويدي عباس ال رضا9242

12مدرس انكليزيرباب جاسم رداد صخر الحساني9243

12مدرس انكليزينشوه نعيم ناصر راضي9244

12مدرس انكليزيابتهال صادق حميد جابر الموسوي9245

12مدرس انكليزيداليا خالد عبد عبدالحسن البركات9246

12مدرس انكليزياللقب خضر/ حسين سعد كامل حسن 9247

12مدرس انكليزيبنين رائد عبد الكاظم حسن ابراهيم شكيري9248

12مدرس انكليزيزينب مصعب صادق جعفر طفار9249

12مدرس انكليزيمحمد محسن داخل عواد الصافي9250

12مدرس انكليزيتهاني كاظم وبدان هداد المجرم9251

12مدرس انكليزيرسل رقيب حسون عبودي ال عبودي9252

12مدرس انكليزيوائل عباس جاسم محمد الرماحي9253

12مدرس انكليزيامير وحيد خشان اعيشم9254

12مدرس انكليزيغفران ربيح كاني مطر الزيادي9255

12مدرس انكليزيحوراء ستار غالي شنان الجياشي9256

12مدرس انكليزيزهراء عبدهللا محمود حسين ال مكتوب9257

12مدرس انكليزيغسق حاتم عطيه عبد الظالمي9258

12مدرس انكليزيعطاهلل رحيم ناصر الزريجاوي9259

12مدرس انكليزيمنت هللا قاسم عبد الزرزاق  العلي السلمان9260

12مدرس انكليزيمينا حسين جاسم محمد الكنزاوي9261

12مدرس انكليزيساره يوسف رسول عبدالحسين المحسناوي9262

12مدرس انكليزيهاجر عبدالحسن خلف حمزة9263

12مدرس انكليزيحسين محمد رسول عبد الجبار الحميدي9264

12مدرس انكليزيزينب نجم عبيد عطية الچعباوي9265

12مدرس انكليزيمسلم رحيم مدلول خضور الحساني9266

12مدرس انكليزيافراح طالب ذباح والي الزويد9267

12مدرس انكليزيمحمد طالب حسين عباس9268

12مدرس انكليزينورس احمد رفاس سوادي9269

12مدرس انكليزيريوف كاظم سلمان محمد الزيادي9270

12مدرس انكليزيغادة عايد سوادي ناصر ألزيادي9271

12مدرس انكليزيايات عبدهللا محمود حسين ال مكتوب9272

12مدرس انكليزيزهراء ستار جبار زاير الغزي9273

12مدرس انكليزيهدى خالد فاضل هالل مال هللا9274

12مدرس انكليزيامير خالد حسن كاظم الركابي9275

12مدرس انكليزيحسين حميد مسلم رحوم الموسوي9276

12مدرس انكليزيزينب فزاع رجاف هداد المجرم9277

12مدرس انكليزيعالء وصفي حسن حمود ال مانع9278

12مدرس انكليزيفارس خالد محمد عبادي الزيادي9279



12مدرس انكليزيساره كامل منصور حسين الصياغ9280

12مدرس انكليزيمروه ناظم صلبوخ حسين زيادي9281

12مدرس انكليزياحمد حميد كشيش فزاع الزيادي9282

12مدرس انكليزيعلي فاهم كاظم عباس الشمري9283

12مدرس انكليزينور عباس شاطي زغير الجعباوي9284

12مدرس انكليزيتقي شاكر كريمص طحيور9285

12مدرس انكليزيإسالم سعد جادر نهار العامري9286

12مدرس انكليزياحمد حسوني ديور عبد البركات9287

12مدرس انكليزيزينب مازن صبحي رديف الجبر9288

12مدرس انكليزيفرقان اياد عبد الساده مهدي الحجيمي9289

12مدرس انكليزيزينب سامي حسين عزيز ال حنوش9290

12مدرس انكليزيال عطية. افراح صوفي عبد الحسين لفتة9291

12مدرس انكليزيهالة كاظم حاشوش ذباح الكيم9292

12مدرس انكليزيعلي مراد جالب كدوش9293

11مدرس انكليزيمرتضى مهند محمد عثمان الجابري9294

11مدرس انكليزيمنتظر ابراهيم نويع نور الياسري9295

11مدرس انكليزيإيالف طالب محمد كاظم الحسيني9296

11مدرس انكليزيحسن وهاب عبد الكاظم عبد الخضر9297

11مدرس انكليزياسراء علي جابر راضي العباس9298

11مدرس انكليزياحمد حسين فليح حسن العلي سالم9299

11مدرس انكليزينور تحرير شريف محمود الشالل9300

11مدرس انكليزياوراد اياد عبد رحوم الموسوي9301

11مدرس انكليزيطيبة محمد كامل شاكر المشغاب9302

11مدرس انكليزياالء عبدالخالق حسين الجابري9303

11مدرس انكليزيمحمد داخل عبد حميدي الظالمي9304

11مدرس انكليزيعواطف جفات ولي عاجل9305

11مدرس انكليزينسرين مسعد خريجان كطان9306

11مدرس انكليزيزهراء توفيق محمد عبد الظالمي9307

11مدرس انكليزيدعاء عادل متعب عشم المنيهل9308

11مدرس انكليزينوال عطاهللا خوين لفته الجبوري9309

11مدرس انكليزيزمن قاسم كريم الربائع9310

11مدرس انكليزيفاطمه هادي لفته عجه البوريشه9311

11مدرس انكليزيزهراء حيدر فاضل عبوسي9312

11مدرس انكليزيزينب داخل هيل سلوم ال جعيب9313

11مدرس انكليزيمحمد داخل عبد حميدي الظالمي9314

11مدرس انكليزيمحمد سعد داخل محمد حميدي9315

11مدرس انكليزيمريم سالم جويد ساجت الزريجاوي9316

11مدرس انكليزياشواق جميل شعيوط عبود الحساني9317

11مدرس انكليزيصبا كاظم جواد مهبش السالمي9318

11مدرس انكليزيأمنه مزيد عبداالمير مجهول الحساني9319

11مدرس انكليزيعلي عبدهللا كريم مجهول الماجد9320

11مدرس انكليزيعلي عبدهللا كريم مجهول الماجد9321

11مدرس انكليزيعلي حسون حمود موسى الحساني9322



11مدرس انكليزيمصطفى شكري عبد حسون ال جريب9323

11مدرس انكليزينور الهدى علي ديوان علون9324

11مدرس انكليزيزهراء مقصد يوسف محسن9325

11مدرس انكليزيعباس جاسم عوده علي الصبيخاوي9326

11مدرس انكليزيفاطمه فالح مليح ميزر الكيم9327

11مدرس انكليزيمحمد لزام هويدي حسين9328

11مدرس انكليزيعذاري حيدر جودة وادي الزرقاني9329

11مدرس انكليزيزهراء ناظم فراك علي الحساني9330

11مدرس انكليزيافراح علي تايه كاظم الكيم9331

11مدرس انكليزيمحمدحسين كامل خليل فريخ الميالي9332

11مدرس انكليزيحنان كريم شاكر مهدي الموسوي9333

11مدرس انكليزيعلي عبدالكريم جبار شريف ال زويد9334

11مدرس انكليزييقين عزيز ابراهيم عزيز ال حنوش9335

11مدرس انكليزيبنين عبدالحسن ناصر دهين الظالمي9336

11مدرس انكليزيعلي حيدر جمعه تومان البركي9337

11مدرس انكليزيزينب فارس كسار مكل الظالمي9338

11مدرس انكليزيكرار غريوش جاسم محمد الهاشمي9339

11مدرس انكليزيضحى عباس مشكور9340

11مدرس انكليزيصالح عبد الحسين ناصر منغش الركابي9341

11مدرس انكليزيصالح عبد الحسين ناصر فنغش الركابي9342

11مدرس انكليزيمحمد صاحب برهان عناد الجابري9343

11مدرس انكليزيحسين علي كاظم عاجل الزيادي9344

11مدرس انكليزيبنين علي هاشم علي الصراف9345

11مدرس انكليزيمصطفى غالب نعمه عبد الكريم9346

11مدرس انكليزيحسين علي سليم عبد الحسين االحميداوي9347

11مدرس انكليزيبشار ناصر فرحان سلمان9348

11مدرس انكليزيهمسة عامر درويش الحمزة الشمري9349

11مدرس انكليزيايالف صبحي جعفر جواد العباسي9350

11مدرس انكليزيمهند وليد غثيث سهر الجياشي9351

11مدرس انكليزيحسام محمد شمران مهدي الموسوي9352

11مدرس انكليزينور منصور عبدهللا غذام ال موضي9353

11مدرس انكليزياسراء حسين بهيد نور الياسري9354

11مدرس انكليزيكوثر فاضل كاظم عبدهلل9355

11مدرس انكليزيابراهيم حميد فتنان حسين البركي9356

11مدرس انكليزينور عطا هللا لزام نغيمش العبساوي9357

11مدرس انكليزيغسق حاتم عطيه عبد الظالمي9358

10مدرس انكليزيبنين خضير كاظم عباس9359

10مدرس انكليزيهنوف كاظم اجبير خوان االعاجيبي9360

10مدرس انكليزيفاطمة صالح عجيل حميد الموسوي9361

10مدرس انكليزيحسن جبار ناصر منصور ال ابراهيم9362

10مدرس انكليزيحسن رحيم حسان يوسف ال شريف9363

10مدرس انكليزيطيبه محمد طالب نور الجالي9364

10مدرس انكليزيتمار احسان عبد الهادي احمد جهادي9365



10مدرس انكليزيحسين عائد تركي عبد الزريجاوي9366

10مدرس انكليزيغفران حسن نواد زكم الزيادي9367

10مدرس انكليزيمحمد قاسم محمد حلو الموسوي9368

10مدرس انكليزيحسين عبد عباس جلج اليعكوبي9369

10مدرس انكليزيحسين علي حسين فرهود9370

10مدرس انكليزيعبدهللا حيدر عبدالحسين ابو حميد ال حاجم9371

10مدرس انكليزيايمان تركي فاهم الجابري9372

10مدرس انكليزيانور كريم عبدالحسين كمر9373

10مدرس انكليزيزين العابدين ناصر سوادي9374

10مدرس انكليزيافاق جالوي حسين كاظم الغرابي9375

10مدرس انكليزيدعاء بحلوك شاكر مهدي9376

10مدرس انكليزيالكرعاوي/أديان حسن جبار عطية 9377

10مدرس انكليزيمحمد كاظم عبيس مهنا الربايع9378

10مدرس انكليزيالشيباني/عقيل غضام مروة ناصر 9379

10مدرس انكليزيعدنان مهدي كاظم عبد الموسوي9380

10مدرس انكليزيمرتضى تحسين علي9381

10مدرس انكليزيسجاد نايف مشعل جثير زيادي9382

10مدرس انكليزيوائل سوادي نعمه عباس البركي9383

10مدرس انكليزيمياسم مالك جاسم محمد الزيادي9384

10مدرس انكليزيحسين علي عواد خطار9385

10مدرس انكليزينور الزهراء ناظم كاظم عبدهللا الخيفان9386

10مدرس انكليزيروان عبدهللا عوض جبر الغانمي9387

10مدرس انكليزيمصطفى عباس لفتة عبد9388

10مدرس انكليزياحمد ادريس كامل حمود الياسري9389

10مدرس انكليزيزهراء سعد مطر عمران ال موسى9390

10مدرس انكليزيرباب جميل وهاب عبود الجبري9391

9مدرس انكليزيكرار احمد طعمه حسون الصافي9392

9مدرس انكليزينبيل مسلم فليح حسن الحساني9393

8مدرس انكليزيهدى محمد عيال طالل الزيادي9394

8مدرس انكليزيبنين حسن لفته عذافه الجابري9395

8مدرس انكليزيرجاء رحيم فليح علي الطالقاني9396

8مدرس انكليزيدعاء محمد عبداللطيف كاظم الموسوي9397

8مدرس انكليزيعلي جهاد فرهود عبد آل طوفان9398

8مدرس انكليزيايالف رعد خليفة علي الزيادي9399

8مدرس انكليزيسامي حمزه خواف شغينب ال بوجراد9400

7مدرس انكليزيانغام مسلم عمران جادر االعاجيبي9401

7مدرس انكليزيمحمد حسين سميده وناس العطوي9402

7مدرس انكليزيحسين محسن شاكر عبد الحسين ال شكر9403

7مدرس انكليزيمصطفى تركي فاطس هالمه العامري9404

6مدرس انكليزياحمد عادل موسى كاطع الظالمي9405

غير مطابقمدرس انكليزيزهراء محمد شريف حمزة9406

غير مطابقمدرس انكليزيرواء كريم محمد حمود9407

غير مطابقمدرس انكليزيشوق محمد حمزة جعفر السعيد9408



غير مطابقمدرس انكليزيعباس حسن ثجيل عبود الجياشي9409

غير مطابقمدرس انكليزيتقى حسين محمد عباس الظالمي9410

غير مطابقمدرس انكليزيحسن علي حسين يعقوب الحزبة9411

غير مطابقمدرس انكليزيمحسن عبدعلي فليح شوجه النصر هللا9412

غير مطابقمدرس انكليزيرباب ماجد كريم تعمه الياسري9413

غير مطابقمدرس انكليزيفاطمة موسى عدنان طعمة الصافي9414

33مدرس رياضةحنان رحيم كاظم جبار9415

32مدرس رياضةسجى طه ياسر حسين الجعيفري9416

31مدرس رياضةبيداء علي عشطان محان االعاجيبي9417

30مدرس رياضةحنين علي كرم تايه الحار9418

30مدرس رياضةزهراء رياض فائز فوزي9419

30مدرس رياضةعلي رزاق رضا جابر الشيباني9420

30مدرس رياضةكرار عبدهللا بزور حمد9421

30مدرس رياضةاحمد جامل جبر عبدعلي ال عبدعلي9422

30مدرس رياضةدعاء محمد مسلم حسين الناصر9423

30مدرس رياضةفرح رحيم كامل عباس القره غولي9424

29مدرس رياضةنور ستار وحيد جبار ال عباس9425

28مدرس رياضةزينب علي مزعل علي الوهامي9426

28مدرس رياضةزيد عبد الكريم عذاب هاشم9427

28مدرس رياضةمصطفى محمد عبد الرضا عبد الحسين الهون9428

28مدرس رياضةأميره عبداالمير كاظم جناح المهنه9429

28مدرس رياضةعباس عوده مري كبر  الجاسم9430

28مدرس رياضةعادل عبد الحسين عطية عباس البركي9431

27مدرس رياضةعلي عادل مبارك راضي الجابري9432

27مدرس رياضةعالء يوسف عبد اليمه عبد الحسين السويدي9433

27مدرس رياضةاحمد كتاب سوادي لطيف9434

27مدرس رياضةدعاء عبد الجبار حسن عبد9435

27مدرس رياضةمعتز راتب كاظم عبد الرضا9436

27مدرس رياضةجنان جاسم عليوي حسين9437

27مدرس رياضةعلي سعيد جديح عبود9438

27مدرس رياضةاحمد حسن عبد خلف الظالمي9439

27مدرس رياضةحليم كريم كاظم مشعب الزريجاوي9440

27مدرس رياضةياسر واثق عبدالحسين عبيس الجياشي9441

27مدرس رياضةانوار ناظم كاظم محيبس9442

27مدرس رياضةحاتم حسين حاتم محمد الشاهر9443

27مدرس رياضةحسين محسن مطير سلمان العاجيب9444

27مدرس رياضةوليد عايد زغير مانع الزيادي9445

27مدرس رياضةعلي كاظم حمزه شهد بدير9446

27مدرس رياضةعلي فالح سيف فيصل9447

27مدرس رياضةاخالص دايخ عبد الحسين شنيع الصفراني9448

27مدرس رياضةاسحاق عبد ياسين الفي9449

27مدرس رياضةعبد الكريم موسى هالل جواد9450

26مدرس رياضةصادق داخل عبادي حسن الظالمي9451



26مدرس رياضةسعود جياد ياسر طارش الزيادي9452

26مدرس رياضةناصر صالح نظيف هديرس البركات9453

26مدرس رياضةاحمد عدنان هالل9454

26مدرس رياضةزينب مهدي چباكي حسين الربائع9455

26مدرس رياضةسكينة كريم كاظم عباس9456

26مدرس رياضةحسين حيدر علي صالح الشالل9457

26مدرس رياضةفراس موسى محمد منشد الحساني9458

26مدرس رياضةرحمن جبار حمزه عبد العبد9459

26مدرس رياضةمهند ادريس كامل حمود الياسري9460

26مدرس رياضةعبدهلل بشير رهيف حسون المحسناوي9461

26مدرس رياضةآالء نزار جبار شيال المهناوي9462

26مدرس رياضةفرقان قاسم هادي سلمان جيجان9463

26مدرس رياضةضياء فالح حسن جبار البركي9464

26مدرس رياضةهادي حسين ساجت عذافه العبساوي9465

26مدرس رياضةاالء فاضل مايح لفته الظالمي9466

25مدرس رياضةزهراء عباس كاظم هاشم9467

25مدرس رياضةاحمد صالح حسن طشحيل الصفراني9468

25مدرس رياضةاسماء عوده كاظم فرهود الفرهود9469

25مدرس رياضةسمر مسلم عبد الزهرة رحمن الزريجاوي9470

25مدرس رياضةمسلم سلمان محسن ياسر سعد9471

25مدرس رياضةمصطفى كريم صالح حمود الضالمي9472

25مدرس رياضةهاني عبد السالم هاني مطهر9473

25مدرس رياضةبشائر حربي عودة حسابة ال غليظ9474

25مدرس رياضةمنتظر كاظم جابر ناجي الجياشي9475

25مدرس رياضةاحمد لفتة ناصر خزيوي الجياشي9476

25مدرس رياضةمحمد حسن ابو عنشه9477

25مدرس رياضةعلي عبدالرضا رويل مشعل الريشاوي9478

25مدرس رياضةحوراء نعيم متعب حمادي9479

25مدرس رياضةحسن جابر ناهي عيسى األعرجي9480

25مدرس رياضةمهند عباس حسن حسين الخالدي9481

25مدرس رياضةاسامه شاكر االسمر جبار الربايع9482

25مدرس رياضةاحمد كاظم ابو الهيل جحيل ابو جعيب9483

25مدرس رياضةحسين علي حسين جبارة9484

25مدرس رياضةدعاء سعد مجيد محمد الكاظمي9485

25مدرس رياضةبنين عبد الستار هادي عبد الجبوري9486

24مدرس رياضةحنين راهي مطشر ظاهر البركي9487

24مدرس رياضةحيدر جبير عويز ناصر الجابري9488

24مدرس رياضةامير حسن فزع غزي االعاجيبي9489

23مدرس رياضةمحمد انعم محسن محمد علي الحميدي9490

23مدرس رياضةحسام كريم لهو شبلي ال زياد9491

23مدرس رياضةزهراء جبار بشين جبر9492

23مدرس رياضةحسين رعد راضي  الزيادي9493

23مدرس رياضةرعد صادق صنهات ردام9494



23مدرس رياضةحسن هادي كاظم راضي الزريجاوي9495

23مدرس رياضةصادق عوده شالكه ضيدان الزريجاوي9496

22مدرس رياضةهدير رياض منفي حسون ال علي9497

22مدرس رياضةنور سعدي عباس ساري ال شنيهو9498

22مدرس رياضةمنتظر داخل اجباري داخل الجياشي9499

22مدرس رياضةنور الهدى سالم  داخل علي9500

22مدرس رياضةسجاد عبدالكاظم تايه نبهار الحساني9501

22مدرس رياضةهاني فليح حسن مروح الجياشي9502

22مدرس رياضةاالء عبد المجيد ابراهيم محمد المحمد9503

22مدرس رياضةعالء طالب غالي سلطان9504

22مدرس رياضةكريم علي كريم دهام الريشاوي9505

22مدرس رياضةايات عادل جالوي طابور االلعذاري9506

22مدرس رياضةعلي مجيد زعيج حسين البركي9507

22مدرس رياضةمحمد كريم كردي محسن السراي9508

22مدرس رياضةفاطمة محمد علي محسن9509

22مدرس رياضةمسلم صاحب كريم عبد الحسن9510

22مدرس رياضةزينب علي جبار عبود9511

22مدرس رياضةكرار سعيد دخان حزام ال محسن9512

22مدرس رياضةرسل عباس عبد االمير نجم9513

22مدرس رياضةضياء شيال جهادي ضميد9514

22مدرس رياضةعذراء حمد محسن حسين9515

22مدرس رياضةميالد عباس عبداالمير فرهود الحساني9516

22مدرس رياضةرحمن جاسم محمد عبد العبد9517

22مدرس رياضةحامد مسج بكه بهاض ال بهاض9518

