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 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )      (            اسم التدريسي ) 

 

 

  سبعة وعشرون 12 اثناعشر 51 خمسةعشر 51 االء امين رشيد محمد  .1

  اثنان وثالثون 21 خمسةعشر 51 سبعةعشر 52 ابتسام رشيد مجيد نصيف  .6

ابراهيم حمدي ابراهيم   .0

 غيدان

  خمسة وثالثون 21 ثمانيةعشر 51 سبعةعشر 52

ابو الحكم مؤيد محمد   .4

 جاسم 

  نستة وعشرو 12 اربعةعشر 51 اثناعشر 51

  خمسة وثالثون 21 ثمانيةعشر 51 سبعةعشر 52 آثار محمد عبد محمد  .5

  خمسة وثالثون 21 ثمانيةعشر 51 سبعةعشر 52 احمد حسين علي احمد  .2

  ستة وعشرون 12 اربعةعشر 51 اثناعشر 51 احمد عباس كاظم  .7

  خمسة وثالثون 21 سبعةعشر 52 ثمانيةعشر 51 احمد شوقي جاسم محمد  .8

  ثالثة وثالثون 22 سبعةعشر 52 ستةعشر 52 كريم شياع احمد عالء  .9

  اربعة وثالثون 21 سبعةعشر 52 سبعةعشر 52 احمد فاضل علي حسن  .13

  خمسة وعشرون 11 اربعةعشر 51 احدى عشر 55 اسامة عادل دخيل خميس  .11

استبرق عبد الرحمن نايف   .16

 علي

  اثنان وثالثون 21 اربعةعشر 51 ثمانيةعشر 51

  ثالثون 23 ستةعشر 52 اربعةعشر 51 كاظم شنتر اسراء حسن  .10

  اربعة وثالثون 21 سبعةعشر 52 سبعةعشر 52 اسراء عادل خلف حسين  .14

اسراء فرحان دحلوس   .15

 ثجيل

  اربعة وثالثون 21 سبعةعشر 52 سبعةعشر 52

  ثالثة وثالثون 22 سبعةعشر 52 ستةعشر 52 اسراء هيثم رشيد جاسم  .12

  اربعة وثالثون 21 سبعةعشر 52 سبعةعشر 52 مداسماء اكرم ابراهيم مح  .17

  خمسة وثالثون 21 سبعةعشر 52 ثمانيةعشر 51 اسماء خليل علي شهاب  .18

  خمسة وثالثون 21 ثمانيةعشر 51 سبعةعشر 52 اسماء زيد خليل ابراهيم  .19

اسماعيل طه احمد   .63

 اسماعيل

  ستة وثالثون 22 ثمانيةعشر 51 ثمانيةعشر 51

هللا  اسمهان حسن عبد  .61

 حسن

  اربعة وثالثون 21 ستةعشر 52 ثمانيةعشر 51

اسيا حسين مطشر عبد   .66

 هللا

  اربعة وثالثون 21 ثمانيةعشر 51 ستةعشر 52

  خمسة وثالثون 21 ثمانيةعشر 51 سبعةعشر 52 اسيل حيدر علو حسين  .60

  اثنان وثالثون 21 سبعةعشر 52 خمسةعشر 51 اسيل صباح طه محمد  .64

  اثنان وثالثون 21 خمسةعشر 51 سبعةعشر 52 ح هادياماني حسين صال  .65

  خمسة وعشرون 11 سبعةعشر 52 ثمانيةفقط 1 امنة محمد داود سلمان  .62

  ثالثة وثالثون 22 ستةعشر 52 سبعةعشر 52 امنه اياد عيدان حمدان  .67

  تسعة وعشرون 12 ستةعشر 52 ثالثةعشر 52 امير نجم عبيد مهدي  .68

  خمسة وثالثون 21 سبعةعشر 52 ثمانيةعشر 51 اميرة قاسم غائب طعمة   .69

  اربعة وثالثون 21 ثمانيةعشر 51 ستةعشر 52 انفال كاظم فاضل كاظم  .03
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  تسعة وعشرون 12 ستةعشر 52 ثالثةعشر 52 انمار علي درباس مصلح  .01

اية ابراهيم عبد الرزاق   .06

 عبد اللطيف

  ثالثة وثالثون 22 سبعةعشر 52 ستةعشر 52

  اربعة وثالثون 21 ثمانيةعشر 51 ستةعشر 52 جلوب ايسر غالب كريم  .00

  اربعة وثالثون 21 سبعةعشر 52 سبعةعشر 52 آيه احمد حسين كمر  .04

  اربعة وثالثون 21 سبعةعشر 52 سبعةعشر 52 آيه مهدي نوار حاجم  .05

براء تحرير عبد الرحمن   .02

 محمود

  ثالثة وثالثون 22 سبعةعشر 52 ستةعشر 52

  خمسة وعشرون 11 عشرةفقط 53 خمسةعشر 51 طفى براء حامد صالح مص  .07

  سبعة وعشرون 12 خمسةعشر 51 اثناعشر 51 بسام نزار حسين عبد  .08

  ثالثة وثالثون 22 ستةعشر 52 سبعةعشر 52 بسمة عقيل فاضل ضاحي  .09

  ثالثة وثالثون 22 ستةعشر 52 سبعةعشر 52 تبارك احمد عبد هللا احمد  .43

  سبعة وعشرون 12 عشرةفقط 53 سبعةعشر 52 تبارك رياض علي عبد هللا  .41

تبارك سليمان ابراهيم   .46

 محمود

  سبعة وعشرون 12 اثناعشر 51 خمسةعشر 51

  تسعة وعشرون 12 اربعةعشر 51 خمسةعشر 51 تبارك عامر سلمان حبيب  .40

  اربعة وثالثون 21 ستةعشر 52 ثمانيةعشر 51 تغريد محمود جواد كاظم  .44

  واحد وثالثون 25 اربعةعشر 51 سبعةعشر 52 تماره كريم مولود هادي  .45

  اثنان وثالثون 21 خمسةعشر 51 سبعةعشر 52 جبار احمد نجم عبد هللا  .42

  خمسة وثالثون 21 ثمانيةعشر 51 سبعةعشر 52 جنان نزار مالك خميس  .47

  ستة وعشرون 12 اربعةعشر 51 اثناعشر 51 حذيفة اياد اسماعيل غفور   .48

  ثمانية وعشرون 11 خمسةعشر 51 ثالثةعشر 52 حسام حسين شكر داود  .49

  ثالثة وثالثون 22 ثمانيةعشر 51 خمسةعشر 51 حسام عبد مزهر عبد هللا  .53

  خمسة وثالثون 21 ثمانيةعشر 51 سبعةعشر 52 حسام ناجح ياس محمد  .51

  واحد وثالثون 25 سبعةعشر 52 اربعةعشر 51 حسين رحيم حاكم  .56

  ثالثة وثالثون 22 ستةعشر 52 شرسبعةع 52 حمدية فاضل خالد دفلة  .50

حمزة علي اسماعيل   .54

 طاهان

  ثالثة وثالثون 22 ستةعشر 52 سبعةعشر 52

  ثالثة وثالثون 22 ثمانيةعشر 51 خمسةعشر 51 حمزة كاظم جواد كاظم  .55

  خمسة وثالثون 21 سبعةعشر 52 ثمانيةعشر 51 حمزه جالل احمد علي  .52

حنين قاسم محمد علي   .57

 اسد

  اربعة وثالثون 21 ثمانيةعشر 51 ستةعشر 52

  اربعة وثالثون 21 سبعةعشر 52 سبعةعشر 52 حنين مقداد عبد بولي   .58

  اثنان وثالثون 21 سبعةعشر 52 خمسةعشر 51 حنين نمير ابراهيم حسن  .59

  ثمانية وعشرون 11 خمسةعشر 51 ثالثةعشر 52 حيدر هالل وذاح سلطان  .23
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خليل ابراهيم ادهم محمد   .21