22مدرس رياضةرعد جبير منشود احمد9519

22مدرس رياضةعلي يوسف شبالن جاسم العبد9520

22مدرس رياضةمصطفى نبيل ابراهيم حسين9521

22مدرس رياضة2ماجدذباخ شايع بطوش الفرطوسي9522

21مدرس رياضةحسين نزال كاضم علي الساعدي9523

21مدرس رياضةسارة عبد اللطيف بردان مرهج9524

21مدرس رياضةفاطمه حميد راضي هادي التويجي9525

21مدرس رياضةسعد جبر حايس محمد الزيادي9526

21مدرس رياضةمهند عاطف جبار عطيه الخزعلي9527

21مدرس رياضةوسام عبدهللا ضاحي حمود البركي9528

21مدرس رياضةعباس كشيش حمزه سلمان الصفراني9529

21مدرس رياضةصفاء رشيد كاظم سوادي الجياشي9530

21مدرس رياضةزينب عبدهللا جبر محمد9531

21مدرس رياضةخديجه عبد الزهره شارع عواد البو حسين9532

21مدرس رياضةافتخار قاسم حامد زغير الغانمي9533

21مدرس رياضةحسام شهيد ناصر حسين الزريجاوي9534

21مدرس رياضةخليل فاضل عبد ساجت الريشاوي9535

21مدرس رياضةفاطمة مثنى حسين متعب السلطان9536

21مدرس رياضةمحمود لفته نعمه حسين البركي9537



21مدرس رياضةسجاد فاضل دينار محيرب الزريجاوي9538

21مدرس رياضةسجاد فاضل دينار محيرب الزريجاوي9539

21مدرس رياضةحوراء كريم عبد الكاظم الظوالم9540

21مدرس رياضةمريم مسافر مزري حسون الربايع9541

21مدرس رياضةازهار فزاع حسن عباس العبساوي9542

21مدرس رياضةصحراء  صيهود يوسف  هالوي ال حسن9543

21مدرس رياضةصادق حميد نعيم حمد الجابري9544

20مدرس رياضةسعد داخل حاذور جارح ال منهي9545

20مدرس رياضةاحمد عبد المهدي صكبان ودود ال عبد علي9546

20مدرس رياضةعطاهللا سوادي ربح ال جبر9547

20مدرس رياضةسوران عطية ثجيل وبدان ال سعد9548

20مدرس رياضةحسام علي جاسم محمد ابو ركيبه9549

20مدرس رياضةساره حسن غازي الحابري9550

20مدرس رياضةسليل ميثم حسين علي ال حمادي9551

20مدرس رياضةسجئ خضير هنيدي عبد9552

20مدرس رياضةحنين عدنان عواد عناد الزيادي9553

20مدرس رياضةعقيل عبادي انشينش مركب البركي9554

20مدرس رياضةمحمد كامل عليوي حميد9555

20مدرس رياضةكرار مهدي جابر ناجي الجياشي9556

20مدرس رياضةخالد رحيم فرحان عبودالزريجاوي9557

20مدرس رياضةايمن رعد سالم حسن9558

20مدرس رياضةسجاد لوتي مثنى حميدي ال شهيب9559

20مدرس رياضةمصطفى فاضل هادي محسن جواد9560

20مدرس رياضةسجئ خضير هنيدي عبد9561

20مدرس رياضةأحمد عدنان هالل جواد9562

20مدرس رياضةطيف جواد كاظم شهيد علي9563

20مدرس رياضةازهار محمد عبدهللا عذافة الزيادي9564

19مدرس رياضةهاله فاهم عليوي ضايف9565

18مدرس رياضةزهراء عبد الرضا هاشم طالب9566

18مدرس رياضةمخلد خضير عباس محمود الموسوي9567

18مدرس رياضةحوراء محسن عجمي كليل الموسوي9568

18مدرس رياضةترتيل محمد سوادي عبد9569

17مدرس رياضةفرج وراد كريم عبد الغانمي9570

17مدرس رياضةمصطفى نجاح مجيد حمزة الدفاعي9571

17مدرس رياضةمحمد عبد الرسول محمد حمزة9572

17مدرس رياضةمحمد خضر ناصح لفته9573

17مدرس رياضةسجاد خضر هبيش والي البو حسين9574

17مدرس رياضةعالء جبار عبد جبر االعاجيبي9575

17مدرس رياضةمجيد زراك محمد عبد9576

17مدرس رياضةايناس ياسر عبدالحسين حسون الغانمي9577

17مدرس رياضةحوراء هادي لفته ابو خريجه الربائع9578

17مدرس رياضةكوثر عارف جبر خنجير الشمري9579

17مدرس رياضةمحمد سلمان مزعل نايف الشولي9580



17مدرس رياضةاسراء ابراهيم كاظم فرعون9581

17مدرس رياضةاحمد شمخي جبار محمد الطاهر9582

17مدرس رياضةنور محمدعلي جاسم عمران البركات9583

17مدرس رياضةعلي خليل ابراهيم عزيز الحنوش9584

17مدرس رياضةمصطفى كتاب عبادي مشعب الزريجاوي9585

17مدرس رياضةفاطمة عامر عبد الحسن فليح9586

17مدرس رياضةمصطفى هجان فياض كاور ال عيسى9587

17مدرس رياضةغفران ميثاق علي حسن هجوج العاكوبي9588

17مدرس رياضةامير كاظم هادي منشد الجابري9589

17مدرس رياضةعلي سعيد جبار بزون9590

17مدرس رياضةعلي حميد رسام راضي  البركي9591

17مدرس رياضةايناس صبيح خريجان هداد المجرم9592

17مدرس رياضةجاسم محمد هباس جدوع9593

16مدرس رياضةعلي فاهم شاكر عبدالحسن السبع9594

16مدرس رياضةعلي كاظم لفته اليذ الزيادي9595

16مدرس رياضةعلي عبد الحسن وحيد مشكور الزريجاوي9596

16مدرس رياضةعلي امين كاظم حساني العباس9597

16مدرس رياضةمحمد منصور جوان عيدان الموسى9598

16مدرس رياضةرياض سلمان حسن جبار الضالمي9599

16مدرس رياضةغدير سالم داخل علي الغريب9600

16مدرس رياضةامير محمد عبد الغني كاضم رزوقي9601

16مدرس رياضةعلي عادل صبري بادي الحبيب9602

16مدرس رياضةمحمد سماري هادي عطشان الفرج9603

16مدرس رياضةساير شهيد مشيط رطان9604

16مدرس رياضةكرار عبد السادة عبدهللا خليوي9605

16مدرس رياضةحسين عبدهللا جاسم مشاي المحسناوي9606

16مدرس رياضةمحمد نعيم كاظم حسين الظالمي9607

16مدرس رياضةود محمد احمد شاكر العزاوي9608

16مدرس رياضةماجد جبار نهر دوان الظالمي9609

16مدرس رياضةام البنين سامي عبدالعزيز حسين الحموذ9610

16مدرس رياضةمرتضى عبد االمير راضي عباس الربائع9611

16مدرس رياضةعباس قاسم مفتن عباس  الفرطوسي9612

16مدرس رياضةعلي سند صياح حمد9613

16مدرس رياضةعلي سند صياح حمد الجياشي9614

16مدرس رياضةمسلم أرحيم منشد دبيس الظالمي9615

16مدرس رياضةتبارك يوسف عباس حسون الجاسمي9616

16مدرس رياضةمحمد فؤاد محمد الفرعاتي9617

16مدرس رياضةكرار عطا هللا لزام نغيمش العبساوي9618

16مدرس رياضةهدى سعد وفيق حمد9619

16مدرس رياضةعلي جعفر سفاح حسوني الجياشي9620

16مدرس رياضةمنى بشير عبادي فرهود الظالمي9621

16مدرس رياضةهيبت صفاء جواد الخفاجي9622

16مدرس رياضةمحمد رزاق محمد الجياشي9623



16مدرس رياضةعلي ماجد أمير9624

16مدرس رياضةعلي عباس فاضل عباس الحنتوش9625

16مدرس رياضةعقيل هادي ردام دبوس البركي9626

16مدرس رياضةدالل حمود عبادي فرهود الظالمي9627

16مدرس رياضةاحمد عادل صبري بادي الحبيب9628

16مدرس رياضةاحمد شمخي جبار محمد الطاهر9629

16مدرس رياضةضحى عبدالحسن حطحوط خلف الزيادي9630

16مدرس رياضةسجاد نعيم علك مديغن المحسناوي9631

16مدرس رياضةحسين مالك محيميد صالح9632

16مدرس رياضةصالح عباس سلمان محمد الظالمي9633

16مدرس رياضةحسين عبدالجليل عجه دغيم العويلي9634

16مدرس رياضةكرار علي هنيدي عبد الزريجاوي9635

16مدرس رياضةعلياء كامل سدخان صالح البركات9636

16مدرس رياضةكرار ناجح حسن جوان الزيداوي9637

16مدرس رياضةعلي احمد كاظم هالوي ال حمد9638

16مدرس رياضةصادق كامل كاظم صالح الظالمي9639

16مدرس رياضةعلي السجاد عبدالكريم زغيرون تويه الجياشي9640

16مدرس رياضةعبدهللا كاظم هادي عباس الزركاني9641

16مدرس رياضةمثنى محمد حسن عبد االعاجيبي9642

15مدرس رياضةكرار حيدر يونس جبار السباعي9643

15مدرس رياضةزهراء فارس حمزه ثامر الوهامي9644

15مدرس رياضةاحمد خالد ثجيل سميده9645

15مدرس رياضةعلي عادل عطشان هداد الزيادي9646

15مدرس رياضةايناس وزير كامل غالي الظالمي9647

15مدرس رياضةحسن مالح مهدي جبار الحمود9648

15مدرس رياضةايناس خلف وحيد عبدهللا9649

15مدرس رياضةشهد شاكر ملحاوي منشد9650

15مدرس رياضةسجى عقيل حميد عبد الحسين الخزاعي9651

15مدرس رياضةمسلم قاسم مزهر عبد النبي الجناح9652

15مدرس رياضةمحمد نايف علوان حمادي آل عبس9653

15مدرس رياضةاحمد عبدالحسين كاظم طاهر الزيادي9654

15مدرس رياضةمهدي عماد طاهر مسلم لعيبي9655

15مدرس رياضةمهند فالح باجي عبد الفضيالوي9656

15مدرس رياضةعلي محمدحسن فليح الظالمي9657

15مدرس رياضةحنين علي عودة جبار9658

15مدرس رياضةكرار كاظم اسماعيل حمادي الفطن9659

15مدرس رياضةزينب هادي لفته ابو خريجة الربائع9660

15مدرس رياضةمحمد امين كاظم حساني العباس9661

15مدرس رياضةشجون سامي ابراهيم محمد الغلوم9662

15مدرس رياضةسيف الدين بشير مهدي كاظم الجنابي9663

15مدرس رياضةباقر محمد عبدالزهرة عبدالحسين الرويح9664

15مدرس رياضةجعفر ابراهيم صالح حسين الوائلي9665

15مدرس رياضةنبيل حسن مسلم عبد الحسين ال هجو9666



15مدرس رياضةافراح هاني موحي عجيل موجي9667

15مدرس رياضةمحمد عبد الزهره بشاوي عباس العطوي9668

14مدرس رياضةوهاب كاتب عبدالرضا ساجت9669

14مدرس رياضةعبد هللا عبد الكريم عبدهللا يونس ضيدان ال ديبس9670

14مدرس رياضةاحمد جيجان صخير حسين ال جرينح9671

14مدرس رياضةاسعد حسين جاسم حمادي المرمضي9672

13مدرس رياضةدعاء حسن جابر جاسم9673

13مدرس رياضةمصطفى يحيى محمدحسين مجيد الخفاجي9674

13مدرس رياضةفاطمه عبدالحسين غني هالل فرج9675

13مدرس رياضةباسل ليث نجم محسن9676

13مدرس رياضةايات عبد الرحيم محمود خوام ال فرهود9677

13مدرس رياضةوالء حسن عاكول مالجي الزريجاوي9678

13مدرس رياضةمحمود شاكر عبد الخضر شنيت الماجد9679

13مدرس رياضةعلي حسن عبد الحسين حطحوط الزهيري9680

13مدرس رياضةعلي زهير مطرود راشد العگيلي9681

12مدرس رياضةماجد كريم سلمان غظيب9682

12مدرس رياضةهبه حسن مدلول عباس الشويچاوي9683

12مدرس رياضةاسراء رعد كاظم9684

12مدرس رياضةمحمد ابراهيم مزهر عبد الجميلي9685

12مدرس رياضةشيماء جاسم مروي مرهج  االعاجيبي9686

12مدرس رياضةالمرتضى رحيم عطيه تايه9687

12مدرس رياضةبنين نجم عبد االمير نجم بزلجي9688

12مدرس رياضةشيماء حمزه عبد9689

12مدرس رياضةسجى اياد كريم منهي9690

12مدرس رياضةطاهر كاظم فاهم محمد الشبالوي9691

12مدرس رياضةعمار محمد فالح خلف األسدي9692

12مدرس رياضةحنين احمد طاهر9693

12مدرس رياضةاحمد وراد جابر عبدالواحد الحسيناوي9694

12مدرس رياضةعلي عبداالمير زغير متعب الزيادي9695

12مدرس رياضةحيدر لزام محمد جبر الريشاوي9696

12مدرس رياضةمقصد طالب رحيم صفر الحساني9697

12مدرس رياضةخليل جاسم سوادي لهمود9698

12مدرس رياضةعلي فليح مهدي حمزه الجياشي9699

12مدرس رياضةعباس ظاهر محسن هلب الظالمي9700

12مدرس رياضةاسماء فيصل حمدان مسير الزيادي9701

12مدرس رياضةاحمد عبد راضي حيال الصفراني9702

12مدرس رياضةديار احمد عبدهللا هكوش9703

12مدرس رياضةجاسم غزاوي عاصي غريب9704

12مدرس رياضةمحمد عبدالرضا ابوذر فاني السالمي9705

12مدرس رياضةتبارك فيصل محمد شاكر العبد العزاوي9706

12مدرس رياضةرأفت رائد نوري عزارة آل معجون9707

12مدرس رياضةحسن عيسى حسين عباس الحساني9708

12مدرس رياضةضرغام محسن عباس سلمان العابدي9709



12مدرس رياضةمصطفى سعد حسن نور9710

12مدرس رياضةسيف والي دافي سوادي الزيادي9711

12مدرس رياضةحاكم محمد كنان سلمان الحساني9712

12مدرس رياضةمحمد نزار عبدالحسين عبطان المنيهل9713

11مدرس رياضةعلي شمخي جبار محمد الطاهر9714

11مدرس رياضةالصراف/أستبرق ازهر منصور عبود9715

11مدرس رياضةهدى محسن مسلم مطلق الطائي9716

11مدرس رياضةانور عباس علي برهان الكرعاوي9717

11مدرس رياضةحسين حمودي حسين عبد الزبيدي9718

11مدرس رياضةنبيل حمزه عبدالكاظم سهر الجابري9719

11مدرس رياضةتبارك صاحب غضب رئيس9720

11مدرس رياضةحسين رزاق داخل فرحان الشاهر9721

11مدرس رياضةنبأ كريم فرحان رهيف الجياشي9722

11مدرس رياضةاحمد حسين عبد الساده جعاز حسين9723

11مدرس رياضةضياء لفته ناصر عطيه الفضيالوي9724

10مدرس رياضةمعتز سامي كاظم عبد ال حسين9725

10مدرس رياضةمرتضى عدنان هاني مطهر9726

10مدرس رياضةيحيى كاظم داشي شعيوط9727

10مدرس رياضةمؤمل مالك سوادي رويهي االعاجيبي9728

10مدرس رياضةخالده عدي عبدالكريم عزيز الفطن9729

10مدرس رياضةمصطفى متعب كتون الظالمي9730

9مدرس رياضةحسين كالف أجيمس مرهج الزيادي9731

8مدرس رياضةياسر هشام عبدالرضا عباس الغرة9732

غير مطابقمدرس رياضةنورس عطشان ديثان مداعي الزيادي9733

غير مطابقمدرس رياضةنبيه فرحان كريم9734

غير مطابقمدرس رياضةنسرين زغير هنيدي عبد9735

غير مطابقمدرس رياضةمنير نعمه عباس عكض9736

غير مطابقمدرس رياضةجاسب كاطع منشد عويز9737

غير مطابقمدرس رياضةمنصور حسين علي عباس9738

غير مطابقمدرس رياضةعلي جواد عبد9739

غير مطابقمدرس رياضةنزار يوسف داخل كاظم الظالمي9740

غير مطابقمدرس رياضةمحمود محمدعلي سلمان الناصري9741

غير مطابقمدرس رياضةهاشم حربي منشد على العطوي9742

غير مطابقمدرس رياضةعالء رزاق منادي دخان9743

غير مطابقمدرس رياضةالصفران/فاطمة تركي حنظل شفي 9744

غير مطابقمدرس رياضةيعقوب رحيم چياد عطيوي9745

غير مطابقمدرس رياضةايوب رحيم چياد اعطيوي9746

غير مطابقمدرس رياضةحوراء نبيل علي عنون االعرجي9747

غير مطابقمدرس رياضةخالد باجي عبد عالوي الفضيالوي9748

غير مطابقمدرس رياضةمصطفى صالح جادر شهيل الصفراني9749

غير مطابقمدرس رياضةحسام كريم شيال خطار9750

غير مطابقمدرس رياضةاحمد خليف غالب عبيد9751

غير مطابقمدرس رياضةعلي فارس هايش حسون9752



غير مطابقمدرس رياضةقصي حاكم صافي چالب9753

غير مطابقمدرس رياضةسالم حسن نبت كطمير9754

غير مطابقمدرس رياضةمحمود حسن شيال سبت الزريجاوي9755

غير مطابقمدرس رياضةعباس جبار عواد رواد الحسن9756

غير مطابقمدرس رياضةمحمود اياد شافي جابر الحساني9757

غير مطابقمدرس رياضةاسراء محمد عصواد مهوال الظالمي9758

غير مطابقمدرس رياضةزينب كاظم لفته الجبير9759

غير مطابقمدرس رياضةفارس جواد كاظم جابر الظالمي9760

غير مطابقمدرس رياضةفهد مجيد داخل حسين البركي9761

غير مطابقمدرس رياضةعمار فيصل يحر حسين9762

غير مطابقمدرس رياضةحيدر حميد جابر مغرات9763

34مدرس رياضياتبنين عدنان جواد حطحوط البركي9764

30مدرس رياضياتسجى محمد محمدجواد ال عبد الرسول9765

29مدرس رياضياتهدى عبد الجليل شؤيني جاسم عبد9766

28مدرس رياضياتافراح صادق كاظم علي الحمود9767

27مدرس رياضياتزهراء عبد الكاظم دوالب حسن الميالي9768

27مدرس رياضياتفلاير جواد هالسه حلو9769

27مدرس رياضياتاسماء حسن فتنان بطاي البركات9770

27مدرس رياضياتنور نزار ناصر طلب الناصري9771

27مدرس رياضياترقيه حيدر عبددامج كريدي9772

27مدرس رياضياتنسرين بدر لهمود ال مكطوف9773

27مدرس رياضياتغسان قابل نعيمه سوادي الصفراني9774

26مدرس رياضياتسكينه حسين علي سعدون التميمي9775

26مدرس رياضياتاغادير محسن علي محجول ابوطبيخ9776

26مدرس رياضياتذكرى سعد حسوني عوض9777

26مدرس رياضياتزهراء وهاب عبد الخضر9778

26مدرس رياضياتحسين احمد طالب عبد الموسوي9779

26مدرس رياضياتحسن حسين خشان فرحان الظالمي9780

26مدرس رياضياتحسن عبدالزهرة فنوخ غضب االعاجيبي9781

26مدرس رياضياتعباس كاظم عطيه عباس البركي9782

25مدرس رياضياتحيدر حامد راضي ناصر9783

25مدرس رياضياتزهراء عبدهللا دايخ سدخان علك9784

25مدرس رياضياتهيثم عبود جواد كاظم العنبكي9785

24مدرس رياضياتفاطمة رحيم عبد علي الجبوري9786

24مدرس رياضياتخالدة عبدهللا عويد عبود الزريجاوي9787

23مدرس رياضياتحمود شتيوي حسين ذياب التوبي9788

23مدرس رياضياتابراهيم مكي خليل ابراهيم ال كسار9789

23مدرس رياضياتحوراء ستار كريم عمار9790

23مدرس رياضياتعامر فاضل هندي عجيل الزريجاوي9791

23مدرس رياضياتنور فاضل غضب عكله ال عكله9792

23مدرس رياضياتعبد العباس محسن جابر ساهي الزيادي9793

22مدرس رياضياتأيمان هاتف فاهم كسار الظالمي9794

22مدرس رياضياتحاتم كريم لفته عبد البركي9795



22مدرس رياضياتمحمد يعقوب يونس محمدعلي9796

22مدرس رياضياتساره سالم غزاز همريع السالمي9797

22مدرس رياضياتاحمد رحيم عطيه حلو الصفراني9798

22مدرس رياضياتزهراء عالء ناظم دبعون ابو طبيخ9799