 صالح

  ثالثة وثالثون 22 ستةعشر 52 بعةعشرس 52

  واحد وثالثون 25 ستةعشر 52 خمسةعشر 51 خليل فيصل علي شبيب  .26

  اثنان وثالثون 21 خمسةعشر 51 سبعةعشر 52 دحام جعفر صادق خضير  .20

  ثالثون 23 خمسةعشر 51 خمسةعشر 51 دعاء سعد حميد حسن  .24

  اثنان وعشرون 11 احدى عشر 55 احدى عشر 55 دعاء سعد محي احمد  .25

دعاء عباس مسعود   .22

 مروح

  خمسة وثالثون 21 ثمانيةعشر 51 سبعةعشر 52

  واحد وثالثون 25 ستةعشر 52 خمسةعشر 51 دعاء محمد سلمان كاظم  .27

دعاء محمد عواد عبد   .28

 الحسين

  اثنان وثالثون 21 ستةعشر 52 ستةعشر 52

  ونثالث 23 خمسةعشر 51 خمسةعشر 51 دنيا شهاب داود هاتف  .29

  خمسة وثالثون 21 ثمانيةعشر 51 سبعةعشر 52 دنيا فيصل مجباس حسن  .73

  تسعة وعشرون 12 ثالثةعشر 52 ستةعشر 52 ذياب محمد جميل احمد   .71

  اثنان وثالثون 21 ستةعشر 52 ستةعشر 52 رحاب احمد صيهود داود  .76

  ثالثة وثالثون 22 سبعةعشر 52 ستةعشر 52 رسل جاسم محمد ياسين  .70

  سبعة وعشرون 12 اثناعشر 51 خمسةعشر 51 زهير علي ولي رسل   .74

رسل شنيف محمد   .75

 عنفوص

  ستة وثالثون 22 سبعةعشر 52 تسعة عشر 52

  اربعة وثالثون 21 سبعةعشر 52 سبعةعشر 52 رسل محمد محسن بديوي  .72

رسمية مزهر عبد هللا   .77

 صالح

  اثنان وثالثون 21 خمسةعشر 51 سبعةعشر 52

  اربعة وثالثون 21 سبعةعشر 52 سبعةعشر 52 د هانيرشا حيدر احم  .78

  سبعة وعشرون 12 عشرةفقط 53 سبعةعشر 52 رشا محمدمالك نصر هللا  .79

  ستة وثالثون 22 سبعةعشر 52 تسعة عشر 52 رفل شنيف محمد عنفوص  .83

  ثالثة وثالثون 22 سبعةعشر 52 ستةعشر 52 رقيه محمود خضير احمد  .81

  ثالثة وثالثون 22 سبعةعشر 52 ستةعشر 52 رواء حسين شهاب احمد  .86

  ثالثة وثالثون 22 خمسةعشر 51 ثمانيةعشر 51 رونق مجيد نوري منشد  .80

  تسعة وعشرون 12 خمسةعشر 51 اربعةعشر 51 رؤى ثامر حربي عباس  .84

  ثالثون 23 خمسةعشر 51 خمسةعشر 51 رؤى صفاء احمد مصطفى  .85

  ثالثة وثالثون 22 سةعشرخم 51 ثمانيةعشر 51 زمن جاسم محمد محمود  .82

  ثالثة وثالثون 22 سبعةعشر 52 ستةعشر 52 زهراء حميد علي خضير  .87

  ثالثة وثالثون 22 ستةعشر 52 سبعةعشر 52 زهراء سعد عبد حبيب  .88

زهراء عباس شفيق   .89

 حسين

  خمسة وثالثون 21 ثمانيةعشر 51 سبعةعشر 52

زهرة صبحي قاسم محمد   .93

 علي

  ثالثة وثالثون 22 سبعةعشر 52 ستةعشر 52
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  خمسة وعشرون 11 سبعةعشر 52 ثمانيةفقط 1 زياد طارق برجس ابراهيم   .91

زينب اسماعيل ابراهيم   .96

 كاظم

  اثنان وثالثون 21 اربعةعشر 51 ثمانيةعشر 51

  اثنان وثالثون 21 ثمانيةعشر 51 اربعةعشر 51 زينب زيد خلف فارس  .90

  ستة وثالثون 22 ثمانيةعشر 51 ثمانيةعشر 51 زينب ستار ابراهيم موسى  .94

  اثنان وثالثون 21 اربعةعشر 51 ثمانيةعشر 51 زينب علي عبد مجيد  .95

  اربعة وثالثون 21 سبعةعشر 52 سبعةعشر 52 زبنة  طالل احمد مشكور  .92

  خمسة وثالثون 21 سبعةعشر 52 ثمانيةعشر 51 زينه قاسم احمد عادي  .97

  ثالثون 23 اربعةعشر 51 ستةعشر 52 سارة علي عباس  .98

  تسعة وعشرون 12 خمسةعشر 51 اربعةعشر 51 سارة يونس يعقوب احمد  .99

  خمسة وثالثون 21 ثمانيةعشر 51 سبعةعشر 52 سجى احمد محمود احمد  .133

  ستة وثالثون 22 ثمانيةعشر 51 ثمانيةعشر 51 سجى حيدر خضير عباس  .131

سجى عبد الرضا خلف   .136

 ريحان

  ثالثونثالثة و 22 ستةعشر 52 سبعةعشر 52

سعدي مهدي صالح   .130

 مجرن

  ثالثة وثالثون 22 خمسةعشر 51 ثمانيةعشر 51

سلوان اسماعيل علي   .134

 صالح

  ثالثة وثالثون 22 ثمانيةعشر 51 خمسةعشر 51

  واحد وثالثون 25 ثالثةعشر 52 ثمانيةعشر 51 سمر محمود حسن علي  .135

سوزان نزهان خليل   .132

 ابراهيم 

  نان وثالثوناث 21 خمسةعشر 51 سبعةعشر 52

سيف الدين سالم مجيد   .137

 عباس

  ثالثون 23 اربعةعشر 51 ستةعشر 52

سيف خماس نور علي   .138

 علي

  واحد وثالثون 25 ستةعشر 52 خمسةعشر 51

  اربعة وثالثون 21 ستةعشر 52 ثمانيةعشر 51 سيف زيد خالف شجاع  .139

  اربعة وعشرون 11 ثمانيةفقط 1 ستةعشر 52 سيف سعد محمد توفيق  .113

  ثالثون 23 ستةعشر 52 اربعةعشر 51 سيف منذر حسين علوان  .111

شاكر محمود حكمت   .116

 ابراهيم

  اثنان وثالثون 21 خمسةعشر 51 سبعةعشر 52

  ثالثة وثالثون 22 ستةعشر 52 سبعةعشر 52 شمس قاسم مرعيد صالح  .110

  واحد وثالثون 25 خمسةعشر 51 ستةعشر 52 شهد خليل اسماعيل جاسم  .114

 محمود صادق عبد هللا  .115

 كليز

  واحد وثالثون 25 اربعةعشر 51 سبعةعشر 52

  اثنان وثالثون 21 ستةعشر 52 ستةعشر 52 صاحب مدحت  محمد علي   .112

صبا ابراهيم مهدي عبد   .117

 هللا 

  اربعة وثالثون 21 ستةعشر 52 ثمانيةعشر 51

  واحد وثالثون 25 خمسةعشر 51 ستةعشر 52 صبا كاظم حسن دندح  .118

  ثالثة وثالثون 22 سبعةعشر 52 ستةعشر 52 صفا جاسم حمد حسين  .119

  خمسة وثالثون 21 سبعةعشر 52 ثمانيةعشر 51 ضحى شندي فهد  حمد  .163
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  اربعة وثالثون 21 ستةعشر 52 ثمانيةعشر 51 طامي احمد حسين كنون  .161