22مدرس رياضياتاحمد ياسر شهد مسير الفرطوسي9800

22مدرس رياضياتحسين كريم عباس خضر الركابي9801

22مدرس رياضياتحسن عبدالحسن رسن دويغر االعاجيبي9802

22مدرس رياضياتزينب عبد الكريم علي وضح ال ناصر9803

22مدرس رياضياتحسن سعد حنيت شايع الجياشي9804

22مدرس رياضياتماجد عباس بدر عناد االعاجيبي9805

22مدرس رياضياتعلي كشيش حامد مبارك القرطي9806

22مدرس رياضياتزينب رزاق لعيبي جابر العبساوي9807

22مدرس رياضياتمحمد عبد الحسن جاسم فليفل االعاجيبي9808

22مدرس رياضياتمصطفى هادي محمد صايل البركي9809

21مدرس رياضياتانتظار حمزة عبيد سهيل الحساني9810

21مدرس رياضياتفاطمه رحيم عبادي شنان الحساني9811

21مدرس رياضياتحسين عطيه حسين شبيلي االعاجيبي9812

21مدرس رياضياتنورتان صادق عليوي عبد الحساني9813

21مدرس رياضياتايوب سالم جحيل عبدالحسين ال غليظ9814

21مدرس رياضياتحنين كامل عبدالكريم جاسم الشباني9815

21مدرس رياضياتسارة صالح ظاهر حسين الزهيري9816

21مدرس رياضياتحسين خلف والي فواري الظالمي9817

21مدرس رياضياتنورا علي حسين اليونس9818

21مدرس رياضياتزينب علي هادي حمود9819

21مدرس رياضياتختام نعمان محمد سعيد محسن ال جعيله9820

21مدرس رياضياتمرتضى علي خضير حليو الجياشي9821

21مدرس رياضياتباسم مشكور وحيد علي العرداوي9822

21مدرس رياضياتصابرين مهدي عبيد دايخ العاكوبية9823

21مدرس رياضياترياض ياسين عبداالله علوان الموسوي9824

21مدرس رياضياتعادل عبدالساده ساجت رويهي9825

20مدرس رياضياتضحى حازم جبار كزار9826

20مدرس رياضياتبنين نعمة كاظم غباني9827

20مدرس رياضياتندى محمد علوان دهلوز9828

20مدرس رياضياتشفاء كريم داخل عبطان الحساني9829

20مدرس رياضياتشروق كريم سلمان كاظم البركي9830

20مدرس رياضياتعهود هادي نعيمه البركي9831

20مدرس رياضياتزهراء سعيد عبد العزيز ابراهيم9832

20مدرس رياضياتوالء درويش شاني دبال9833

20مدرس رياضياتوليد خالد فرج ناصر البركي9834

20مدرس رياضياتإيالف رحيم فرحان عبود الزريجاوي9835

20مدرس رياضياتنبأ سعد عبد الحسين محمد الظالمي9836

20مدرس رياضياتزينب عبد الخضر حمود ارديني9837

20مدرس رياضياترواء عبد األمير سواري حطحوط البو عكيطه9838



20مدرس رياضياتعبدهللا مكي زغير مهيدي الميالي9839

20مدرس رياضياتعبدهللا جمعه جابر نجم9840

19مدرس رياضياتعبد الكرك جفجير طاسة العامل9841

19مدرس رياضياتحنين يحيى حسين عباس9842

18مدرس رياضياتإيالف رعد عباس مهدي جضعان9843

18مدرس رياضياتفاطمة محمد رسام راضي البركي9844

18مدرس رياضياتنور هويدي عبد بريد ال جحيل9845

18مدرس رياضياتسيف احمد نافع شعالن الحساني9846

18مدرس رياضياتانغام محمود حسن هالسة9847

18مدرس رياضياتمظر رياض جبير حسين9848

18مدرس رياضياتكوثر ناجح ظاهر حسين الزهيري9849

18مدرس رياضياتعدنان سعد كاظم شامي ال غانم9850

18مدرس رياضياتاستبرق باسم محمد علي عبدهللا سالمي9851

18مدرس رياضياتوسن محمد راضي عبد النبي الظالمي9852

18مدرس رياضياتكوثر علي جابر عبد الحسين ال معالي9853

18مدرس رياضياتسجى سعيد جبار صالح الربيعي9854

17مدرس رياضياتبيداء عالوي عبد شالب الجياشي9855

17مدرس رياضياتحوراء عبدالحسين جبر9856

17مدرس رياضياتحوراء رحيم خضر عباس الظالمي9857

17مدرس رياضياتمرتضى محمد علوان شحاذة العبساوي9858

17مدرس رياضياتفاطمه خالد معين مسلم حاج حسين9859

17مدرس رياضياتاياد حسين بودان جاسم الزريجاوي9860

17مدرس رياضياتحسن محسن عويز سالم الصفراني9861

17مدرس رياضياتنور ياسر جبير غاوي الظالمي9862

17مدرس رياضياتمنار مديح شاني مرهج الحساني9863

17مدرس رياضياتغدير باقر غويلي اعيور الغليظاوي9864

17مدرس رياضياتزينة مشروم مشروم جبار البركي9865

17مدرس رياضياتكاظم راتب كريم سلطان العارضي9866

17مدرس رياضياتمحمد حسين عبدالعالي ساجت الظالمي9867

17مدرس رياضياتاحمد عواد عبد طارش الجياشي9868

17مدرس رياضياتزهراء ياسين جبار حميدان الظالمي9869

17مدرس رياضياتكرار فرج موحان صياح9870

17مدرس رياضياتمحارب غصاب محارب وناس9871

17مدرس رياضياتصالح عبد الحسين والي خضر الظالمي9872

17مدرس رياضياتمحارب غصاب محارب وناس الجابري9873

17مدرس رياضياتحسن ريحان شيحان جعل الزيادي9874

17مدرس رياضياتابراهيم كاظم سلمان محمد الزيادي9875

17مدرس رياضياتأسيا كريم هاشم جبار االميال9876

17مدرس رياضياتاسيا كريم هاشم جبار الميالي9877

17مدرس رياضياتباقر شبالوي نعيمه كاظم البركات9878

17مدرس رياضياتجعفر عطيه عوازه خضير الصفراني9879

17مدرس رياضياترند تركي جساب غانم الجابري9880

17مدرس رياضياتاسماء جعفر هواش خضير المالكي9881



17مدرس رياضياتجهاد عزال صديان ثكاب9882

16مدرس رياضياتشيرين عايد كريم حسون الحساني9883

16مدرس رياضياترويده حسين دغيم عبد9884

16مدرس رياضياتفاطمه حاكم داخل مزعل الحساني9885

16مدرس رياضياتمنى تحسين حمودي حسن9886

16مدرس رياضياتنور حيدر كاظم حسين الربايع9887

16مدرس رياضياتغفران قابل كتال عبد9888

16مدرس رياضياتضياء داخل هليل نهاب9889

16مدرس رياضياتمشعل فرحان نايف حمود الرفيعي9890

16مدرس رياضياترسل تحسين محسن عبد الظالمي9891

16مدرس رياضياتمحمد رسول دايخ غضب االعاجيبي9892

16مدرس رياضياتوسام عبد حسين شبيلي االعاجيبي9893

16مدرس رياضياتفاطمة علي عطيه خضير ال عبس9894

16مدرس رياضياتعلي خالد كاظم حسن الجياشي9895

16مدرس رياضياتمنتظر جميل عبد حسون آل جريب9896

16مدرس رياضياتآدم فليح عبادي عبدالرضا الموسوي9897

16مدرس رياضياتحسين عبدالكاظم سوادي نور الياسري9898

16مدرس رياضياتايمان علي عبد المحسن فرحان  المشعالوية9899

16مدرس رياضياتغفران تكليف ريسان رفاس9900

16مدرس رياضياتنور زياد طارق كامل  الكرعاوي9901

16مدرس رياضياتعلياء هاتف حسن جوان الزيدي9902

16مدرس رياضياتوليد حميد جاسم عراك االعاجيبي9903

16مدرس رياضياتزهراء عباس عبد الكريم حسن الغانم9904

16مدرس رياضياتايمان قاسم فرحان شتام الحجيمي9905

16مدرس رياضياتفالح حمد سالم جبار االعاجيبي9906

16مدرس رياضياتحيدر عادل عبدالحسن راضي شليغم9907

15مدرس رياضياتسهام جحيل شوجه مشير9908

15مدرس رياضياتبتول جابر نعيمه كاظم البركات9909

15مدرس رياضياتبنين عدنان لفته زغير الحساني9910

15مدرس رياضياترنا هيثم حسن محمد ال غريب9911

15مدرس رياضياتحوراء مزهر فنجان دارم9912

15مدرس رياضياتحسين محمد احسوني ناصر الزبيدي9913

15مدرس رياضياتسالم عباس حسن الجابري9914

15مدرس رياضياتغفران صالح محسن جابر9915

15مدرس رياضياتحسين محمد جبار موسى البريهي9916

15مدرس رياضياتموكب عدنان هاشم فليح االعاجيبي9917

15مدرس رياضياتمؤمل عدنان هاشم فليح االعاجيبي9918

15مدرس رياضياتميامين صائب عبد علوش9919

15مدرس رياضياتمحمد يوسف وناس عجمي الزيادي9920

15مدرس رياضياتفارس حسن لفته عيفان ال عبس9921

15مدرس رياضياتهدى مسار عبد بويني الجبوري9922

15مدرس رياضياتزهراء جالل جاسم سلمان9923

15مدرس رياضياتاحمد داخل سلمان محمد ال دهلوز9924



14مدرس رياضياتسعد كاظم حسن سعد الحساني9925

13مدرس رياضياتوديان امير عبادي عبد الرضا9926

13مدرس رياضياتمحمد عامر عطيه كنوش الرازقي9927

13مدرس رياضياتزهراء ابراهيم محمد عبد الخفاجي9928

13مدرس رياضياتاسراء فاروق حميد رزوقي9929

13مدرس رياضياتافراح جميل جبار حسن الحسينات9930

13مدرس رياضياتفاهم عواد شليب عطشان9931

13مدرس رياضياترسول حسين علي9932

12مدرس رياضياتحنين عبد كومان عبود9933

12مدرس رياضياتامير ستار عبد ياسين9934

12مدرس رياضياتفارس فواز عوفي فرحان الزيادي9935

12مدرس رياضياتزينب عبد الكريم علي وضح  ال ناصر9936

12مدرس رياضياتغفران ماجد بشيت عطار الجياشي9937

12مدرس رياضياتعلي زياد مظلوم ذباح الفرطوسي9938

12مدرس رياضياتمسلم حداوي جابر وناس الجابري9939

12مدرس رياضياتنبأ رحيم شنوب كافي الحساني9940

12مدرس رياضياتاالم جادر عباس كزار الجابري9941

12مدرس رياضياتاسماء ماجد عباس  سعد  الجابري9942

12مدرس رياضياتمحمد حيدر عاصي ناصر الجياشي9943

12مدرس رياضياتحسام توفيق عليل فريخ9944

12مدرس رياضياتشيماء حيدر سلهو كربوص الغزي9945

12مدرس رياضياتمحمد عباس عاشور كريم الجبوري9946

12مدرس رياضياتمريم جاسم محمد ناصر الكعبي9947

12مدرس رياضياتمنتظر كالف اجيمس مرهج الزيادي9948

12مدرس رياضياتفاطمه حيدر محمد ال عويد9949

12مدرس رياضياتصادق عبدهللا صيهود هودان الشمري9950

12مدرس رياضياتوالء عباس ساجت جويهل الجياشي9951

12مدرس رياضياتسجاد مالك ريسان خضر9952

12مدرس رياضياتعزيز موسى راضي هادي الخضري9953

12مدرس رياضياترسل فاهم فضل رداد الزيادي9954

12مدرس رياضياتامير حيدر عبود رزوقي االسدي9955

12مدرس رياضياتنور الهدى فالح حسن حمود ال حسن9956

12مدرس رياضياتفرح سلمان نعمه اسماعيل السوالم9957

12مدرس رياضياتغيداء جميل عبد المهدي سوادي الزيادي9958

12مدرس رياضياتجعفر علوان نعيم شاتول الزبيدي9959

11مدرس رياضياتجاسم فليح شدهان راهي الجبوري9960

11مدرس رياضياتزينب كامل نعمه عباس9961

11مدرس رياضياتعلي  منذر عريبي حمزه الغريباوي9962

11مدرس رياضياتمصطفى محمد حسن علي كردي9963

11مدرس رياضياتفاطمه تركي عطيه راضي المسلماوي9964

11مدرس رياضياتعدنان جعيلص جاسم اشين ال اشين9965

11مدرس رياضياتمروه مظفر قاسم جعفر ال عبد الرسول9966

11مدرس رياضياتحنين صالح كامل حمزة الفياض9967



11مدرس رياضياتسعيد محمد لفته كمين الجياشي9968

11مدرس رياضياتجاسم محمد امداعي مناحي التريجاوي9969

11مدرس رياضياتحسين ناصر يونس مهول األعاجيبي9970

11مدرس رياضياتعبد الرحمن محمود زغير خضير الزريجاوي9971

11مدرس رياضياتزينب فاضل موسى جمعة الزريجاوي9972

11مدرس رياضياتعلي قاسم جبير فياض العبساوي9973

11مدرس رياضياتمهدي عبدالكاظم جبير الزريجاوي9974

11مدرس رياضياتعمار محمد مجهول بزون الربائع9975

11مدرس رياضياتميثم فاضل سدخان حسين9976

11مدرس رياضياتزهراء درويش شاني دبال الياسري9977

11مدرس رياضياترانيا محمد منشد بطي الميالي9978

11مدرس رياضياتمريم عبد نعمة طويرش السوفي9979

11مدرس رياضياتمريم علي حسن هادي الخفاجي9980

11مدرس رياضياتذوالفقار عبدالرضا برون نجم9981

11مدرس رياضياتمحمد جاسم عطية خضر الظالمي9982

10مدرس رياضياتسارة سعد عبيد علك9983

10مدرس رياضياتحسين رحيم عجمي وناس الجياشي9984

10مدرس رياضياتعبدهللا غانم كالب حمد9985

10مدرس رياضياتاالء عادل كامل عباس9986

10مدرس رياضياتسعود حسن بردان مرهج األعاجيبي9987

10مدرس رياضياتحامد محمد ريسان محراث الصبيخاوي9988

10مدرس رياضياتميثم عجمي فنجان وناس ال محمد9989

10مدرس رياضياتفاطمة حسين زويد أبو طبيخ9990

10مدرس رياضياتزينب مهدي باش مجهول ال حمادي9991

10مدرس رياضياتعقيل مسلم عمران جادر االعاجيبي9992

10مدرس رياضياتصفا عطاهلل عبداليمه شامي الزيادي9993

10مدرس رياضياتزينب سمير شمخي9994

10مدرس رياضياتمرتضى عبدالخالق فضل زغيرون الحساني9995

10مدرس رياضياتاحمد موحان صبر عباس المحمد9996

9مدرس رياضياتهدى عبد الحسين هادي علي9997

9مدرس رياضياتهنادي هشام خضير شعالن االعاجيب9998

8مدرس رياضياتشروق فيصل مطشر حسب االبراهيمي9999

7مدرس رياضياتعباس عبد الرضا هاشم طالب10000

7مدرس رياضياتعلي حسين جواد عبود الزهيري10001

7مدرس رياضياتنجالء كاظم محمد حمود المرشدي10002

6مدرس رياضياتهيثم سالم كامل جودة الزيادي10003

6مدرس رياضياتهدى ميثاق محمد كاظم الحمد10004

غير مطابقمدرس رياضياتعلي صالح عبيد رمله العبساوي10005

غير مطابقمدرس رياضياتاسراء علي حسن حمادي الحمداني10006

غير مطابقمدرس رياضياتحوراء عماد منفي حسون ال علي10007

غير مطابقمدرس رياضياتضياء أحمد عبد العالي سوادي الجياشي10008

غير مطابقمدرس رياضياتاالء ناهي حويزه غياض ال عبس10009

غير مطابقمدرس رياضياتفاطمه مكي كاظم عبد ناطور اليعقوبي10010



غير مطابقمدرس رياضياتمنار كاظم عطيه حسن10011

غير مطابقمدرس رياضياتواثق حميد غزاي راشد الصفراني10012

غير مطابقمدرس رياضياتديانا حسين عبيد علي اللقب الجبوري10013

غير مطابقمدرس رياضياتمصطفى عباس شهيد موسى الموسوي10014

غير مطابقمدرس رياضياتزهراء ناجح ابوحميد جالب الربائع10015

غير مطابقمدرس رياضياتاسماء مياح حسوني لهمود  الجياشي10016

غير مطابقمدرس رياضياتعالء مهلي عيسى مليح الزيادي10017

غير مطابقمدرس رياضياتمالك حمزه كاظم فهد ناصر10018

غير مطابقمدرس رياضياتشاكر غالي عبدالنبي كاظم العبساوي10019

غير مطابقمدرس رياضياتسارة اليذ اجباره جالب العبيدي10020

غير مطابقمدرس رياضياترائد ياسر خليوي سدير10021

غير مطابقمدرس رياضياتهدى مهدي حطحوط خلف الزيادي10022

غير مطابقمدرس رياضياتفهد طاووس مجباس شياع الساعدي10023

غير مطابقمدرس رياضياترونق مجيد عكيلي جار هللا الصفراني10024

غير مطابقمدرس رياضياتفرح صبار داخل محمود ال خماس10025

غير مطابقمدرس رياضياتعباس اسماري لصلوص افنيخ10026

غير مطابقمدرس رياضياتمحمود جواد كاظم خطار ابوغنيمه10027

غير مطابقمدرس رياضياتغفران عدنان حزام عزام10028

غير مطابقمدرس رياضياتعذاري فرحان متعب دويج10029

غير مطابقمدرس رياضياتديانا جياد حسين جحاد الزيادي10030

غير مطابقمدرس رياضياتحسن علي محيل مرفج المجرم10031

غير مطابقمدرس رياضياتحوراء عبد العباس عودة صفوك الرفوش10032

غير مطابقمدرس رياضياتاسراء اسماعيل يوسف اسماعيل الجبوري10033

غير مطابقمدرس رياضياتكرار علي محيسن قصاد الظالمي10034

غير مطابقمدرس رياضياتمصطفى محمد عبد الزهرة جابر الزركاني10035

غير مطابقمدرس رياضياتفاطمة قاسم عباس شاني10036

غير مطابقمدرس رياضياتزهراء موسى صالح مهدي البصام10037

غير مطابقمدرس رياضياتايات حامد مزهر والي الزيادي10038

غير مطابقمدرس رياضياترشيد سعيد مسير عباس10039

غير مطابقمدرس رياضياتنبأ هاني عبد الحمزه خضير الفتالوي10040

غير مطابقمدرس رياضياتزهراء بهلول فرهود عويلي الفرطوسي10041

غير مطابقمدرس رياضياتنور غانم شنبارة ناصر الحساني10042

غير مطابقمدرس رياضياتشفاء صالح حسين كسار الجبوري10043

غير مطابقمدرس رياضياتعتاب سلمان نعيم عبود الجياشي10044

غير مطابقمدرس رياضياتفاطمة كاظم عباس مفتن10045

غير مطابقمدرس رياضياتمحمد نعمه ذاكر حسين الحساني10046

غير مطابقمدرس رياضياتحطين فرج علكم كصاد10047

غير مطابقمدرس رياضياتحسن صالح عكيلي عبطان الظالمي10048

غير مطابقمدرس رياضياتشكران سعد عبد فاطس العبساوي10049

غير مطابقمدرس رياضياتزهراء علي حمزة خضير الجنابي10050

غير مطابقمدرس رياضياتبيداء فرج عبد كاطع الربائع10051

غير مطابقمدرس رياضياتحسن كماز عكل هنيدي الزيادي10052

غير مطابقمدرس رياضياتسالم رحيم واجد ال عوفي10053



غير مطابقمدرس رياضياتزهراء باسم قنديل مزهر ال فهد10054

غير مطابقمدرس رياضياتزينب محمد كدر ناصر البركي10055

غير مطابقمدرس رياضياتياسر حازم طالب عبد الرزاق االمامي10056

غير مطابقمدرس رياضياتحسين حسون سوادي عبود الجياشي10057

غير مطابقمدرس رياضياتأمل حسن بجاي رهيف ال مجلي10058

غير مطابقمدرس رياضياتتهجد عبد المهدي كامل زيدان الشمري10059

غير مطابقمدرس رياضياتزينب عبدالحسين عطيه كشيش العبساوي10060