عائشة خميس محمود   .166

 يوسف

  واحد وثالثون 25 خمسةعشر 51 ستةعشر 52

 شاكر عائشه عبد هللا  .160

 حمدي

  اربعة وثالثون 21 سبعةعشر 52 سبعةعشر 52

  سبعة وعشرون 12 احدى عشر 55 ستةعشر 52 عباس علي حسين جزاع  .164

  ثمانية وعشرون 11 عشرةفقط 53 ثمانيةعشر 51 عبد االله عدنان شجاع  .165

  خمسة وثالثون 21 ثمانيةعشر 51 سبعةعشر 52 عبير سعدي حسين خليل  .162

  ستة وثالثون 22 ثمانيةعشر 51 ثمانيةعشر 51 برعبير صالح مخي  .167

  خمسة وعشرون 11 سبعةعشر 52 ثمانيةفقط 1 عدنان حسين علي بطيخ  .168

  اربعة وثالثون 21 ثمانيةعشر 51 ستةعشر 52 علي احمد ظاهر  .169

  اثنان وثالثون 21 خمسةعشر 51 سبعةعشر 52 علي صالح ابراهيم حسن  .103

  سبعة وعشرون 12 اربعةعشر 51 شرثالثةع 52 علي محمد عباس جواد  .101

  ستة وثالثون 22 ثمانيةعشر 51 ثمانيةعشر 51 علياء محمد علي جمعة  .106

  واحد وثالثون 25 ستةعشر 52 خمسةعشر 51 عمر احمد جعفر كاظم  .100

  ثالثون 23 خمسةعشر 51 خمسةعشر 51 عمر حافظ محمود جاسم  .104

  ان وثالثوناثن 21 ستةعشر 52 ستةعشر 52 عمر هيالن مطشر نجم  .105

  اربعة وثالثون 21 سبعةعشر 52 سبعةعشر 52 عهود عباس فاضل عبد  .102

  ثالثة وثالثون 22 ستةعشر 52 سبعةعشر 52 غادة فارس خرموش علي  .107

  واحد وثالثون 25 خمسةعشر 51 ستةعشر 52 غفران راسم سلمان ناصر  .108

فاتن عباس سلمان   .109

 ابراهيم

  الثونخمسة وث 21 سبعةعشر 52 ثمانيةعشر 51

فاتن عبد الرحمن جليل   .143

 ابراهيم

  خمسة وثالثون 21 تسعة عشر 52 ستةعشر 52

  ثالثة وثالثون 22 ستةعشر 52 سبعةعشر 52 فاديه طاهر خضير كاظم  .141

  ثالثون 23 اثناعشر 51 ثمانيةعشر 51 فاطمه صباح عباس طه  .146

فرح عبد الرحمن حميد   .140

 محمد

  الثونخمسة وث 21 سبعةعشر 52 ثمانيةعشر 51

  اربعة وثالثون 21 ستةعشر 52 ثمانيةعشر 51 فيصل محمود خلف  .144

قاسم  عباس ضاري   .145

 جاسم مطر

  ثالثة وثالثون 22 سبعةعشر 52 ستةعشر 52

  واحد وثالثون 25 ثمانيةعشر 51 ثالثةعشر 52 كرار احمد شهاب احمد  .142

  اربعة وعشرون 11 ستةعشر 52 ثمانيةفقط 1 كرار جاسم شهاب احمد  .147

  اثنان وثالثون 21 سبعةعشر 52 خمسةعشر 51 لمى هادي فهد خميس  .148

  واحد وثالثون 25 خمسةعشر 51 ستةعشر 52 مازن حامد محمود خضير  .149

  ثالثون 23 خمسةعشر 51 خمسةعشر 51 ماهر حاتم يوسف كريم  .153
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 مستوفي        مقداد يحيى حسين   .151