غير مطابقمدرس رياضياتسجاد حبيب حسن عبد علي10061

غير مطابقمدرس رياضياتحسين طالب عيدان ظاهر الخضري10062

غير مطابقمدرس رياضياتهجران بدر مشكور سلطان الظالمي10063

غير مطابقمدرس رياضياتعلی حسين محمد10064

غير مطابقمدرس رياضياتحمدان كامل عشوي جبير االعاجيبي10065

غير مطابقمدرس رياضياتال معجون/خيرات رحيم لهمود معجون 10066

غير مطابقمدرس رياضياتامال عطيه مطلك الجياشي10067

غير مطابقمدرس رياضياتسارة عبد الخضر محسن علي الباوي10068

غير مطابقمدرس رياضياتمجتبى حسن هبيش والي البوحسين10069

غير مطابقمدرس رياضياتتبارك تركي عطية عبود10070

غير مطابقمدرس رياضياتطارق عباس جاسم10071

غير مطابقمدرس رياضياتنوره كريم فليح حسن النصراوي10072

غير مطابقمدرس رياضياتجوان عبد الحسين جاسم محول الضالمي10073

غير مطابقمدرس رياضياتإبتهال سعد غافل سوادي10074

غير مطابقمدرس رياضياتسيف علي مذبوب ضيغم الجابري10075

غير مطابقمدرس رياضياتامجد باسم حمودي صليط الشريداوي10076

غير مطابقمدرس رياضياتزينب عالء عبدالرضا جعفر ال عبدالرسول10077

غير مطابقمدرس رياضياتحوراء رحيم ناصر رويضي ال دهش10078

غير مطابقمدرس رياضياتماجده عزيز جبر عوده المشعالوي10079

غير مطابقمدرس رياضياتحنين عبد عطية خريص الربي10080

30مدرس فنيةصفا امين كاظم الشمري10081

27مدرس فنيةعالء لفته كريم حمود اليعكوبي10082

26مدرس فنيةطوعه كريم عبد علوان الجياشي10083

26مدرس فنيةفاطمه عطيه بريد محيسن الغليظاوي10084

26مدرس فنيةدوله عدنان عذال دكان العاكوبي10085

25مدرس فنيةهبه عبد االمير عزيز جياد10086

25مدرس فنيةفوزيه جالي جبار هالسه10087

25مدرس فنيةاطياف محمد عبيد جبر المشعالوي10088

25مدرس فنيةجنان تكليف ريسان رفاس10089

25مدرس فنيةهادي ملحاوي منشد حمد الظالمي10090

24مدرس فنيةخالد شنيور عواد وديد10091

23مدرس فنيةحوراء جواد مهدي خويط الضالمي10092

23مدرس فنيةهديل شاكر حمد مكوار الزيادي10093

22مدرس فنيةابتهال غني كاظم جبير10094

21مدرس فنيةمصطفى فاضل محمد حسين شالل10095

21مدرس فنيةسارة محمد فهد عبد الحسين الغليضاوي10096



20مدرس فنيةبنين وزير كامل غالي الظالمي10097

20مدرس فنيةزينب حربي هويدي جابر الظالمي10098

20مدرس فنيةمصطفى مسافر كريم حسين الميالي10099

18مدرس فنيةقحطان عدنان مدلول ساجت البركي10100

18مدرس فنيةاللقب الريشاوي/ كمال تايه منهي كاطع 10101

17مدرس فنيةشهد علي جبار عبود ال محمد10102

17مدرس فنيةعلي الرضا عبدهلل حويجي جبر الطائي10103

16مدرس فنيةعلي رزاق مدلول هرو العويلي10104

16مدرس فنيةمرتضى علي خنفوس كشيش10105

15مدرس فنيةعالء فليح حسن شمردل الزريجاوي10106

15مدرس فنيةمريم كاظم عبيد وليد الزريجاوي10107

15مدرس فنيةرضوان نافع جادر عطيه هندوز الجياشي10108

15مدرس فنيةرسول شوان غالي خضر الظالمي10109

13مدرس فنيةزهراء جواد مهدي خويط الضالمي10110

11مدرس فنيةافراح مالك مناور10111

11مدرس فنيةآمنة راتب مكاوي حمادي10112

11مدرس فنيةمحمد راتب سلهو كربوص الغزي10113

11مدرس فنيةفراس عبد العظيم هالمة فريخ10114

10مدرس فنيةحسن خنياب غازي شلش10115

10مدرس فنيةعلي تركي عزيز كسار الجابري10116

10مدرس فنيةمصطفى شمران خضر مطر الجبوري10117

غير مطابقمدرس فنيةرواء علي جعفر عبدالزهره10118

غير مطابقمدرس فنيةاسيا كاطع علي شاهر الشاهر10119

غير مطابقمدرس فنيةبشرى جابر عبدهللا محمد ابو غنيمة10120

غير مطابقمدرس فنيةعلي عباس حبيب السماوي البازي10121

غير مطابقمدرس فنيةختام علي عبد الخضير10122

غير مطابقمدرس فنيةسحر صالح حمود عواد العارضي10123

غير مطابقمدرس فنيةزينب رزاق خضير ملوكي10124

غير مطابقمدرس فنيةطالب عزبز عطشان بطاح الجابري10125

غير مطابقمدرس فنيةهاله كامل صالح عباس ال حمود10126

غير مطابقمدرس فنيةرحاب حمزه ظاهر معن10127

غير مطابقمدرس فنيةبشرى حامد ابوالهود عبدالحسين10128

غير مطابقمدرس فنيةكاظم حيدر كاظم دليبس10129

غير مطابقمدرس فنيةفاطمه تكليف خريجان مطير10130

غير مطابقمدرس فنيةحيدر نعيم داخل فرحان الزيادي10131

غير مطابقمدرس فنيةانتضار جميل عريمش عوده10132

غير مطابقمدرس فنيةاالء كامل شاكر رويضي الدهش10133

غير مطابقمدرس فنيةمنتهى جاسم طعيمة راضي ال شايع10134

غير مطابقمدرس فنيةدعاء كاظم حماده دخل الحساني10135

غير مطابقمدرس فنيةايمان داخل جميل راضي الموسوي10136

غير مطابقمدرس فنيةحوراء داخل مطر عبيد الزريجاوي ي10137

غير مطابقمدرس فنيةزهراء حسن عبد جلود الزيادي10138

غير مطابقمدرس فنيةفرح احمد عبيد عذوف الحمداوي10139



غير مطابقمدرس فنيةمنى مالح تاهم نغماش الزيادي10140

غير مطابقمدرس فنيةخطاب فاضل نخيل عبد10141

غير مطابقمدرس فنيةنبأ عدنان كنان ثجيل10142

غير مطابقمدرس فنيةفاتن بادي عبد فرهود المشعالوي10143

غير مطابقمدرس فنيةافراح باسم كريم محمد الحسيناوي10144

غير مطابقمدرس فنيةحيدر مزهر هويد مسير الجابري10145

غير مطابقمدرس فنيةمريم فالح محارب جبار10146

غير مطابقمدرس فنيةسجى عمران موسى جعفر الموسوي10147

غير مطابقمدرس فنيةياسمين جواد كاظم مسير البركات10148

غير مطابقمدرس فنيةزينب كاظم مجيد فليح عبايجي10149

غير مطابقمدرس فنيةسعد جبار عابر سلمان الحساني10150

غير مطابقمدرس فنيةسهاد كريم علك حسن الظالمي10151

غير مطابقمدرس فنيةصادق ضايف نهار حسب الزيادي10152

غير مطابقمدرس فنيةرنين عباس كاظم فليح10153

غير مطابقمدرس فنيةباقر فاضل صفيرس موسى الموسوي10154

غير مطابقمدرس فنيةوفاء حسن مرهج نذير الزيادي10155

غير مطابقمدرس فنيةخالد باجي عبد عالوي الفضيالوي10156

غير مطابقمدرس فنيةصابرين حميد عبدالحسين شهيل عبدالحسين10157

غير مطابقمدرس فنيةخلود رحيم فرعون بسيله الغزي10158

غير مطابقمدرس فنيةهدى هادي طوير كريم الزريجاوي10159

غير مطابقمدرس فنيةعبداألمير نعيس شالگه رعد الفضلي10160

غير مطابقمدرس فنيةعباس محمد عبادي فرهود10161

غير مطابقمدرس فنيةدنيا حمادي طعمه عبود العبود10162

غير مطابقمدرس فنيةموسى نجم عبد البركي10163

غير مطابقمدرس فنيةضحى ناجي محمود الكعبي10164

غير مطابقمدرس فنيةباسم حميد طويح محمد10165

غير مطابقمدرس فنيةمحمود شاكر عطشان سليم الحساني10166

غير مطابقمدرس فنيةجميله فاضل محيسن تالل البركي10167

غير مطابقمدرس فنيةعبير ياسين ياسر نغماش الزيادي10168

غير مطابقمدرس فنيةعذراء سليم علك مديغن المحسناوي10169

غير مطابقمدرس فنيةاسراء عزيز موسى كاظم عبود10170

غير مطابقمدرس فنيةبتول رسول لويتي ابراهيم الزيادي10171

غير مطابقمدرس فنيةفاطمه حسن ناصر مظلوم الزريجاوي10172

غير مطابقمدرس فنيةزينب اسماعيل اليذ هويدي الخفاجي10173

غير مطابقمدرس فنيةاشواق محمد ساجت علي10174

غير مطابقمدرس فنيةزهراء صالح لفتة هوهي السلمان10175

غير مطابقمدرس فنيةانباء ضياء يحيى هاني الطائي10176

غير مطابقمدرس فنيةسعد عواد مناع جاسم10177

غير مطابقمدرس فنيةدعاء نعيم كاشي عطيوي الظالمي10178

غير مطابقمدرس فنيةغفران علي عصيب علي ظوالم10179

غير مطابقمدرس فنيةزهراء أحمد نافع شعالن الحساني10180

غير مطابقمدرس فنيةأيام جحيل شوجه مشير10181

غير مطابقمدرس فنيةزهراء هاني دوهان فرفاح الرفوش10182



غير مطابقمدرس فنيةحسين ماجد ثامر سلطان العبساوي10183

غير مطابقمدرس فنيةمرتضى عبداالمير ناصر حسين الشاهر10184

غير مطابقمدرس فنيةشهد سعد جعفر هادي الهادي10185

غير مطابقمدرس فنيةخليل ثجيل شغينب البركات10186

غير مطابقمدرس فنيةنضال فاضل عبداالمير عاريه البديري10187

غير مطابقمدرس فنيةزيد جابر عبد علك10188

غير مطابقمدرس فنيةكرار هاشم كريم راضي الطالقاني10189

غير مطابقمدرس فنيةرجاء فرج فرحان ظاهر ال فضيل10190

غير مطابقمدرس فنيةابتهال عبد مسير جاسم ال جبار10191

غير مطابقمدرس فنيةنورا محيسن زعيل منصور الجوابري10192

غير مطابقمدرس فنيةرافع عبدالزهره طاهر عباس10193

غير مطابقمدرس فنيةصابرين طالب كاظم عبد الريشاوي10194

غير مطابقمدرس فنيةشيماءجميل صاحب علي العلي10195

غير مطابقمدرس فنيةمسار عبد األمير كاظم هالوي ال حمد10196

غير مطابقمدرس فنيةنبأ حاكم ثامر سهر10197

غير مطابقمدرس فنيةعبد الكاظم حسين عويز10198

غير مطابقمدرس فنيةتغريد عزيز زغيرون حمود الغليظاوي10199

غير مطابقمدرس فنيةرونزه جواد كاظم غالي الجياشي10200

غير مطابقمدرس فنيةقطرس موسى مندل عبد هللا الحصيني10201

غير مطابقمدرس فنيةحنين علي كاظم غضبان الحسين10202

غير مطابقمدرس فنيةأنتصار جابر حسن جعازي10203

غير مطابقمدرس فنيةرحاب حميد صالح محمد الحجامي10204

غير مطابقمدرس فنيةخالد باجي عبد عالوي الفضيالوي10205

غير مطابقمدرس فنيةتبارك حسين حمود جابر الياسري10206

غير مطابقمدرس فنيةفاطمه كريم علك حسن الظالمي10207

غير مطابقمدرس فنيةوديان ناظم هبلي سوادي الجياشي10208

40معلم انكليزيحوراء ابراهيم حبي دهش السالمي10209

40معلم انكليزيزينب جبار طالب وناس10210

40معلم انكليزيسارة حيدر هادي صالح الربيعي10211

40معلم انكليزيهبه سعران عبد غريب العطاوه10212

40معلم انكليزيغفران كامل رحيم ابو حميد ال حاجم10213

35معلم انكليزيفاطمه جمال خوادار علي الدلوي10214

35معلم انكليزينماء حمود عبد جبار10215

35معلم انكليزيسارة رائد حمزة عنون سماوي10216

35معلم انكليزيساره موسى صادق باقر السماوي10217

35معلم انكليزينورا حميد نعمه علوان10218

30معلم انكليزيزهراء رزاق محمد باني الوهامي10219

30معلم انكليزيزينب عبد الكريم جبار عبود10220

30معلم انكليزيحنين سالم فخري علي الكنازوه10221

30معلم انكليزينور حيدر حسن عباس10222

30معلم انكليزيصفا سلمان رحيمة عجة ال حسون10223

30معلم انكليزياماني محسن عالوي حسن عالوي10224

30معلم انكليزيدعاء صادق جبار عبود البركات10225



30معلم انكليزيسرمد حسون رحيم عزيز كريطي10226

30معلم انكليزيزمن صاحب غضب رئيس10227

30معلم انكليزيسارة عادل حبيب محمد الخرسان10228

30معلم انكليزياحمد جميل جعفر هادي ابوطبيخ10229

25معلم انكليزيزهراء جبير عبد جابر ال جريب10230

25معلم انكليزيدعاء زهير عبد هللا يوسف10231

25معلم انكليزيمنال سعد عبد االمير شاطي الركابي10232

25معلم انكليزيلمياء كريم خزيان لفته ال جفات10233

25معلم انكليزيساره عدنان عبد حسين صنكر10234

25معلم انكليزيشروق عبدالحسين داخل ثويني الكطان10235

25معلم انكليزيأماني عبد ساجت حزوم الشنابرة10236

25معلم انكليزيشيماء حسن مطرود شاكر ال جواد10237

25معلم انكليزيزهراء علي هادي صياح10238

25معلم انكليزيمروه اسماعيل غضبان مهدي السالمي10239

25معلم انكليزياوراس لفته مدلول محمد البديري10240

25معلم انكليزيعبير كريم عبد الخضر عبادي10241

25معلم انكليزيانس كريم كشكول عبد الرزاق10242

25معلم انكليزياحمد عبد الكاظم حسن عبد10243

25معلم انكليزينبأ عبداالمير غافل سوادي المياحي10244

20معلم انكليزينور سمير بدوي عبود جريو10245

20معلم انكليزيهاجر علي حسين عباس الحصاني10246

20معلم انكليزيمروه عبد الستار جبار عبد الرزاق عباده10247

20معلم انكليزيأسراء علي هالل كاظم منديل10248

20معلم انكليزيزينب خليل يونس سلطان10249

20معلم انكليزيمحمد أبراهيم حمزه حسين العياشي10250

15معلم انكليزيعباس منصور حمزة والي الجياشي10251

11معلم انكليزيشاكر جعفر قاسم عباس القريشي10252

غير مطابقمعلم انكليزيزينب عزيز مهدي حمادي10253

غير مطابقمعلم انكليزيفاطمه كريم ياسين حنون الجياشي10254

غير مطابقمعلم انكليزيعباس وليد كريم محمد10255

غير مطابقمعلم انكليزيرسل سالم جرو سوادي الظالمي10256

غير مطابقمعلم انكليزيهدى مبارك كاظم ناصر الزيادي10257

غير مطابقمعلم انكليزيفاطمة حسين سلمان العبساوي10258

غير مطابقمعلم انكليزيعبير ناجح كطمه فارس10259

غير مطابقمعلم انكليزيكاظم عبد الزهرة متعب غالي10260

غير مطابقمعلم انكليزيسجاد عبد هللا عبد الحسين تعبان العارضي10261

غير مطابقمعلم انكليزيهالة كاظم حاشوش ذباح الكيم10262

غير مطابقمعلم انكليزيأفراح جادر فضالة عبد النبي الخزعلي10263

غير مطابقمعلم انكليزيرقية ماجد كريم جبار الجياشي10264

غير مطابقمعلم انكليزيهاجر توفيق طاهر مجهول10265

غير مطابقمعلم انكليزيمهند عماد طراد هذال الحساني10266

غير مطابقمعلم انكليزيعلي سعد عبيدي خضير الحسناوي10267

غير مطابقمعلم انكليزيمصطفى حسين حبيب محمد جواد علوش10268



غير مطابقمعلم انكليزيرغد عماد زغير منصور القرغولي10269

غير مطابقمعلم انكليزيندئ كاظم جبير زغيرون الجابري10270

غير مطابقمعلم انكليزينور الهدى نصير شريف راضي الجابري10271

غير مطابقمعلم انكليزيعلي يوسف محيبس اجوري10272

غير مطابقمعلم انكليزيساره محمد علي رباط الجابري10273

غير مطابقمعلم انكليزيسالم عدنان مدلول واجد الحساني10274

غير مطابقمعلم انكليزيياسين سعد عبد الحسين محمد الظالمي10275

غير مطابقمعلم انكليزيمحمد جبر خماط جويبر العايدي10276

غير مطابقمعلم انكليزينور الهدى سالم سوادي ناصر الزيادي10277

غير مطابقمعلم انكليزيزهراء علي سلمان راضي10278

غير مطابقمعلم انكليزيآيات سعد عبادي حسون عطاوه10279

غير مطابقمعلم انكليزيزهراء جاسم حميد غانم الجياشي10280

غير مطابقمعلم انكليزيسارة سالم سلطان علك البركات10281

غير مطابقمعلم انكليزيفاطمة عبدالرضا بزون نجم10282

غير مطابقمعلم انكليزيمحمد خضير عباس فنوخ الخزعلي10283

غير مطابقمعلم انكليزيكاظم فاضل صافي تومان الموسوي10284

غير مطابقمعلم انكليزياسماء خليل حمودي عباس نصراوي10285

غير مطابقمعلم انكليزيايالف رعد خليفة علي الزيادي10286

غير مطابقمعلم انكليزينور الهدى محمد فاضل كاظم االسدي10287

غير مطابقمعلم انكليزياسعد شنيدخ سالم حسين10288

غير مطابقمعلم انكليزيعلي سلمان غثيث سلطان الجياشي10289

غير مطابقمعلم انكليزيمحمود حضيري صلهام عبد الزريجاوي10290

غير مطابقمعلم انكليزيهبة وحيد محسن بري الزيادي10291

غير مطابقمعلم انكليزينور جبار حسن حمود ال مانع10292

غير مطابقمعلم انكليزيياسين عبد كمر سلمان العبساوي10293

غير مطابقمعلم انكليزينور فاضل عبد الحسين10294

غير مطابقمعلم انكليزيزهراء عادل محمد عبد موسى10295

غير مطابقمعلم انكليزيزينب كريم جابر حدحوت الظالمي10296

غير مطابقمعلم انكليزيسجاد عاجل حسن ثكاب10297

غير مطابقمعلم انكليزيعلي حسين طارش هليل المشعالوي10298

غير مطابقمعلم انكليزيضي حسين رضا شاكر الخفاجي10299

غير مطابقمعلم انكليزيحسين كاظم عبد محمد المحمد10300

غير مطابقمعلم انكليزيحسين كريم عبادي رويل الريشاوي10301

غير مطابقمعلم انكليزيمريم كاظم خباط عبود الجبوري10302

غير مطابقمعلم انكليزيسيف رزاق سلمان داود10303

غير مطابقمعلم انكليزيحسين عبد العزيز محمد رضا عبد الحسن ال عبد الرسول10304

غير مطابقمعلم انكليزيسهاد صالح مزهير جبير ال عيون10305

غير مطابقمعلم انكليزياالقب الموسوي. نبأ هاشم محمد فرج10306

غير مطابقمعلم انكليزيجعفر جاسم محمد داخل10307

غير مطابقمعلم انكليزياصيل داخل منفي عويد الظالمي10308

غير مطابقمعلم انكليزيزهراء بصير عواد كاظم الكرعاوي10309

غير مطابقمعلم انكليزيرقية عبد الكريم حميد محسن ابو طبيخ10310

غير مطابقمعلم انكليزيسارة مازن مكي حسين ال حمود10311



غير مطابقمعلم انكليزيالجريو/احمد موفق خضر مكب 10312

غير مطابقمعلم انكليزياوراد اياد عبد رحوم10313

غير مطابقمعلم انكليزياحنج انخ نفن ابغ ابق10314

غير مطابقمعلم انكليزيفاضل راهي محيميد جبر الجياشي10315

غير مطابقمعلم انكليزينور الهدى مصطفى عبد منشود10316

غير مطابقمعلم انكليزيخالده فاضل دغيم عبد الجياشي10317

غير مطابقمعلم انكليزيسحاب علي عبد سالم الجياشي10318

غير مطابقمعلم انكليزيصفاء حسن حمزه محيسن الظالمي10319

غير مطابقمعلم انكليزيحسين ترف محل مثنى10320

غير مطابقمعلم انكليزيحسن كامل كريم جبار الحساني10321

غير مطابقمعلم انكليزيمحمد عبد الرضا مرداس دعاش الجياشي10322

غير مطابقمعلم انكليزيعباس حميد حديد خلف الخالدي10323

غير مطابقمعلم انكليزيتبارك باسم مطرود التوبي10324

غير مطابقمعلم انكليزيياسر علي ياسر صافي10325

غير مطابقمعلم انكليزيزينب كاظم حلو الزريجاوي10326

غير مطابقمعلم انكليزيزهراء  هادي عبد  االمير  محمد الحسيناوي10327

غير مطابقمعلم انكليزيزهراء بصير عواد كاظم الكرعاوي10328

غير مطابقمعلم انكليزيابتهال لفتة جبارة كزار الجياشي10329

غير مطابقمعلم انكليزيمهدي هاشم نذير بيري الحساني10330

غير مطابقمعلم انكليزيكفاح غصاب كمين حاشوش10331

غير مطابقمعلم انكليزيحسين يحيى جبار جاسم العرادي10332

غير مطابقمعلم انكليزيمريم عبد الرحيم مزهر راضي الجابري10333

غير مطابقمعلم انكليزينور احمد معتك حرجان الزيادي10334

غير مطابقمعلم انكليزيبنين حسين محمد حنتوش آل هاشم10335

غير مطابقمعلم انكليزييسرى ياسر خضير شاتي الجياشي10336

غير مطابقمعلم انكليزيسجى علي عبد الحسن كريم الحساني10337

غير مطابقمعلم انكليزيبنين نعيم هادي وطن10338

غير مطابقمعلم انكليزيمهند فليح منشد سلطان ال مجيبيرة10339

غير مطابقمعلم انكليزيتبارك رسول مجدي خضر10340

غير مطابقمعلم انكليزيماهر احمد علي الزيادي10341

غير مطابقمعلم انكليزينور محمد مطر حمادي الزيادي10342

غير مطابقمعلم انكليزينور الهدى كريم دهير كاظم االعاجيب10343

غير مطابقمعلم انكليزيزهراء حيدر علي سرحان السرحان10344

غير مطابقمعلم انكليزيلؤي ابراهيم محمد عبد الخفاجي10345

غير مطابقمعلم انكليزيفاطمة رحيم اليذ نديو الريشاوي10346

غير مطابقمعلم انكليزيمحمد جبار عاتي خشين الزريجاوي10347

غير مطابقمعلم انكليزيالبوجراد/حسين علي عوض كاطع10348

غير مطابقمعلم انكليزيزينب صالح عبد المهدي    المحسن10349

غير مطابقمعلم انكليزيزينب عبد الهادي طاهر حمد آل سوادي10350

غير مطابقمعلم انكليزيمرتضئ ستار صباح عفات الجشعمي10351

غير مطابقمعلم انكليزيخديجة وحيد كاظم نعيثل العارضي10352

غير مطابقمعلم انكليزيريام قاسم مطرود ظاهر الياسري10353

غير مطابقمعلم انكليزيصالح حيدر جريمخ شنير الزيادي10354



غير مطابقمعلم انكليزيايات ناصر محمد عبد الحسن10355

غير مطابقمعلم انكليزيعقيل سالم شاكر كريم10356

غير مطابقمعلم انكليزيفاهم فيصل شداد نبهار الزيادي10357

غير مطابقمعلم انكليزيعلي هاشم فرحان كاطع  جبر10358

غير مطابقمعلم انكليزيزهراء محمد كاظم ثامر العبساوي10359

غير مطابقمعلم انكليزيطالل محمد عودة عكاب ال عكاب10360

غير مطابقمعلم انكليزيرسل ماجد عبداالمير محمد ال طيور10361

غير مطابقمعلم انكليزيمرتضى سوادي عناد عواد10362

غير مطابقمعلم انكليزيفاطمة حافظ حسين غويلي الغزي10363

غير مطابقمعلم انكليزيفاطمة حافظ حسين غويلي الغزي10364

غير مطابقمعلم انكليزيرواء صالح عبد سوادي القريشي10365

غير مطابقمعلم انكليزيكوثر عبد الحمزة صگبان الجياشي10366

غير مطابقمعلم انكليزيكوثر عبد الحمزة صگبان  الجياشي10367

غير مطابقمعلم انكليزيعلياء عالء محمد غزوان الشمري10368

غير مطابقمعلم انكليزيحسنين شاكر جيجان حسين ال بندر10369

غير مطابقمعلم انكليزيفاطمه حمدان ناصر محمد10370

غير مطابقمعلم انكليزيمناف عذاب غازي حمزة الحنون10371

غير مطابقمعلم انكليزيساره كاظم  رحيم علي ال علي10372

غير مطابقمعلم انكليزيرواء مطشر مانع حسين الربايع10373

غير مطابقمعلم انكليزيكوثر ثابت سعيد10374

غير مطابقمعلم انكليزيريام حياوي كريم محمد10375

غير مطابقمعلم انكليزيامل نعيم بزون حميدي البركات10376

غير مطابقمعلم انكليزيمحمد الباقر عماد كاظم اسماعيل العبد10377

غير مطابقمعلم انكليزيأصيل علي كامل رسول10378

غير مطابقمعلم انكليزياحمد جمال ساجت ناهي الجياشي10379

غير مطابقمعلم انكليزيزينب ستار حول حمزة الهداد10380

غير مطابقمعلم انكليزيحسين عبداالمير عزران عبدعلي الشنابرة10381

غير مطابقمعلم انكليزيسجاد حسين عالوي عوض الجياشي10382

غير مطابقمعلم انكليزياجوان طالب عبد المحسن محسن االعاجيبي10383

غير مطابقمعلم انكليزيكوثر علي فليح حميد10384

غير مطابقمعلم انكليزيعبير علي حسن كاضم10385

غير مطابقمعلم انكليزيفيصل فرج عكله عباس الريشاوي10386

غير مطابقمعلم انكليزيندى حيدر شريف عبد الزريجاوي10387

غير مطابقمعلم انكليزينور حسن هادي منشد10388

غير مطابقمعلم انكليزيبنين ريسان احمد محسن مايح10389

غير مطابقمعلم انكليزياحمد حسين شاهر10390

غير مطابقمعلم انكليزيمنتظر صبحي جبار كسار10391

40معلم رياضياتزهراء ماجد ابراهيم محمد العزيز10392

40معلم رياضيات((حسن)زينب عبد علي حسن ناصر 10393

40معلم رياضياتمروه حسن عطيه ولي الربائع10394

40معلم رياضياتاسراء حمزه حميد محسن السلمان10395

40معلم رياضياتمروه صفاء عبدالمهدي حسين العلوان10396

40معلم رياضياتنور محمد عبدالعباس غريب الخفاجي10397



40معلم رياضياتهديل سالم جوالن مهلهل10398

40معلم رياضياتساره صائب عبد علوش10399

35معلم رياضياتفاطمه محمد محمد جواد10400

35معلم رياضياتشيماء عبداالمير محمد عبدهللا10401

35معلم رياضياتخلود مهدي كاظم سلمان ابو حميد10402

35معلم رياضياتفرح حامد ظاهر حبيب البازي10403

35معلم رياضياتاسامه منذر عبد العظيم علي10404

35معلم رياضياتنور الهدى علوان حسين10405

35معلم رياضياتوالء عائد نعمه جاسم البو شريف10406

35معلم رياضياتغالي محمد غالي زغير المشعالوي10407

35معلم رياضياتمنال حسين حمدان منهي الغزاوي10408

35معلم رياضياتجنان مجبل حاجم بندر الظالمي10409

35معلم رياضياتاالء عائد خنجر أسماعيل الزيادي10410

30معلم رياضياتبيراز حسن حسين محمد اشالكه10411

30معلم رياضياتالتفات جبير جخيل مطاري الجياشي10412

30معلم رياضياتمنى منصور عبيد عبد علي الكمز10413

30معلم رياضياتنور عبدالحسن جبار مشاري الكرعاوي10414

30معلم رياضياتزينب عبدالمجيد موسى عبد10415

30معلم رياضياتصفا ستار حنون دبيس ال ناصر10416

30معلم رياضياترباب غازي علي حمزة النافعي10417

30معلم رياضياتصفاء علي حميد حمزة الدفاعي10418

30معلم رياضياتأسراء مكي عبد العباس خضير الحسناوي10419

30معلم رياضياتالرا سعد خريبط جرمط اغا10420

30معلم رياضياتسميه فصيل محمد علي جواد10421

30معلم رياضياتاختيار ياسين خضير ملوكي الحميدي10422

30معلم رياضياتزهراء رزاق مجيد جاسم آل غريب10423

30معلم رياضياتاحمد کامران عزيز رشيد10424

30معلم رياضياتعلي محمد كاظم عمار الزياد10425

30معلم رياضياتميسم كاظم حمد حنوف ال معالي10426

30معلم رياضياتناديه عنون عران مسلم الكيم10427

30معلم رياضياتسارة شعالن هادي فزاع الجبوري10428

30معلم رياضياتحسين علي فرحان يوسف الشريف10429

30معلم رياضياتمروة ناجي حميد سراج10430

30معلم رياضياتوداد محمد حميد جاسم10431

30معلم رياضياتاحمد عبدالجواد حسين عبدالحسن10432

30معلم رياضياتاحمد ابراهيم رزاق عباس10433

30معلم رياضياتنور حسن علي عمار الزبيدي10434

30معلم رياضياتضرغام علي مطر عمران10435

30معلم رياضياتال معيط/زياد قاسم محمد عبد الزهره 10436

25معلم رياضياتانوار نجم عبد ساجت الزيادي10437

25معلم رياضياتزينب مهدي رحمه كاظم البدري10438

25معلم رياضياتخمائل حامد جالب هادي الربيعي10439

25معلم رياضياتزينب طالب حسن ناهي الطائي10440



25معلم رياضياتزمن يحيى حميد عباس10441

25معلم رياضياتمنال احمد محمد سمير الدليمي10442

25معلم رياضياتبنين ابراهيم باقر الركابي10443

25معلم رياضياتاشراق عبد الخضر هادي10444

25معلم رياضياتنور قاسم حمزة مدلول10445

25معلم رياضياتايناس بشار هاشم محمد الخفاجي10446

25معلم رياضياتساره احمد حسن جدوع الخزاعي10447

25معلم رياضياتدعاء عبد الخالق صبار شالكه ال غانم10448

25معلم رياضياترنا عبد العالي شرهان باجي الخزعلي10449

25معلم رياضياتزهراء قاسم عبد عبود العبيد10450

25معلم رياضياتصابرين عبد اليمه مسير علوان ال نفل10451

25معلم رياضياتهناء عباس حمادي دوير العبساوي10452

25معلم رياضياتشيماء كاظم عبدهللا عباس البوشكر10453

25معلم رياضياتمحمد اسماعيل عبد علي10454

25معلم رياضياتعلي فالح عبدالحسن كاظم الفرشي10455

25معلم رياضياترغمن حربي عباس جابر10456

25معلم رياضياتاحمد شهيد حميد جابر10457

25معلم رياضياتافياء رزاق معيوف الحسني10458

20معلم رياضياتإيالف ازهر محمد محسن العذاري10459

20معلم رياضياتايمان جبار سربوت عزيز الدفاعي10460

20معلم رياضياتغسق يونس احمد محمد مشل10461

20معلم رياضياتنادره رزاق جبار حمادي الرضا10462

20معلم رياضياتناديه عبد الخضر احمد العذاب10463

20معلم رياضياتعبد االئمة/شيماء عدنان كاظم عبد االئمة10464

20معلم رياضياتهاله ماضي كاظم سالم الحساني10465

20معلم رياضياترواء فيصل رباط منهي الشنابره10466

20معلم رياضياتمريم سلمان عبدالحسين إسماعيل الصائغ10467

20معلم رياضياتارحيم داخل نويص عبطان الزيادي10468

20معلم رياضياتزينب غازي علي حمزة النافعي10469

20معلم رياضياتاخالص علي عمران الطفار10470

20معلم رياضياتزينب فاهم حميد مجيد جريو10471

20معلم رياضياتدعاء علي مذبوب مهدي المنين10472

20معلم رياضياتزينة عبدالرسول حسن علي رحمة هللا10473

20معلم رياضياتمروة هادي عباس ملك الجياشي10474

20معلم رياضياتضحى علي رديف محمد الجبر10475

20معلم رياضياترقيه علي كاظم عبيس العبودي10476

20معلم رياضياتhg[dhadايناس عبد االمير ليلو جوالن 10477

20معلم رياضياتانتصار شاكر عبد عبد هللا ال عبس10478

20معلم رياضياتصفاء موفق هاشم محمد الزيادي10479

20معلم رياضياتبراق مكي داخل باقر اللهمود10480

15معلم رياضياتمحمد عدنان ناظم سجاد حمزه10481

15معلم رياضياتنسرين ناظم حمد سلمان10482

15معلم رياضياتحورا  محمد  هاني يحيى  الطائي10483



15معلم رياضياتحوراء محمد هاني  مطلك الطائي10484

15معلم رياضياتسلوان ناظم عيدان محمد الرماحي10485

غير مطابقمعلم رياضياتثناء راضي عوض طالب  ال طالب10486

غير مطابقمعلم رياضياتعلي عبد شالكة طويهر البركي10487

غير مطابقمعلم رياضياتسوالف فاهم صالح مهدي10488

غير مطابقمعلم رياضياتوئام عبد الكاظم واحد10489

غير مطابقمعلم رياضياتالشويلي/حيدر فيصل عناد حمدان 10490

غير مطابقمعلم رياضياتنور علي ثعبان عبد الخضر10491

غير مطابقمعلم رياضياتحمود عواد راضي محمد العطوي10492

غير مطابقمعلم رياضياتعلي حسين محمد ياسر الموسوي10493

غير مطابقمعلم رياضياتحوراء حسن وبدان عابر الجابري10494

غير مطابقمعلم رياضياتنور الهدى حيدر عبد لطيف آل حميد10495

غير مطابقمعلم رياضياتمهدي كامل مداعي خالوي ال معن10496

غير مطابقمعلم رياضياتزينب سمير شمخي10497

غير مطابقمعلم رياضياتمريم حميد جابر ونان مغرات10498

غير مطابقمعلم رياضياتليلى جبار حنيدل حاجم الفرطوسي10499

غير مطابقمعلم رياضياتعبود خضير عوده جيرع السالمي10500

غير مطابقمعلم رياضياتحيدر سالم حسن جاسم الرماحي10501

غير مطابقمعلم رياضياتحوراء جبار هاشم داوود10502

غير مطابقمعلم رياضياتزهراء سعد عبد الرزاق حسين آل حمود10503

غير مطابقمعلم رياضياتسعاد رسام رحيم حسون  الحسيني10504

غير مطابقمعلم رياضياتاسيا كاطع علي شاهر الشاهر10505

غير مطابقمعلم رياضياترنده حافظ شداد عبدالعباس االعاجيبي10506

غير مطابقمعلم رياضياتسجى هادي حسين جبر مخيمت10507

غير مطابقمعلم رياضياتتبارك عبدهللا كريم عبدعلي خشيفه10508

غير مطابقمعلم رياضياتهبه مراد كاظم مجهول10509

غير مطابقمعلم رياضياتماجدة خلف مرهج عطله اليعكوبي10510

غير مطابقمعلم رياضياتنوره راضي عبدالحسين مجهول ال حمادي10511

غير مطابقمعلم رياضياتاستبرق نعيم فنجان ضيدان الصفراني10512

غير مطابقمعلم رياضياتكرار مزهر رحيم محيل الحساني10513

غير مطابقمعلم رياضياتسبأ يحيى جبار جاسم العرادي10514

غير مطابقمعلم رياضياتماهر شهيد عباس جهيد الغانمي10515

غير مطابقمعلم رياضياتأمنه كامل عبدالحسين عباس الموسوي10516

غير مطابقمعلم رياضياتفؤاد رحيم ناصر جبار البركي10517

غير مطابقمعلم رياضياتمطشر عطيه عذافه قاطع10518

غير مطابقمعلم رياضياتناريمان عبدالرضا بزون نجم10519

غير مطابقمعلم رياضياتايمان محمد حمزة جوع االعاجيبي10520

غير مطابقمعلم رياضياتحمد فالح حبيت السالمي10521

غير مطابقمعلم رياضياتفردوس شاكر جاسم حمود10522

غير مطابقمعلم رياضياتهناء فايز عبادي شعيل الصفراني10523

غير مطابقمعلم رياضياتسيف شاكر رداد دريخ العطوي10524

غير مطابقمعلم رياضياتغانم جواد كاظم خطار10525

غير مطابقمعلم رياضياتزينب ميثم كاظم خطار ال حساني10526



غير مطابقمعلم رياضياتاسراء حسين صبري سليمان الطائي10527

غير مطابقمعلم رياضياتوسام عبادي شنين حمادي الظالمي10528

غير مطابقمعلم رياضياترقيه عباس غافل نعمه سوادي الظالمي10529

غير مطابقمعلم رياضياترواء صالح فهد والي10530

غير مطابقمعلم رياضياتزهراء فليح ناصر راضي10531

غير مطابقمعلم رياضياتحمزه كاظم حمود باجي االعاجيبي10532

غير مطابقمعلم رياضياتنور عبد الكاظم دوالب حسن الميالي10533

غير مطابقمعلم رياضياتعلي داخل عجيل عاشور ال حمد10534

غير مطابقمعلم رياضياتازهار ستار علي العباس10535

غير مطابقمعلم رياضياتسلوى عواد هالوي محمد  الحجيمي10536

غير مطابقمعلم رياضياتمحمدعبدالحسين شنان كيطان العبودي10537

غير مطابقمعلم رياضياتحسين حامد رسول حسون الريشاوي10538

غير مطابقمعلم رياضياتاسراء سعد وساف مجبل10539

غير مطابقمعلم رياضياتبتول فاضل اكريم ناصر الكعبي10540

غير مطابقمعلم رياضياتميثاق زعيم شعيل هنون10541

غير مطابقمعلم رياضياتعباس فاضل عبد زيد عبد الزهره  الشبيب10542

غير مطابقمعلم رياضياتخيرات حسين مالك عبدالخضر10543

غير مطابقمعلم رياضياتزهراء جاسم حمود حسون10544

غير مطابقمعلم رياضياتحسين عباس محمد جاسم الساعدي10545

غير مطابقمعلم رياضياتفاتن محسن كاظم امكيو10546

غير مطابقمعلم رياضياتراشد فالح خيون الجابري10547

غير مطابقمعلم رياضياتحسين جمهوري زوير حسين ال جعيب10548

غير مطابقمعلم رياضياترغد حسن كاصي عبد الرضا10549

غير مطابقمعلم رياضياتازهار ثجيل بدر غالي10550

غير مطابقمعلم رياضياتعايدي/ محمد موسى عوده عبيد10551

غير مطابقمعلم رياضياتنور فالح عبد السادة سلمان الزريجاوي10552

غير مطابقمعلم رياضياتفهدعباس جالب الهمود  العبساوي10553

غير مطابقمعلم رياضياتاشواق حسين عالوي حمد10554

غير مطابقمعلم رياضياتعالء سعد عجيل بريج المحسناوي10555

غير مطابقمعلم رياضياتحسن علي خماط عبدالخضر10556

غير مطابقمعلم رياضياتسعاد رسام رحيم حسون الجمراوي10557

غير مطابقمعلم رياضياتسعاد رسام رحيم حسون الجمراوي10558

غير مطابقمعلم رياضياتكرار فرحان كريم عطشان10559