  ثمانية وعشرون 11 خمسةعشر 51 ثالثةعشر 52 محمد احمد كريم حمود  .156

  اثنان وثالثون 21 ستةعشر 52 ستةعشر 52 محمد اياد حمدان ياسين  .150

محمد خليل ابراهيم عبد   .154

 هللا

  اربعة وثالثون 21 سبعةعشر 52 سبعةعشر 52

محمد رعد اسماعيل   .155

 محيسن

  ثالثة وثالثون 22 خمسةعشر 51 ثمانيةعشر 51

  ثالثون 23 شرثالثةع 52 سبعةعشر 52 محمد سهيل حاتم مطلك  .152

  اثنان وثالثون 21 اربعةعشر 51 ثمانيةعشر 51 محمد علي محان سعيد  .157

  اربعة وثالثون 21 سبعةعشر 52 سبعةعشر 52 محمد فرات صالح حمادي  .158

محمد قاسم اسماعيل   .159

 راضي عباس

  تسعة وعشرون 12 احدى عشر 55 ثمانيةعشر 51

  تسعة وعشرون 12 ستةعشر 52 ثالثةعشر 52 محمد نزار عايش مخلف  .123

  اثنان وثالثون 21 ستةعشر 52 ستةعشر 52 محمود كريم جلوب سباح  .121

  تسعة وعشرون 12 خمسةعشر 51 اربعةعشر 51 مرام حميد عبد عباس  .126

مروه غضبان مغير عبد   .120

 هللا

  واحد وثالثون 25 خمسةعشر 51 ستةعشر 52

  وثالثوناثنان  21 اربعةعشر 51 ثمانيةعشر 51 مريم نجم هادي نجم  .124

مصطفى ابراهيم هندي   .125

 حمد

  ستة وعشرون 12 اربعةعشر 51 اثناعشر 51

  تسعة وعشرون 12 ستةعشر 52 ثالثةعشر 52 مصطفى احمد عبد  .122

مصطفى خميس راضي   .127

 خلف

  اربعة وثالثون 21 سبعةعشر 52 سبعةعشر 52

مصطفى علي وهيب   .128

 محمود

  اربعة وثالثون 21 ثمانيةعشر 51 ستةعشر 52

صطفى فالح قدوري م  .129

 محمود

  خمسة وثالثون 21 سبعةعشر 52 ثمانيةعشر 51

  خمسة وثالثون 21 سبعةعشر 52 ثمانيةعشر 51 مصطفى وليد حميد  .173

  ثالثة وثالثون 22 ستةعشر 52 سبعةعشر 52 مالك موفق عارف جميل  .171

  وعشرون خمسة 11 اثناعشر 51 ثالثةعشر 52 منتظر طاهر حسن داود  .176

  اثنان وثالثون 21 ستةعشر 52 ستةعشر 52 د خلفمنى طه رشي  .170

  خمسة وثالثون 21 سبعةعشر 52 ثمانيةعشر 51 مها رعد احمد ذياب   .174

  ثمانية وعشرون 11 ستةعشر 52 اثناعشر 51 مهند حسين نايف جواد  .175

  اربعة وثالثون 21 سبعةعشر 52 سبعةعشر 52 مهيب مجيد جميل حمد  .172

  ثالثون 23 سبعةعشر 52 ثةعشرثال 52 مياده زيدان خلف علي  .177

نبأ سعد ابراهيم عبد   .178

 الكريم

  اثنان وثالثون 21 اربعةعشر 51 ثمانيةعشر 51

نبراس يوسف مهدي   .179

 صالح

  اثنان وثالثون 21 خمسةعشر 51 سبعةعشر 52

  ستة وعشرون 12 ثمانيةعشر 51 ثمانيةفقط 1 ندى ساجر داود مشعل  .183
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  اثنان وثالثون 21 ستةعشر 52 ستةعشر 52 نهى ثاير حسن ندا  .181

  ستة وثالثون 22 ثمانيةعشر 51 ثمانيةعشر 51 نورا سعد جريان   .186

  اربعة وثالثون 21 سبعةعشر 52 سبعةعشر 52 نور حسن عباس مجيد  .180

  خمسة وثالثون 21 ثمانيةعشر 51 سبعةعشر 52 نور حسن علي نصيف  .184

  ة وثالثونخمس 21 سبعةعشر 52 ثمانيةعشر 51 نور حوميد شلو حاجي  .185

  واحد وثالثون 25 ثالثةعشر 52 ثمانيةعشر 51 نور ضياء كاظم مهدي  .182

  اربعة وثالثون 21 سبعةعشر 52 سبعةعشر 52 نوفل عدنان علي حميد  .187

هارون خيام هارون   .188

 سليمان

  ثمانية وعشرون 11 ثالثةعشر 52 خمسةعشر 51

  وثالثونثالثة  22 خمسةعشر 51 ثمانيةعشر 51 هبه رائد عاصي حسن  .189

هبه مهند عبد الرزاق   .193

 حسيب

  ثالثة وثالثون 22 خمسةعشر 51 ثمانيةعشر 51

  ثالثة وثالثون 22 ستةعشر 52 سبعةعشر 52 هدى خليل هاشم شهاب  .191

  ثالثة وثالثون 22 ستةعشر 52 سبعةعشر 52 هدى سطوان صالح حسن  .196

  سبعة وعشرون 12 عشرةفقط 53 سبعةعشر 52 هديل حسن عناد يعقوب  .190

هديل عالء الدين احمد   .194

 محمد

  ثالثة وثالثون 22 ثمانيةعشر 51 خمسةعشر 51

  اثنان وثالثون 21 سبعةعشر 52 خمسةعشر 51 هديل هاشم محمد مرهون  .195

  اثنان وثالثون 21 سبعةعشر 52 خمسةعشر 51 همسه قاسم حاتم مطلك  .192

  ثالثة وثالثون 22 ستةعشر 52 سبعةعشر 52 هيثم جاسم محمد طاهر  .197

  اربعة وثالثون 21 ستةعشر 52 ثمانيةعشر 51 هيثم كريم شكر حميد  .198

وديان جاسم حمادي   .199

 فياض

  ثالثون 23 اربعةعشر 51 ستةعشر 52

 25 ثمانيةعشر 51 ثالثةعشر 52 وسام عبد الخالق طالب علوان  .633
  واحد وثالثون

  سبعة وعشرون 12 خمسةعشر 51 اثناعشر 51 وضاح طالب علي خلف  .631

  خمسة وعشرون 11 سبعةعشر 52 ثمانيةفقط 1 جهاد امين  وفاء  .636

  اربعة وثالثون 21 سبعةعشر 52 سبعةعشر 52 نور خليل ابراهيم  .630

ياسمين مهدي صالح   .634

 حسن 

  سبعة وعشرون 12 اثناعشر 51 خمسةعشر 51

  خمسة وثالثون 21 سبعةعشر 52 ثمانيةعشر 51 منى مثنى محسن محمد   .635

  واحد وثالثون 25 خمسةعشر 51 ةعشرست 52 علي كريم موسى  .632

  اثنان وعشرون 11 اثناعشر 51 عشرةفقط 53 سرمد عادل كامل قرندل  .637

  اربعة وثالثون 21 ثمانيةعشر 51 ستةعشر 52 ماشاءهللا عبد الباري خالد  .638

  ستة وثالثون 22 ثمانيةعشر 51 ثمانيةعشر 51 قيصر محمود خلف  .639

  اربعة وثالثون 21 ستةعشر 52 ثمانيةعشر 51 ضياء احمد محمد   .613
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  اثنان وثالثون 21 ثمانيةعشر 51 اربعةعشر 51 بندر علي اسماعيل   .611

  تسعة وعشرون 12 ثمانيةعشر 51 احدى عشر 55 ايات علي احمد شهاب  .616

  واحد وثالثون 25 ثمانيةعشر 51 ثالثةعشر 52 ايناس حميد بندر عزيز  .610

  ثمانية وعشرون 11 عشراحدى  55 سبعةعشر 52 مصطفى عامر عبد علي  .614

  ثمانية وعشرون 11 خمسةعشر 51 ثالثةعشر 52 علي كامل مرهج فرمان  .615

  ستة وعشرون 12 خمسةعشر 51 احدى عشر 55 ماهر سعد عبد علي  .612

  ثالثة وثالثون 22 خمسةعشر 51 ثمانيةعشر 51 عماد كامل ابراهيم خليل  .617

618.  

 شهد طالب خضير

 خمسةعشر 51 اربعةعشر 51
12 

 وعشرونتسعة 

كانت 
مستضافة في 

ج 
المستنصرية 
 وباشرة لدينا

  ستة وعشرون 12 خمسةعشر 51 احدى عشر 55 سعد مهدي خضير  .619

  اربعة وثالثون 21 سبعةعشر 52 سبعةعشر 52 سحر تركي هادي  .663

  ثالثون 23 ستةعشر 52 اربعةعشر 51 نهاد ناجي عبد الكريم  .661

 

 

 

 

 