غير مطابقمعلم رياضياتاسيا كريم هاشم جبار الميالي10560

غير مطابقمعلم رياضياتاحمد رحيم حسن جبر ال جراح10561

غير مطابقمعلم رياضياتياسر حيدر حسن شمخي الحساني10562

غير مطابقمعلم رياضياتدنيا جواد كاظم الحساناوي10563

غير مطابقمعلم رياضياتكرار فرحان كريم عطشان10564

غير مطابقمعلم رياضياتزهراء محمد غني مرزوگ10565

غير مطابقمعلم رياضياتعلي صالح هالل الظالمي10566

غير مطابقمعلم رياضياتزينب كاظم جنجر سدر10567

غير مطابقمعلم رياضياتعباس حمزه سواد ال طيف10568

غير مطابقمعلم رياضياتعلي غياص فرج مشكور البركي10569



غير مطابقمعلم رياضياتواثق مسير فزاع محسن عبد10570

غير مطابقمعلم رياضياتمحمد علي حسين محمد الزريجاوي10571

غير مطابقمعلم رياضياتهديل علوان كريم جاسم ال سلطان10572

غير مطابقمعلم رياضياتحسين دواس كاظم مطير الزيادي10573

غير مطابقمعلم رياضياتاسماء بهلول فرهود عويلي الفرطوسي10574

غير مطابقمعلم رياضياتفائز زغير ناصر لفته الغانمي10575

غير مطابقمعلم رياضياتزهراء عاصم عبد لفته10576

غير مطابقمعلم رياضياتزهراء رحيم خضر عباس الظالمي10577

غير مطابقمعلم رياضياترزاق صبيح دخيل عبد هللا البركي10578

غير مطابقمعلم رياضياترزاق صبيح دخيل عبد هللا البركي10579

غير مطابقمعلم رياضياتمحمد جميل كاطع دحام الجياشي10580

غير مطابقمعلم رياضياتزهراء فارس حرز شمران الظالمي10581

غير مطابقمعلم رياضياتميعاد حمزة جبير گيطان10582

غير مطابقمعلم رياضياتحسن شاكر عباس الموسوي10583

غير مطابقمعلم رياضياتفاطمة خضر ناصر طعمة الجبوري10584

غير مطابقمعلم رياضياتميعاد حمزه جبير البركي10585

غير مطابقمعلم رياضياتمروه حبيب عرنوسي غزيو الربائع10586

غير مطابقمعلم رياضياتزينب مهدي هاشم جياد الموسوي10587

غير مطابقمعلم رياضياتاسراء علي حسين ال شفي10588

غير مطابقمعلم رياضياتعقيل جواد كاظم جليل10589

غير مطابقمعلم رياضياتحسام غازي ونان مرزوك الظالمي10590

غير مطابقمعلم رياضياتزينب سمير نجم خنجر10591

غير مطابقمعلم رياضياتبتول صاحب عبدالحسين موسى10592

غير مطابقمعلم رياضياتحسن هادي محمد مهدي10593

غير مطابقمعلم رياضياتازهر ناجح ناصر لفته الغانمي10594

غير مطابقمعلم رياضياتعلي جمعه عطيه وناس10595

غير مطابقمعلم رياضياتمحسن فليح حميد زغيرون10596

غير مطابقمعلم رياضياتالتماس نبراز عطية خلف ال كنبر10597

غير مطابقمعلم رياضياتام البنين مصطفى عبدالصمد محمد سعيد10598

غير مطابقمعلم رياضياتزهراء شاكر حميد كمال الفرهود10599

غير مطابقمعلم رياضياتجهاد رحيم مطر طوفان البركات10600

غير مطابقمعلم رياضياتمسلم حيدر جريمخ شنير الزيادي10601

غير مطابقمعلم رياضياتمنى عماد سرحان حرموط الظالمي10602

غير مطابقمعلم رياضياترقية فاضل غياض هندوز10603

غير مطابقمعلم رياضياتعمار كاطع بردان10604

غير مطابقمعلم رياضياتافراح هادي كردوش وادي الغليضاوي10605

غير مطابقمعلم رياضياتاميره محسن ناجي ضايف الظالمي10606

غير مطابقمعلم رياضياتاسراء ناجح حنين جابر الظالمي10607

غير مطابقمعلم رياضياتحمزة حسن ملهود لهمود  ال ناصر10608

غير مطابقمعلم رياضياتفاطمه شيال كاطع نايف الغانمي10609

غير مطابقمعلم رياضياتهديل علوان كريم جاسم ال سلطان10610

غير مطابقمعلم رياضياترزاق كاظم تعبان حسين الصفراني10611

غير مطابقمعلم رياضياتحسن جياد هالسه حلو الزيادي10612



غير مطابقمعلم رياضياتساره صالح جوده هليب10613

غير مطابقمعلم رياضياتنبأ نايف مطر فليح10614

غير مطابقمعلم رياضياتمسلم ناجح عطشان الجياشي10615

غير مطابقمعلم رياضياتزهراء عزيز رهيف عطية العمية10616

غير مطابقمعلم رياضياتنور حمزة محمد كاظم الحسناوي10617

غير مطابقمعلم رياضياتنور حمزة محمد كاظم الحسناوي10618

غير مطابقمعلم رياضياتنور حمزة محمد كاظم الحسناوي10619

غير مطابقمعلم رياضياتازل يحيى محمد عبدعطاوة10620

غير مطابقمعلم رياضياتزهراء سمير مديح فنجان الحساني10621

غير مطابقمعلم رياضياتال عويد/سلمى فزاع شايب دليل 10622

غير مطابقمعلم رياضياترقية حمزه دنان واجد10623

غير مطابقمعلم رياضياتحيدر نعيم لعيبي طوفان الظالمي10624

غير مطابقمعلم رياضياتمحمد عيسى هاشم محمد10625

غير مطابقمعلم رياضياتزينب كاطع جابر ال صحين10626

غير مطابقمعلم رياضياتفضاء فاهم ناصر رويضي ال دهش10627

غير مطابقمعلم رياضياتحنين عباس عبود ناهي الخفاجي10628

غير مطابقمعلم رياضياتعلی حسين محمد10629

غير مطابقمعلم رياضياتطيبه بشير عناد حميد االعاجيبي10630

غير مطابقمعلم رياضياتمرتضى عبد الحمزه جبير10631

غير مطابقمعلم رياضياتاسيل عطيه سلطان تبن الحساني10632

غير مطابقمعلم رياضياتحوراء علي حسن عبد الواحد الخاقاني10633

غير مطابقمعلم رياضياتزهراء احمد حمزه كاصي ال خماط10634

غير مطابقمعلم رياضياتقدس ناجح وادي عبد10635

غير مطابقمعلم رياضياتقاسم رحيم كوين طعيمة الطعميه10636

غير مطابقمعلم رياضياتحسن عبودي كريم منهي العبيد10637

غير مطابقمعلم رياضياتهدى هادي زعيلي عكل االعاجيبي10638

غير مطابقمعلم رياضياتمروه مهدي عبيس خضير الشمري10639

غير مطابقمعلم رياضياتماهر فاضل ماهر10640

غير مطابقمعلم رياضياتنجاة نايف غصاب طشيت الزيادي10641

غير مطابقمعلم رياضياتاسيل داخل منفي عويد الظالمي10642

غير مطابقمعلم رياضياتروان رشم عبد فرحان البدري10643

غير مطابقمعلم رياضياتحمديه عبد الكاظم محمد جبار الحساني10644

28مهندس معماريمحمد رحيم عبد جواد االعاجيبي10645

27مهندس معمارياسراء نافع عواد خضر10646

26مهندس معماريزهراء سعد ادهام ابوحسنه االعاجيبي10647

24مهندس معماريحنين رحيم سايل شغيب الجياشي10648

24مهندس معماريزهراء علي عبد الحسين طاهر العيدان10649

22مهندس معماريمنى محمد عبد الكريم صالح ابو ركيبة10650

22مهندس معماريتقى قيس نجم عبد العبساوي10651

21مهندس معماريشكران سلمان حربي الحسيني10652

21مهندس معماريزهراء منعم علي عبدالزهرة ال ابو صبيع10653

21مهندس معماريزينب فالح عبد فرمان10654

21مهندس معمارينور حسن خضير مهدي العطوي10655



21مهندس معماريبتول حامد وذاح عطية الزيادي10656

21مهندس معماريزهراء حسن كاظم حسن كديره10657

21مهندس معماريزهراء كاظم تكليف منديل الظالمي10658

19مهندس معماريشهد حسين عباس جابر الحيدر10659

19مهندس معماريحنان مسافر عبد جودة المهدي10660

18مهندس معماريفرح رعد جمعة تومان10661

17مهندس معمارينسرين ناصر مهول محيسن العارضي10662

17مهندس معماريزهراء حسين رسول جاسم المحمد10663

17مهندس معماريزهراء حميد عبد الخضر شنيت الماجد10664

17مهندس معمارياالء جفات ولي عاجل الفرطوسي10665

17مهندس معماريبان صباح جبار حرجان الحسن10666

17مهندس معماريزينب عباس حسين عبد الزيدي10667

17مهندس معماريمحمد حافظ محمود محمد الطالقاني10668

17مهندس معماريايمان احمد غازي جاسم المحمد10669

17مهندس معماريمرتضى كريم جازع سعد10670

16مهندس معماريمهى هاتف حسين فهد الحسين10671

16مهندس معماريتبارك حسين عاجل10672

16مهندس معمارياحمد سمير مسلم محمد الرداد10673

16مهندس معماريصفا حسين ارحيم حسين االعرجي10674

16مهندس معمارينور محمد عطيوي الطائي10675

16مهندس معماريرفل احمد عايد نافع فهد الزيادي10676

15مهندس معماريانوار جاسم ناجي عيسى الزيادي10677

غير مطابقمهندس معماريعلي احمد محمد جاسم الساعدي10678

غير مطابقمهندس معماريحسين حمزه جياد الظالمي10679

غير مطابقمهندس معماريحسين علي عطية مهدي الرباطي10680

31طبيب بيطري.مهديل هادي مرهج حروبي الجياشي10681

30مدرس رياضةحنين عالوي حسين فضل الشمري10682

30مهندس زراعي.ممهند أسعد حسين محمد العارضي10683

30كاتب حساباتحوراء عبيد فنجان زغير ال غانم10684

27مهندس زراعي.مباسم هول برغش عجيرب المشعالوي10685

27مهندس حاسبات.مبنين حسن هادي شروم الزيادي10686

27مساح.محازم رحيم مجلي منشد ال عواد10687

26مهندس زراعي.ماحمد ناجح صفر صويح الجياشي10688

26بايلوجي.ماللتفات عبود ماشي حسن االغا10689

25معلم رياضياتحيدر عبد هللا دواج حسن10690

25معلم رياضياتنغم عبدالحسين عبدكاظم الكعبي10691

25فني كهرباءعقيل سعود ناصر حمادي الشريداوي10692

25محاسب.ماياد ناصر ناهي هلو الخفاجي10693

25فني كهرباءضياء سهيل عبد جياد الظالمي10694

23مدرس فنيةحازم جواد داخل عبد الزريجاوي10695

23مدرس رياضياتمحسن كريم سفر مرداس الحسيني10696

23مهندس زراعي.ممرتضى عبد جابر ساهي الزيادي10697

22قانوني.ماثيل علي كريم محمد الزريجاوي10698



22قانوني.مجابر خضر معجون طنجير10699

21مدرس رياضياترسول سعد شويع جارهللا ال طغامه10700

20معلم رياضياتاعياد بدري حسين الشمري10701

20قانوني.ممهند جبار نغماش مطير الزيادي10702

20فني كهرباءاحمد هادي سلمان شهاب10703

20باحث اجتماعي.مخالد سوادي رفش كريم10704

20قانوني.مشفق قاسم فلغوص جبر ال بدر10705

20قانوني.مفالح هادي عفن حمد العبساوي10706

20فني ميكانيكعالء  جاسم فياض هيال الخاطري10707

19قانوني.مسهاد كاظم عمران موسى الدجيلي10708

علي نعيم ناصر حسين10709
مهندس تخطيط .م

عمراني
19

19كاتب حساباتسالم نواف عوده حمود10710

19مساح.ماحمد سعود جايد مشكور الغليظاوي10711

19قانوني.مثامر كاظم جبار مغير10712

18محاسب.ماحمد حسن سلمان مكطوف الحسيناوي10713

18مهندس تخطيط بيئي.ماحمد فرج عليوي حماي الجابري10714

17قانوني.ممنال شالكه كامل كزار المشعالوي10715

17قانوني.مابراهيم عامر جبار عودة ال محفيظ10716

17مهندس زراعي.مشاكر جاسم رحيم سلمان ال لفته10717

16مالحظ.مشيماء احمد عطار حسون الظالمي10718

15قانوني.معلي صفاء راجي علوان10719

15باحث اجتماعي.مهشام كدر شنوب الحساني10720

15قانوني.محسن ذايل سعد عبدالحسين الزيادي10721

15قانوني.مهند رياض محسن مايع الزريجاوي10722

15قانوني.مشيماء وزير كامل غالي الظالمي10723

15بايلوجي.مكاثرين حامد فضيل جاسم الزريجاوي10724

15قانوني.معلي جفات ثجيل سميده الجبوري10725

15قانوني.معلي ناظم عبد خزعل الناصر10726

15محاسب.معلي محسن عبد الحمزه دالي الحساني10727

12مهندس زراعي.مهدى هادي عزيز جاسم البوحلك10728

12محاسب.م.أمير عمران موسى جعفر الموسوي10729

12محاسب.مداخل يونس عبود جاسم الزيادي10730

12مهندس مدني.ممنذر عادل عبدالنبي حسن10731

11محاسب.معمار عناد عطشان سطام االعاجيبي10732

10مهندس زراعي.مزهراء ميثم محمود شاكر أل محمود10733

10محاسب.مخديجة قاسم عبدنور مطشر10734

10قانوني.محنين سالم خالوي زكم العامري10735

10محاسب.مسينا مهدي صالح عباس الحمود10736

10فني كهرباءوسام حسن علي حسن الباقري10737

9فني ميكانيكنوار منذر مسلم جليل الحمادي10738

9محاسب.محسام سالم جبار وريوص العبساوي10739

8كاتب حساباتساره حياوي غريب جبار البركي10740



20محاسب.معقيل هاشم محمد عبود االعاجيبي10741

19محاسب.ممرتضى محمد شهد صافي10742

22مصحح لغوي.مفاطمه بدر ساجت زنوح البوحسين10743

16مصحح لغوي.مهبة كامل شعيوط عطاوي البركي10744

18مدرس رياضةمحمد قاسم شنباره10745

15محاسب.مفالح حسن سلمان مكطوف الحسيني10746

15مصحح لغوي.مزمن نجم مريمط عبد البركي10747

15مصحح لغوي.معلي جبار شالوش ذباح األعاجيبي10748

10بايلوجي.محسين سند صياح حمد الجياشي10749

9بايلوجي.ماالء عبد ناصر حسين آل حمد10750

غير مطابقامين مخزنحيدر حسن جابر جعفر10751

غير مطابقكاتبسعدية هاشم محمد سلمان الحسناوي10752

غير مطابقكاتبكرار ماجد عباس عبد النبي الخزعلي10753

غير مطابقكاتبامنه حاكم متعب حسين10754

غير مطابقكاتبمذري عگل مرضي غدير الضالمي10755

غير مطابقكاتبحنين عدنان عجمي محمد10756

غير مطابقكاتبقصي عطيوي مريح طوالة البركات10757

غير مطابقمحاسب.مسجاد هلول رحيم عبدالساده10758

غير مطابقمحاسب.محيدر محمد رسول كنان صجير10759

غير مطابقمحاسب.مرنده حسين محسن جياد الزيادي10760

غير مطابقمحاسب.مرسل رزاق حسون ملوكي ال حميدي10761

غير مطابقمحاسب.مرضا خضر جازع سعد الزريجاوي10762

غير مطابقمحاسب.مرسل سامي محمد مظلوم10763

غير مطابقمحاسب.مهدى سالم فاضل جبار ال عواد10764

غير مطابقمحاسب.مكرار حيدر اشالكة عوض الجياشي10765

غير مطابقمحاسب.مرغد ماجد سعد عذافة المشعالوي10766

غير مطابقمحاسب.مشيماء عبدالخضر نعيم نهيب الربايع10767

غير مطابقمحاسب.ماطياف جمعه شنشول مطلب10768

غير مطابقمحاسب.متحرير حسين كاطع خضير الجياشي10769

غير مطابقمحاسب.مهدى سالم خالوي زكم الغليظاوي10770

غير مطابقمحاسب.مأنوار عبادي نشمي عباس االعاجيبي10771

غير مطابقمحاسب.محسين جاسم جعاز علي10772

غير مطابقمحاسب.محنين عباس كاظم هادي10773

غير مطابقمحاسب.مجمال حاتم حسين علي الحسيناوي10774

غير مطابقمحاسب.مسالم حنظل جياد صحن10775

غير مطابقمعلم انكليزيكوثر فرحان صياح بريج10776

غير مطابقمعلم رياضياتحسن ناصر حسين علوان الزريجاوي10777

غير مطابقمعلم رياضياتعلي حسين علي حسين العلي10778

غير مطابقمدقق.ممؤيد عبد اللطيف محمد سهر الفضل10779

غير مطابقمحاسب.مسارة هادي عبد النبي شناوة10780

غير مطابقمصحح لغوي.مصالح فرج ردام ناجي الجياشي10781

غير مطابقمحاسب.محسن فاضل صقر حفد مغامس10782

غير مطابق االختصاصكاتبقاسم حسن شمخي جبر10783



غير مطابق االختصاصكاتبدعاء چفات شريف حمزة10784

غير مطابق االختصاصكاتبماجد حسين عويز حسن الصمت10785

غير مطابق االختصاصمساح.معلي حسن محمد كاظم الشمري10786

غير مطابق االختصاصمدرس رياضةحمود كزار فرهود سكران10787

غير مطابق االختصاصمدرس رياضةمحمد كزار فرهود10788

غير مطابقمصحح لغوي.مامير هاشم صالح عبد الموسوي10789

39بايلوجي.مسيف سعد علي جبر الجالي10790

34كاتب حساباتحياة ماجد علي شاهر الگرعاوي10791

34مهندس زراعي.منور عبد سالم جعفر الوائلي10792

30كاتب حساباتدعاء اسماعيل مذيور كاطع ال زياد10793

30كاتب حساباتفارس عبد الرضا ثامر علي ثامر10794

30مهندس زراعي.ممنتطر كامل عبد الحسن راضي10795

30معلم رياضياتحميده كاظم مطر حاجم الريشاوي10796

28بايلوجي.مفاطمة نعمة كركوز بريد10797

26مترجم.معباس حسن هادي علي الجياشي10798

26مهندس زراعي.مابتسام سلمان وحيد عباس الحالوي10799

26مهندس زراعي.محنين محمد منور الزيادي10800

26مهندس زراعي.محسين حسن هادي علي جياشي10801

26مدرس رياضةايالف هادي عبادي حسين الموسوي10802

25قانوني.مازهر عبد الفالح غافل سوادي المياحي10803

25فني كهرباءازهار شاكر موتان جهاد البركات10804

25مهندس زراعي.مهاجر علي حسين حسن العلي10805

25محاسب.مكرار داخل عبد العباس10806

25مدرس رياضةحسين محمد حسين مجيد الشتيوي10807

25قانوني.مشرهيان عداوي عبادي اليم10808

22مدرس رياضةانتظار عبد الحسن موسى عمران النادر10809

22مدرس رياضةاحمد صفاء حبيب سربوت الدفاعي10810

21فني كهرباءتبارك جواد قحطان غني الحسناوي10811

21مدرس انكليزيزهراء باسم شنان عطشان الزيادي10812

21مدرس رياضةعلي مسلم هول رطان الزيادي10813

21مدرس انكليزيرقيه شهيد جاسم كاظم البركي10814

20مهندس زراعي.مفاطمة محمد شناوي عبد الصاحب الخضري10815

20مدرس انكليزيفاطمة عبدالمهدي عبدالرؤوف الحاج عبيد10816

20مساح.محسن حيدر عاجل مريبط الشبلي10817

20مالحظ.مسارة سعيد تركي جودة الحساني10818

20فني كهرباءحنان فاهم نعمه حمادي الشحماني10819

20محاسب.مزهراء عبدالباري حمزه خضر الظالمي10820

20قانوني.ماحمد عبد العباس هالل عزيز الكناني10821

20مالحظ.معباس علي عبدالعزيز علي الربيعي10822

19محاسب.مزهراء كريم علوان حسين الشمري10823

19محاسب.مسامي عباس حسين عبد الظالمي10824

18مدرس انكليزيبنين عادل امير علي االسدي10825

18قانوني.مجراح قاسم شناوه محمد العبساوي10826



18محاسب.ممحمد رضا ناجح جابر جخيور الميالي10827

17مهندس حاسبات.مسجاد سعد علي جبر الجالي10828

17مدرس رياضياتكرار عبد االمير اغويض فياض ال غريب10829

16مهندس حاسبات.ممصطفى عبدهللا عبد الهادي والي الوالي10830

16قانوني.مبتول علي عبد الحسين صالح الطائي10831

16مهندس حاسبات.مرقية مثنى عبد العزيز حسن الخرسان10832

16مهندس زراعي.معلي صالح كامل حمزة الفياض10833

16طبيب بيطري.مهديل هادي مرهج حروبي الجياشي10834

15مدرس انكليزينور الهدى حسن مشط عوده حليو10835

15قانوني.محسين علي حرب كزار االعاجيبي10836

15مدرس انكليزيايمان ستار صالح سايب الصفراني10837

15معلم انكليزيفرج عباس جابر سعدون المطوكي10838

14قانوني.مسجاد حسن جعيله سلطان الزبيدي10839

14مهندس حاسبات.مزينب احمد نعمه جبر الجياشي10840

14محاسب.مسامي عباس حسين عبد الظالمي10841

14قانوني.محيدر علي عباس هويدي الشكري10842

13قانوني.مهاجر محمد فاضل محمد العوادي10843

10مدرس انكليزياحمد حسن عبد الجبار طالب االعرجي10844

10فني كهرباءحنان سالم كاظم ديلي الحساني10845

9مدرس رياضياتبشائر يوسف فرم عزيز10846

7مدرس انكليزيبركات نعيم علي محمد األعرجي10847

7طبيب بيطري.منور الهدى فاضل ياسر محمد الشناوة10848

12محاسب.محنين جاسم مهدي موسى السعيدي10849

11بايلوجي.مانغام دحام حسين عواد الضالمي10850

13بايلوجي.ماسماء علي عبد الحسين صالح الطائي10851

15مدرس رياضةعالء سعد محمد سلمان حميد10852

15باحث اجتماعي.ماحمد ستار جابر مجيد10853

16مدرس رياضةايالف هادي عبادي حسين الموسوي10854

16مدرس رياضةمجيد عباس لعيبي جابر عبود10855

17مدرس رياضةعلي رحمن عبد دامج الطائي10856

16بايلوجي.مفواطم هادي عبادي حسين الموسوي10857

17بايلوجي.محسين ابراهيم محمد لعيبي الموسوي10858

18بايلوجي.محنين وحيد حربي العبيدي10859

17محاسب.مايات سالم نصار صبار الربيعي10860

17بايلوجي.مطارق عبيد عطيه منشود10861

17مدرس رياضةعلـي رحمن عبد دامج الطائي10862

17باحث اجتماعي.معلي رياض منشد الفرمان10863

18بايلوجي.معادل جاسم محمد مهنه البوشطيط10864

7باحث اجتماعي.مزينب حسين جاسم حسن البخيرات10865

20باحث اجتماعي.مباقر مانع جبر محمدالصفراني10866

19محاسب.محسين سوادي عاشور ابراهيم10867

19بايلوجي.مكاظم ستار جبار حسن العلي10868

20محاسب.مرسل صبحي عبدالخضر حسين الحياوي10869



20محاسب.معالء عباس حسين عبد الظالمي10870

20بايلوجي.مزهراء مكي كاظم10871

20مدرس فنيةزهراء كزار عيدان جبر ال حنين10872

غير مطابقمهندس ميكانيك..منور فاضل معيبد حمود الريشاوي10873

غير مطابقمعلم رياضياتعلي حسين علي حسين العلي10874

غير مطابقمعلم انكليزيمدينه جبار حسين محمد العامري10875

غير مطابقمالحظ.مايه جاسم محمد عبد ال بهيه10876

غير مطابقمالحظ.ماسراء جاسم محمد عبد ال بهيه10877

غير مطابقمصحح لغوي.مبتول عقيل عمران ابراهيم الطائي10878

غير مطابقمساح.معلي حسن محمد كاظم الشمري10879

غير مطابقمرشد زراعي.معلي غازي صبري خضير10880

غير مطابقمحاسب.محسين علي حسين خضير10881

غير مطابقمحاسب.مزهراء حسين عطيه شبيب10882

غير مطابقمحاسب.محسين ماجد علي شاهر10883

غير مطابقمحاسب.مامجد خليل فليح حسن الجياشي10884

غير مطابقمحاسب.مزهراء جمال عوض شنافي البركي10885

غير مطابقمحاسب.مدعاء جمال عوض شنافي البركي10886

غير مطابقمحاسب.معالء كشين خراطه مطعوج البركي10887

غير مطابقمحاسب.مزيدون فاخر جبر محمد الصفراني10888

غير مطابقمحاسب.مزينب محمد عباس كاظم البديري10889

غير مطابقمحاسب.مفاطمه جبار راضي عبد الساده حسن الجبوري10890

غير مطابقمحاسب.مأحمد كريم غافل عباس10891

غير مطابقمحاسب.ماحمد كريم غافل عباس10892

غير مطابقمحاسب.مورود رسول معز حسين الربيعي10893

غير مطابقمحاسب.معواطف رسول معز حسين الربيعي10894

غير مطابقمحاسب.ماثير ستار كاظم وزير البطي10895

غير مطابقمحاسب.مهديل ستار كاظم وزير البطي10896

غير مطابقمحاسب.ممقداد علي جبل موسى الظالمي10897

غير مطابقمحاسب.مهبه صادق حسناوي عبد علي10898

غير مطابقمبرمج.مرقيه نصير علي حسن السماوي10899

غير مطابقبايلوجي.محوراء محمدحسن الظالمي10900

غير مطابقامين مخزن.معالء حسن عبادي حسين الجبوري10901

غير مطابقكاتبآمال عجمي مذري شبيلي الحساني10902

غير مطابقمالحظ.مهناء قاسم حسين علي الرديني10903

غير مطابقمحاسب.ماسعد نعيم كاظم هادي الظالمي10904

26مدرس رياضةسجى علي كاظم كحويش10905

25قانوني.ماحمد صالح حسان حمود ال مانع10906

25محاسب.ممروان عدنان جابر محيسن10907

25محاسب.ماحمد علي مفتن عباس ال سالم10908

25محاسب.مفادية محمد خليل محمدجواد الصباغ10909

25مهندس زراعي.مليث حسين صاحب عواد البوصالح10910

23قانوني.مفاطمة عبد االمير محسن جالب الربايع10911

22محاسب.منور محمد خليل محمدجواد الصباغ10912



22محاسب.مثامر علي نذير هذال العزامي10913

22مهندس كهرباء.مآمنة فاروق ابراهيم حسن علي10914

21مدرس انكليزيخمائل عاصم كاظم مهدي العاكوبي10915

21بايلوجي.متبارك عالء صافي حسن الحسنلي10916

20مدرس انكليزيبنين عبد الحسين هالل عزيز الكناني10917

20بايلوجي.موديان فالح جساس سلمان الزيادي10918

20كاتب حساباتخلود رحيم غالي شلوت  مشعالوي10919

20كاتب حساباتنور هالل ابراهيم جميل ال سعيد10920

20محاسب.منجاة عبدهللا عوض جبر ال غانم10921

20مهندس زراعي.معلي جابر عبودي خويط الفرطوسي10922

20محاسب.معلي غانم فهد عرب ال عرب10923

20كاتب حساباتحيدر عبد الرزاق جبار مكي الحمداني10924

20مهندس زراعي.محسين ثجيل جاسم محمد الظالمي10925

19محاسب.متبليغ عبد الحمزة حمادي محمود الحساني10926

19طبيب بيطري.معلياء حسن شنان حمزة الكعبي10927

19محاسب.مزهراء عويد حبيب رداد10928

18باحث اجتماعي.مكرار ابراهيم فارس عبود الكرعاوي10929

18قانوني.ماخالص مسير غالي عبيد الجياشي10930

18فني كهرباءعالء مجيد رشيد راضي الكرعاوي10931

17مهندس زراعي.ملطيف رجيوي شلش مطر الزيادي10932

17بايلوجي.محوراء علي عبد برشاوي الشحماني10933

16قانوني.ماحمد علي مهدي عباس السالمي10934

16مهندس زراعي.منور الهدى علي كامل هادي10935

16قانوني.مصالح عبد الحسن عزارة سلطان الجياشي10936

16قانوني.ماسيل هادي كاظم بطي ال زياد10937

16مدرس انكليزيزهراء كريم محمدعلي خلف الخفاجي10938

15مهندس حاسبات.معلي عبد الرحٰمن عزيز كاظم عاكول10939

15قانوني.منوره حمود فرحان ذباح الفرطوسي10940

15مهندس مدني.ممحمد حسين عطية مطر البركي10941

15قانوني.مأفراح مجيد حميد مسير ال مسير10942

15مدرس انكليزيهاني عبدالحسن وداعه فرحان الحجيمي10943

14قانوني.ماوس حازم جواد البرهان10944

14فني كهرباءميثم وناس خلف مجبل العبساوي10945

14فني ميكانيكنور عماد قاسم صالح الجناحي10946

13قانوني.ممحمد عقيل اليذ عبد السيد الجياشي10947

12مدرس انكليزيسداد عويد محمد مرخت10948

12قانوني.معماد عايد عناد فرحان الزيادي10949

11قانوني.معلـي محمدعلي حسن عباس الحساني10950

11مدرس رياضياتزهراء مبارك صالح سويد العبسي10951

10كاتب حساباتصفا عدنان عبد الحسين حسون االحمر10952

10محاسب.ممروة جاسم سعدون محمد حسن10953

10مساح.مصفاء جواد كاظم صبار الزيادي10954

10فني ميكانيكنشوان عدنان عبد الحسين حسون االحمر10955



11باحث اجتماعي.ماحمدكريم عطشان حسين10956

11باحث اجتماعي.محسن هادي كاظم بطي ال زياد10957

8بايلوجي.منور الهدى رعد كاظم فزاع الزيادي10958

10محاسب.ماحمد قاسم جليل خليل الربيعي10959

15بايلوجي.ممسلم محمد كاظم سلطان الميالي10960

23مصحح لغوي.معبداالمير عويد محمد مرخت العاكوبي10961

24محاسب.محوراء عويد حبيب راداد10962

22مصحح لغوي.موفاء ضعيف عبد حرز10963

19مدرس رياضةامير عماد محمد محسن10964

غير مطابقفني كيمياويانوار حمادي طعمه عبود العبود10965

غير مطابقكاتبسارة باسم كاظم مهدي العاكوبي10966

غير مطابقكاتبمنى مسير غالي عبيد10967

غير مطابقكاتبوليد جميل ونان جبار الحساني10968

غير مطابقكاتبايالف افندي كاظم جبر10969

غير مطابقباحث اجتماعي.ممصطفى محسن شريف حميد المالكي10970

غير مطابقمبرمج.مكوثر علي عدنان حسن ال هنون10971

غير مطابقمحاسب.ممصطفى مهدي فنجان علي الريشاوي10972

غير مطابقمحاسب.مصالح حسن بهلول فرج الموسوي10973

غير مطابقمحاسب.مانوار غالي حسوني علي الحساني10974

غير مطابقمحاسب.محسن عايد عناد ال رزن10975

غير مطابقمحاسب.ماحمد صاحب غضب رئيس10976

غير مطابقمحاسب.مدعاء رحيم طعيم طاهر ال طاهر10977

غير مطابقمحاسب.محسن علي قطان حامي التوبي10978

غير مطابقمساح.معلي حسن محمد كاظم الشمري10979

غير مطابقمدرس فنيةضي علي مهدي عباس السالمي10980

غير مطابقمدرس فنيةمنتهى حسين عطية مطر البركي10981

غير مطابقمعلم رياضياتعلي حسين علي حسين العلي10982

غير مطابقمحاسب.ممصطفى صبيح طخاخ ظاهر10983

غير مطابقمدقق.منور قاسم گاطع مدلل العبساوي10984

غير مطابقمالحظ.محسين ناظم عبدالحسين فرج الموسوي10985

40مهندس حاسبات.ماحمد مناف ريح كريم10986

40مدرس فنيةعلي حسن جبار بطرس المشموشي10987

40معلم انكليزيفرج عباس جابر سعدون المطوكي10988

35باحث اجتماعي.مالعباس/ دعاء مهدي وحيد جبار10989

27محاسب.مفرقان علي محمد حرجان الفنين10990

26باحث اجتماعي.معبير رحيم جاسم علي الظالمي10991

26مدرس رياضةحسين جادر غزيوي سلطان  البوشطيط10992

25مدرس رياضياتعباس الزم حنوش مراد10993

23بايلوجي.موليد بلبوص خضير محمد ال جليان10994

22باحث اجتماعي.موالء گصاد ديوان غلوم الجياشي10995

21مهندس زراعي.مفاطمة تايه عباس10996

21محاسب.ممحمد خالد فضاله صياد الزريجاوي10997

20مدرس انكليزيآيات قاسم شنباره10998



20مدرس انكليزيمحمد طاهر حسن جاسم الزبيدي10999

20قانوني.ممنتظر نعيم زاير الفي11000

19قانوني.ممروه عبد الزهرة ياسين ابراهيم11001

19كاتب حساباتايالف صاحب مزهر خويط11002

18مدرس رياضياتمحمد قاسم سعيد عبيد اليعكوبي11003

15مبرمج.معلي محسن هنين طعيمة11004

14فني ميكانيكسمية سعدي عبد11005

14مساح.مسيف نزال عاصي الصفراني11006

11باحث اجتماعي.مسالم خالد راجوج مدلول11007

9محاسب.معبداالمير عبدالمنعم كاطع ناهي الحمادي11008

غير مطابقكاتبنور رحيم بدر كاطع العبودي11009

غير مطابقكاتبكرار طالب فالح حمادي الحمداني11010

غير مطابقكاتبسندس طاهر ياسين فيروز11011

غير مطابقمحاسب.مأيمان ماجد جهاد وليد ابو طبيخ11012

غير مطابقمحاسب.محنان ناجح جميل11013

غير مطابقمحاسب.ممسلم رحيم عباس كافي الصفراني11014

غير مطابقمحاسب.مايه مسير هالسه وناس البركي11015

غير مطابقمرشد زراعي.مماهر احمد علي الزيادي11016

غير مطابقمعلم رياضياتقيمة جيب جدرك بساع11017

غير مطابقمعلم رياضياتعلي حسين علي حسين العلي11018

غير مطابقمعلم رياضياتعباس حازم عبد الكريم جمعه الزهيري11019

غير مطابقمهندس معماريمحمد مود زاجع  الخزرجي11020

غير مطابقمهندس مدني.منور خطار طريب فنجان الزريجاوي11021

غير مطابق االختصاصباحث اجتماعي.مزمن كامل جبار بزون11022

غير مطابق االختصاصمساح.معلي حسن محمد كاظم الشمري11023

غير مطابق االختصاصمهندس حاسبات.ممهيمن رزاق ثعبان11024

غير مطابق االختصاصمدرس رياضةحمود كزار فرهود سكران11025

غير مطابق االختصاصمدرس رياضةمحمد كزار فرهود11026

غير مطابق االختصاصمدرس رياضةمنديل شمران حاجم سلطان11027

غير مطابقامين مخزنحوراء شاكر كشيش كرز الجياشي11028

30مدرس رياضياتمحمد راضي راضي عبد محمد11029

30كاتب حساباتعلي كاظم حمزة جحيل الجياشي11030

30قانوني.محسين احمد ناصر عودة الخيكاني11031

29قانوني.معلي هادي طعمه حسون الصافي11032

29مصحح لغوي.مسجاد كاظم حمزه جحيل الجياشي11033

28مبرمج.مفاطمه محمد جواد كاظم الكناني11034

27مدرس رياضياتاحمد علي حسين عوده البو جراد11035

27كاتب حساباتايمان ابراهيم فنجان عبد هللا الشاهر11036

27قانوني.مرقية عباس جبار كاظم الظالمي11037

27مدرس فنيةحوراء عباس احميد حطاب الركابي11038

27محاسب.مهدى قاسم حمزاوي عبدنور كرعاوي11039

26مهندس زراعي.مزمن كريم شعيل ضيدان الصفراني11040

26مصحح لغوي.مرغد نبيل عبد الحسين عباس الظالمي11041



26قانوني.مياسر مطشر جابر شاني الظالمي11042

25قانوني.مداليا شمران عبد غريب11043

25محاسب.مدعاء اسماعيل جبر حمود الحميدي11044

25قانوني.مشيماء جبر عبد الحسين فهد البوحسين11045

25مالحظ.ممالك حمود طحيور جوين النوادي11046

25معلم انكليزيساره فيصل حمادي عبد11047

25مدرس فنيةعلي كويني مطشر ليهوب جمين الفرطوسي11048

25مدرس انكليزيحنين حيدر شوكه جبار11049

25مدرس انكليزيتقى ازهر احميد رزوقي العبادي11050

25محاسب.ماحمد شيال جاسم سويلم11051

25مدرس رياضةزينب الزم عبدالرزاق عبداالمير العلي سلمان11052

25كاتب حساباتمحمد بردان عالج لعيبي اللعيبي11053

25كاتب حساباتشيماء مدلول عبد مريمط الحجيمي11054

25فني كهرباءفؤاد كاظم ابوذر فاني السالمي11055

25قانوني.معلي راهي نعيمه غنام11056

25محاسب.موسام شاكر ناطور سباهي الزريجاوي11057

25قانوني.مفاطمة جواد كاظم شخمي الخفاجي11058

25محاسب.مانعام عبدالواحد سوادي لفته الجياشي11059

25مساح.معماد غازي عطاوي11060

25محاسب.ممعياد عزيز شنداخ ساير العبساوي11061

25باحث اجتماعي.مرضا عدنان عمران موسى الضالمي11062

25قانوني.ممحمد دويج راضي جاسم البركي11063

25محاسب.مفاضل كريدي محمد علي الزريجاوي11064

25مهندس زراعي.منهى مهدي عبدالكاظم  جياشي11065

25فني ميكانيكانعام حسين حسن عواد الغرير11066

24مهندس كهرباء.مهاجر هالل جياد ميس11067

23فني كهرباءحيدر جاسم محمد كاطع11068

23مدرس رياضةاسماعيل جابر سلطان حميد الموسوي11069

23محاسب.مفهد جاسم مسير خويط11070

23محاسب.مسالم عادل فليح عبد الحسن11071

23مهندس زراعي.معبد الكريم خريجان زبون عجيل ال حبيب11072

23محاسب.محسين نعيم كريم عرين11073

23مهندس زراعي.مماجد حميد فنجان عبدهللا العبدهللا11074

22مهندس زراعي.معباس جاهل عينون خضر الحساني11075

22مدرس انكليزيمصطفى قاسم خنفوس كشيش الحساني11076

22محاسب.مثامر علي نذير هذال العزامي11077

22محاسب.مرسل لفته خضير عاشور الزريجاوي11078

22مهندس زراعي.منور سلمان علي حمادي الحسينات11079

22محاسب.محيدر جاسم محمد لعيبي الموسوي11080

22مهندس كهرباء.مآمنة فاروق ابراهيم حسن علي11081

22مهندس مدني.معامر كامل عريان عفو11082

22مدرس انكليزيحيدر قاسم شاكر عبدالحسين ال شكر11083

22قانوني.مكريم غالب ديان اليم11084



21مهندس معماريزينب كريم علي خليف خضير11085

21قانوني.مزهراء كاظم فاضل كاظم11086

21محاسب.مافراح ظاهر عطيه عالك الميالي11087

21قانوني.مبنين عمران عجمي بدح11088

21مهندس زراعي.مأيمن محسن عزيز ظاهر ألعزاوي11089

21قانوني.مسعد لفته خضير عاشور الزريجاوي11090

21قانوني.معادل مسير ردام سمير11091

21مدرس فنيةمصطفى علي زكم دحام العاگوبي11092

21محاسب.ممحمد عبدالزهره دخيل عطيه الحسني11093

20محاسب.ماركان فهد سعد عذافه11094

20مساح.مسجى عبد الجبار عطية عبد الجبار الحميدي11095

20معلم انكليزينور علي مطشر جبر االسدي11096

20كاتب حساباتخلود رحيم غالي شلوت  مشعالوي11097

20مبرمج.ممصطفى سوادي فضيل معن ال عبس11098

20مهندس زراعي.مرضا اسعد علي احمد الفضلي11099

20محاسب.ماشواق عكاب شراد عبيد المحيفيظ11100

20مهندس حاسبات.معال ضياء محمود سالم الطاهر11101

20مهندس زراعي.معلي ناصر صاحب هوان11102

20كاتب حساباتنور هالل ابراهيم جميل ال سعيد11103

20محاسب.ممشعل علي دخيل لطيف البوشطيط11104

20قانوني.ماحمد سعيد كامل منصور الخفاجي11105

20فني كهرباءعبدالعزيز ارحيم مطير عسكر ال منيهل11106

20فني كهرباءمحمد غانم جاسم محمد الظالمي11107

20مبرمج.ماسعد كاظم عبد سلمان التميمي11108

20مهندس كهرباء.مزهراء فالح حسن بدر الزيدي11109

20مدرس انكليزيحنين شيال جاسم سويلم11110

20محاسب.موسام مسير منصور آل عبود11111

20مهندس زراعي.معلي جابر عبودي خويط الفرطوسي11112

20كاتب حساباتعلي حسن عودة علي الظالمي11113

20محاسب.معلي غانم فهد عرب ال عرب11114

20مهندس زراعي.مغدير محمد علي عبد هللا عودة السالمي11115

20محاسب.مقيس محسن جواد ثامر االعاجيبي11116

20مهندس زراعي.مدعاء صبار فهد حسين العاشور11117

20مهندس زراعي.ممروه سلمان علي حمادي الحسينات11118

20فني ميكانيكحيدر عبد الحسن كريم طاهر الحساني11119

20كاتب حساباتحيدر حسن عودة علي الظالمي11120

20مهندس زراعي.محسام محمدجواد كاظم عودة السالمي11121

20مهندس زراعي.مخيرهللا سدخان عتوي فيصل ال شلع11122

20محاسب.ممحمد عبد العباس جبير سالم ال جاسم11123

20مهندس زراعي.محسين فاهم كاظم محمد الخالدي11124

19قانوني.مهدى احمد عبد المحسن حويلي الموسوي11125

19مدرس رياضةامير عماد محمد محسن11126

19محاسب.مفاطمة مشتاق سعدون طالب الجبوري11127



19طبيب بيطري.معلياء حسن شنان حمزة الكعبي11128

19قانوني.مميثم عمران موسئ عناد الحساني11129

19مهندس زراعي.ممحمد عادل كامل غثيث الجياشي11130

19محاسب.ماحمد فليح مطر عطية الجياشي11131

19قانوني.ممحمد هندول شعالن زبن االعاجيبي11132

19محاسب.مهادي حنون جحيل لفته الجياشي11133

19محاسب.معقيل عبد الرضا عباس علي11134

18مدرس انكليزيمصطفى محمدحسين عبدهللا عودة الطيار11135

18مهندس زراعي.محسين_عذراء قاسم محمد والي ال11136

18باحث اجتماعي.مكرار ابراهيم فارس عبود الكرعاوي11137

18باحث اجتماعي.مكرار ابراهيم فارس عبود الكرعاوي11138

18مدرس انكليزيمصطفى لطيف ياسر عبد11139

18قانوني.ماخالص مسير غالي عبيد الجياشي11140

18مصحح لغوي.مفاطمه علي فتين عوض الجابري11141

18باحث اجتماعي.محيدر براك جهيمه مطشر11142

18فني كهرباءعالء مجيد رشيد راضي الكرعاوي11143

18مهندس حاسبات.معلي كاظم مطرود رسن الجنابي11144

18قانوني.محيدر حسن فليح عينون الحساني11145

18مهندس ميكانيك..محيدر ستار جبار كاظم الجابري11146

18محاسب.مفاطمه عبدهللا عبد الحسن الركابي11147

18مدرس انكليزيفدك خزعل كاطع عيسى11148

18محاسب.ممرتضى كريم مدلول عاشور العارضي11149

18قانوني.محيدر زغير هول وناس العطوي11150

17مهندس حاسبات.معباس حسن شاكر ظاهر11151

17مالحظ.مسجاد رعد خلف حسين الجابري11152

17قانوني.مسالم جليل ناهي كنيت الجياشي11153

17محاسب.معلي مالك دايخ لفته الظالمي11154

17مدرس رياضياتأيات أمان حميد جابر الكعبي11155

17محاسب.مسجى حليم برهان عالوي الحساني11156

17مدرس رياضةهيله جواد حمد عبود العاجيبي11157

17بايلوجي.محوراء علي عبد برشاوي الشحماني11158

17قانوني.ممريم جابر واجد جياد البركي11159

17قانوني.ممريم جابر واجد جياد11160

17قانوني.مرعد مدلول ثامر مفتول الجياشي11161

16قانوني.ماحمد علي مهدي عباس السالمي11162

16مهندس زراعي.مشذى عباس مطر سلطان الحساني11163

16مهندس زراعي.منور الهدى علي كامل هادي11164

16قانوني.مصالح عبد الحسن عزارة سلطان الجياشي11165

16قانوني.معلياء عماد شنشول خلف11166

16قانوني.ماسيل هادي كاظم بطي ال زياد11167

16بايلوجي.مرقية سعد حميد راضي حچامي11168

16مدرس رياضياتنور داخل رهيف خماط11169

16مدرس انكليزيزهراء كريم محمدعلي خلف الخفاجي11170



16قانوني.محسن فنجان صكر محمد الزيادي11171

16بايلوجي.مامنة رياض حميد راضي الحجامي11172

16مبرمج.محيدر يحيى علي ال حمادي11173

16مدرس رياضياتسلوى سلمان كاظم حسين الظالمي11174

15قانوني.مايمان علي نعمه11175

15قانوني.محسن علي جوان خادم الزريجاوي11176

15مهندس زراعي.مزينب مرتضى ابراهيم جاسم التويج11177

15مدرس رياضياتمحمد صالح محمد صالح11178

15مدرس انكليزيهاني عبدياسر حمود صايل الشمري11179

15مهندس حاسبات.معلي عبد الرحٰمن عزيز كاظم عاكول11180

15مهندس حاسبات.معلي عبد الرحمن عزيز كاظم عاكول11181

15محاسب.ماركان فهد سعد عذافه11182

15مدرس رياضياتزهراء احمد حسن محمود ال جعفر11183

15مدرس انكليزينور الهدى حسن مشط عوده حليو11184

15بايلوجي.ممسلم محمد كاظم سلطان الميالي11185

15قانوني.منوره حمود فرحان ذباح الفرطوسي11186

15طبيب بيطري.مانهار احمد خنفور الوائلي11187

15قانوني.مزهراء خليف حداوي محيسن ال محيسن11188

15قانوني.مدالل خلف جبار توفي المريماوب11189

15قانوني.موجدان خلف جبار عوفي الكريماوي11190

15محاسب.مكاظم كريم عبداللة علي الحسين11191

15مهندس زراعي.محسين صالح سوادي جبر الظالمي11192

15مهندس مدني.ممحمد حسين عطية مطر البركي11193

15قانوني.مأفراح مجيد حميد مسير ال مسير11194

حيدر كساب جابر11195
مهندس تخطيط .م

عمراني
15

15كاتب حساباتبسعاد محمد سعود راضي11196

15محاسب.مفالح مايع جابر عبود االعاجيبي11197

15مدرس رياضةمهند محمدجواد كاظم عودة السالمي11198

15مساح.ممهدي حسين مهدي الميالي11199

15مدرس انكليزيهاني عبدالحسن وداعه فرحان الحجيمي11200

15محاسب.ماكرم بهلول ثامر هنيدي الحسناوي11201

15فني كهرباءامير حسين جبير حيمر الجابري11202

14مهندس زراعي.مصابرين حامد حسين علوان الحساني11203

14قانوني.ماوس حازم جواد البرهان11204

14فني كهرباءميثم وناس خلف مجبل العبساوي11205

14محاسب.معباس عواد كاظم عباس الزريجاوي11206

14قانوني.ممريم هالل جياد ميس11207

14فني ميكانيكنور عماد قاسم صالح الجناحي11208

14فني ميكانيكساجد حسن سوادي مليح11209

14مهندس مدني.ممصطفى فالح زغير جابر11210

13مهندس زراعي.مبشرى جواد كاظم موسى الزريجاوي11211

13قانوني.ممحمد عقيل اليذ عبد السيد الجياشي11212



13قانوني.ممصطفى نعيم عبد غريب ال محمد11213

12بايلوجي.مبنين جواد عبد الكاظم خير هللا11214

12مدرس رياضياتوالء عبدالحسين عبدهللا هاونطه الضالمي11215

12محاسب.مفايز سلمان جبر سالم العبساوي11216

12مدرس رياضةشروق هالل جهادي ضميد البركات11217

12مالحظ اعالمي.معزيز جمال هداد دحام الغانمي11218

12محاسب.ماحمد غالب عبدالزهرة جابر عبيد الزرگاني11219

12مدرس انكليزيسداد عويد محمد مرخت11220

12مهندس زراعي.معذراء كريم جحيل لفته11221

12قانوني.معلي فارس هادي جبار الرضا11222

12مصحح لغوي.محسن علي فتين عوض11223

12قانوني.منرجس فليح عبدالحسن خلف الفرحاني11224

12قانوني.معماد عايد عناد فرحان الزيادي11225

12مهندس مدني.معلي حسين نور عباس الحالوي11226

11قانوني.مهاجر هادي عناد كطيوة الربائع11227

11قانوني.مرحمن عبادي كاظم حسناتي االعاجيبي11228

11بايلوجي.محيدر هربد كاظم عبود  الزيادي11229

11مالحظ اعالمي.مزينب عباس جعاز شناوه11230

11باحث اجتماعي.محسن هادي كاظم بطي ال زياد11231

11باحث اجتماعي.محسن هادي كاظم بطي ال زياد11232

11محاسب.ماذعار فاخر انعيمه مهاوش الفرطوسي11233

11مدرس انكليزيمريم قاسم شاكر عبد الحسين ال شكر11234

11قانوني.معلـي محمدعلي حسن عباس الحساني11235

11محاسب.مريهام ناجي عبدالرضا حسين الرحال11236

11مهندس زراعي.متبارك عبد الحسين جعفر محمد11237

11مهندس حاسبات.مزهراء مشتاق سعدون طالب11238

11مهندس حاسبات.مغفران ستار جواد عبد الشجيري11239

11مهندس حاسبات.مغفران ستار جواد عبد شجيري11240

11محاسب.مزينب طالب عبدالحسين عوده العبيدي11241

11محاسب.معلي سامي حمود حسن11242

11محاسب.معلي سامي حمود حسن11243

11مهندس كهرباء.مجعفر نمير هادي رضا دكتور11244

11مدرس رياضياتمرتضى عبداالمير جبار جوهر المشهدي11245

11مهندس حاسبات.مامير صادق علي زغير11246

11فني كهرباءعبدالهادي رزاق فليح عبدالحسن11247

10فني اجهزة طبيةجعفر ستار جبار كاظم الجابري11248

10مدرس انكليزيمنتظر احمد مهدي خضر الميالي11249

10مهندس زراعي.مفاطمة فالح عطيه عبود االعاجيبي11250

10مدرس انكليزيالجابري/هجران موسى محسن شالگة 11251

10بايلوجي.معباس فاضل عباس شناوه11252

10قانوني.محسن صباح عبيد علك البركي11253

10بايلوجي.منوره شهيد فيصل لفتة البوجياش11254

10قانوني.ممرتضى محمود فليح عبد الحسن الظالمي11255



10مصحح لغوي.مدعاء حسن رحم ناصر الشرفه11256

10محاسب.مختام حسن شنان حمزة الكعبي11257

10فني كهرباءهدى ابراهيم فنجان عبدهللا الشاهر11258

10محاسب.ممهدي عبدالجليل فرفاح حسن االعاجيبي11259

10محاسب.ممروة جاسم سعدون محمد حسن11260

10قانوني.محوراء عزيز غليوي جاسم الشعيبي11261

10محاسب.مهنادي حسين بدر محمد الحسيني11262

10مساح.مصفاء جواد كاظم صبار الزيادي11263

10محاسب.ماحمد قاسم جليل خليل الربيعي11264

10قانوني.موسن حميد زاطي11265

9فني كهرباءاسعد رزاق سلمان كاظم ال عيسئ11266

9مهندس زراعي.منور حسين عبد الزهرة جابر الزريجاوي11267

9مهندس زراعي.مسميره هادي عطشان مراح العويلي11268

9قانوني.ممهند عباس جبار كاظم الظالمي11269

9مهندس زراعي.مآالء عبدالجليل ياسين جازع11270

8مهندس زراعي.مبتول كاظم عبد حسن الخفاجي11271

8بايلوجي.منور الهدى رعد كاظم فزاع الزيادي11272

7محاسب.مسيف الدين رحيم شهيد عبادي ال سلطان11273

22باحث اجتماعي.معال محمد فليح عبد الحسن11274

21محاسب.مسيف عبدالمحسن جابر هنيدي11275

21محاسب.ممشاعل فيصل دخيل هداد11276

21محاسب.ممشاعل فيصل دخيل هداد11277

23محاسب.ماحمد لفته خضير عاشور الزريجاوي11278

غير مطابقامين مخزنسيف ناظم كريم ياسين11279

غير مطابقامين مخزن.محسنين رياض احمد عبد الرزاق11280

غير مطابقفني اجهزة طبيةحسن أزهر أحميد رزوقي الجيتب11281

غير مطابقفني كيمياويضحى محمد حنون عويد السوفي11282

غير مطابقفني كيمياوينادية رفيق مجيد حميد الموسوي11283

غير مطابقكاتبعلي يحيى عبد الكاظم الجبر11284

غير مطابقكاتبمتعب حسين جابر وناس التوبي11285

غير مطابقكاتبرباب داخل رباط سلمان رباط11286

غير مطابقكاتببهاء نجم عبد خضير الظالمي11287

غير مطابقكاتبمنى مسير غالي عبيد11288

غير مطابقكاتبوليد جميل ونان جبار الحساني11289

غير مطابقكاتبعباس مطير حمود فهد العبساوي11290

غير مطابقكاتبايمان رزاق فليح عبد الحسن الظالمي11291

غير مطابقكاتبعباس رحيمه سلطان كاطع11292

غير مطابقكاتبفلاير رحيم بجاي عبد الصفراني11293

غير مطابقكاتبهاتف كاظم سوادي اخوبرشة11294

غير مطابقكاتبايالف افندي كاظم جبر11295

غير مطابقكاتبانعام هاشم عبد بدر الريشاوي11296

غير مطابقامين مخزن.مبنين طالب جابر نجم العباسي11297

غير مطابقامين مخزن.محسين كاظم عبيد فهد الشمري11298



غير مطابقباحث اجتماعي.ممريم فالح علي عبود العبساوي11299

غير مطابقباحث اجتماعي.مسجاد باسم محمد كاظم الجبوري11300

غير مطابقباحث اجتماعي.ممصطفى محسن شريف حميد المالكي11301

غير مطابقباحث اجتماعي.مرجح علك زعيبل بندي العبساوي11302

غير مطابقباحث اجتماعي.مصابرين حسين ميحان درويش الدرويش11303

غير مطابقباحث اجتماعي.ماحمد رعد خلف حسين الجابري11304

غير مطابقبايلوجي.منور نعمه حسن خشان11305

غير مطابقطبيب بيطري.معلي جعفر حنون صادق11306

غير مطابقمحاسب.ممصطفى مهدي فنجان علي الريشاوي11307

غير مطابقمحاسب.مجنان احمد زغير جويج الزريجاوي11308

غير مطابقمحاسب.مانوار غالي حسوني علي الحساني11309

غير مطابقمحاسب.مفاطمه منهل كمين حسين الموسوي11310

غير مطابقمحاسب.محسن عايد عناد ال رزن11311

غير مطابقمحاسب.مازهار منهل كمين حسين الموسوي11312

غير مطابقمحاسب.مبيداء مطشر نعيثل جيرو11313

غير مطابقمحاسب.ماحسان جابر هالل لغيوي الظالمي11314

غير مطابقمحاسب.ماسراء مرتضى ابراهيم جاسم11315

غير مطابقمحاسب.مافراح سلمان مهدي جبار الغزي11316

غير مطابقمحاسب.ممحمد فيصل غازي جابر11317

غير مطابقمحاسب.مزينب عبدالرضا شاكر ظاهر11318

غير مطابقمحاسب.محسن علي قطان حامي التوبي11319

غير مطابقمحاسب.ممصطفى رفيق مجيد حميد الموسوي11320

غير مطابقمحاسب.ماحمد علوان منشد عباس الزيادي11321

غير مطابقمحاسب.محسين عبد الكاظم شعيوط جبار الحساني11322

غير مطابقمرشد زراعي.ممسلم عبدالحسن بنوت عبادي الحساني11323

غير مطابقمساح.معلي حسن محمد كاظم الشمري11324

غير مطابقمصحح لغوي.مامير هاشم صالح عبد الموسوي11325

غير مطابقمصحح لغوي.مامير هاشم صالح عبد الموسوي11326

غير مطابقمصحح لغوي.ماسماء فالح مفتن عالي الفرطوسي11327

غير مطابقمالحظ.مفاطمة الزهراء محمد وروار حاشوش البركي11328

غير مطابقمالحظ.مثائر غانم بشيت عبدالحسن البركات11329

حيدر علي جبير غاوي الظالمي11330
مهندس تخطيط .م

حضاري
غير مطابق

غير مطابقمهندس كهرباء.مرياض عجمي جبر عبد الزيادي11331

غير مطابقمهندس مدني.مابتهال فريد كاظم محمد العگيلي11332

غير مطابقمهندس مساحة.مأمنه حميد كاضم علوان مضلوم الطائي11333

غير مطابقمدرس انكليزيبنين هاشم كامل عطشان الزبيدي11334

غير مطابقمدرس رياضةحسام كريم شيال خطار11335

غير مطابقمدرس فنيةضي علي مهدي عباس السالمي11336

غير مطابقمدرس فنيةحاكم داخل عبد عزيز البركي11337

غير مطابقمدرس فنيةعامر ساجت حسن ملزوم التوبي11338

غير مطابقمدرس فنيةحاتم داخل عبد عزيز البركي11339

غير مطابقمدرس فنيةباسم محمد مدفون جبار الزيادي11340



غير مطابقمدرس فنيةمنتهى حسين عطية مطر البركي11341

غير مطابقمعلم انكليزيندى عالوي ابراهيم عالوي11342

غير مطابقمعلم انكليزيزينب عالوي ابراهيم عالوي طاهر11343

غير مطابقمعلم رياضياتال معيطر/هجران رحيم حسين حمود11344

غير مطابقمعلم رياضياتعلي حسين علي حسين العلي11345

غير مطابقمعلم رياضياتحوراء علي وروار حاشوش البركي11346

غير مطابقمعلم رياضياتكرار جواج سهر بجاي11347

غير مطابقمعلم رياضياتنداء عبد الجليل عبد الجليل عبد العباس لفته الحساني11348

غير مطابقمدرس رياضياتمروه كريم مدلول ظااهر11349

غير مطابقمعلم رياضياتفرات فالح جبار مزهر الظالمي11350

غير مطابقمدرس فنيةسرور حيدر مرتضى جبر العباس11351

غير مطابقمرشد زراعي.مبشری رزاق عمران سلمان آل نارد11352

غير مطابقمدقق.مصادق زكي صادق عبدالحسين11353

غير مطابقمدرس فنيةسماح سعود مسير راضي11354

غير مطابقمعلم رياضياتربيع جابر ريكان مهلي العامري11355

غير مطابقفني اجهزة طبيةسهام يوسف فرم عزيز ال غزاي11356

غير مطابقمهندس ميكانيك..معلي محمد گطيوة سلطان الجياشي11357

غير مطابقمحاسب.مصالح حسن بهلول فرج الموسوي11358

غير مطابقكاتبنورالهادي نمير هادي رضا دكتور11359
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غير مطابق االختصاص

غير مطابق االختصاص
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