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2016280.86علميبنين حسين علي مخيف1
2016180.86علميبنين عالوي كامل وحيد 2
2015280.86علميثريا طالب داود سلمان3
2016180.86علميحنين فايز علي سالم4
2014180.86علميرجاء هادي كاظم5
2014180.86علميرجاء هادي كاظم عبدزيد6
2014180.86علميرؤى حفظي حمزه كاظم7
2013280.86علميزهراء حيدر زايد عبدالرسول8
2014180.86علميسعد كدر والي حمد 9

2013280.86علميعلي ناهض عبداالمير عبدهللا10
2015180.86علميمنى حميد راضي محمد 11
2015280.86علميمهيمن عبدالحسين محمد جبار12
2021280.83احيائيابراهيم عادل حسن ابراهيم13
2021280.83احيائيبنين خالد حسين كريم14
2021280.83احيائيحازم احمد حسين دفار 15
2020180.83احيائيحسن اركان ابراهيم محسن 16
2021280.83احيائيحسن فيصل عبدالكريم وهاب17
2020280.83احيائيحسين جليل حسين18
2021280.83احيائيحسين محمد عبود سليم 19
2020380.83احيائيخالد حسين كيطان عليوي20
2021280.83احيائيزمن مهدي عبدالعظيم حسين21
2021280.83احيائيزهراء اياد اسكندر سلمان 22
2021280.83احيائيزهراء جاسم حياوي جبار23
2021280.83احيائيزينب عقيل حامد كريم24
2020180.83احيائيزينب ماجد محمد حمد 25
2021280.83احيائيشهد منصور تكليف صبار26
2020180.83احيائيعباس صالح كاظم عباس27
2021280.83احيائيعبدهللا فتحي احمد سليمان28
2021280.83احيائيعلي لقاء علي محمد29
2020180.83احيائيفاطمه سالم محمد علي30
2020280.83احيائيكرار رشيد حميد طايع31
2021180.83احيائيكوثر سعيد عبد سلطان32
2021280.83احيائيمناسك صادق هاشم محمد33
2021280.83احيائيمنتظر رزاق علي شدهان34
2021280.83احيائيمنتظر رزاق علي شدهان 35
2021280.83احيائيموسى داود امير عيدان36
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2021280.83احيائينور عبدالحمزه عباس عيسى37
2016280.71علميايهاب عباس جدوع عبد الرضا 38
2010180.71علميأكرم عبد الحسين حسن علي39
2017280.71احيائيتقي احسان مجلي فرمان 40
2014280.71علميخيري شاكر عبدهللا سلهام 41
2014180.71علميرشا جبار ارهيف جاسم البهادلي 42
2016280.71علميزينب عبدالرضا نجم عبدعلي43
2013180.71علميغفران ماجد وحيد كاظم44
2019180.71احيائيكريم عبدالحسين فريج جاسم45
2016280.71علميليلى طالب عبد سويف46
2016180.71علميمروة فرحان حسين كاظم 47
2017280.71احيائييحيى سامي ماجد جبار48
2021280.67احيائيامجد سلمان مهدي فليفل49
2020280.67احيائيبركات قاسم ناهي حسن 50
2021180.67احيائيتبارك حميد محمد راضي51
2020180.67احيائيتوفيق عباس حسين عبد ايوب 52
2021280.67احيائيحوراء راتب عبيد ياسر53
2021180.67احيائيحيدر نبيل عبدالرحيم حميد54
2021280.67احيائيزهراء حليم علك كاظم55
2021280.67احيائيزهراء رائد حميد رشيد56
2021280.67احيائيعذراء راضي هاشم نزال57
2020180.67احيائيعلي حازم ناظم محمد58
2020280.67احيائيعلي ستار معيدي عكال59
2020180.67احيائيعلي محمد حسين عبد ايوب60
2021280.67احيائيعلي محمد علي حسن 61
2021280.67احيائيغدير يوسف سالم ناصر62
2021180.67احيائيفاطمه هاشم هادي حسين63
2021280.67احيائيكرار حيدر حسين مشاري 64
2021280.67احيائيمحمد علي هاشم محمود 65
2021280.67احيائيمحمد علي وارد كسار66
2020180.67احيائيمحمد غانم كاظم اسيمر67
2021180.67احيائيمرتضى احمد حسن وداعه68
2021180.67احيائيمرتضى ناظم سعدون راضي العيساوي69
2021280.67احيائيمصطفى حميد هواد تملي70
2021280.67احيائيمصطفى محسن ابراهيم عليوي71
2021280.67احيائيمهدي فالح حسين كريم72
2015280.57علمياياد عماد عبدالوهاب حسون73
2015280.57علميبنين اكرم عليوي عبد السادة74
2010280.57علميبنين علي عبد العباس علي75
2013180.57علميحسن عبدهللا عيسى جالب 76
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2015180.57علميدنيا سعد كاظم علي 77
2009280.57علميرشا محمدجواد كاظم محمد78
2005180.57علميرواء عبد زيد ناصر حسين 79
2015280.57علميزهراء حياوي داخل محمد80
2016280.57علميزهراء رحمان مزبان حاتم81
2016280.57علميزهراء علي غازي إبراهيم82
2015280.57علميزيد محمد راهي علي83
2015280.57علميسمية عقيل عبد الرسول اركان84
2018280.57احيائيعلي حاسن كشيش عواجة85
2015280.57علميعمار عطيه شاني مجباس 86
2017180.57احيائيمحمد جعفر عبد العباس عباده 87
2011280.57علميمصطفى ضرغام هاشم هادي88
201280.57علميندى احمد جاسم احمد89
2021280.50احيائيامير هيثم دحام حسين90
2021280.50احيائيحسن علي جليل انعيمه 91
2021280.50احيائيحسين ثجيل صبر ونان92
2021180.50احيائيحسين عباس حسوني عبداالمير93
2021280.50احيائيحسين علي عبد الحسين عبيس94
2021280.50احيائيزهراء عبد العباس جابر تالي95
2021280.50احيائيزيد عبدالمجيد عبداالله جثير96
2020280.50احيائيسجى حميد عبد حسن 97
2021280.50احيائيعلي باسم مسعيدي حسن98
2021180.50احيائيعلي عبادي حمادي سلمان99

2021280.50احيائيعلي فارس حسن عبدالسادة 100
2021280.50احيائيغصون حسين محمد انتيش101
2020280.50احيائيكرار حمزه عبد عبيد 102
2021180.50احيائيكرار عبد الحسن رسمي علي 103
2021280.50احيائيمحمد كريم محمد خلف104
2021280.50احيائيمحمد موحان ذياب مجبل105
2021280.50احيائيمرتضى طالب ضاري سلمان106
2021280.50احيائيمرتضى مسلم ابراهيم عبد الرضا107
2021280.50احيائيمصطفى علي حسين جدوع108
2021280.50احيائيمنتظر عقيل عباس كاظم109
2021280.50احيائينرجس حيدر حميد حمزة110
2021280.50احيائينور عبدهللا عبد حمادي111
2021280.50احيائييقين علي عبد الحسين عبد ربه112
2014280.43علمياحمد ناهي رزاق جهاد113
2014180.43علميجاسم مكي علي حسون114
2017180.43احيائيحارث محسن طعمه محمد115
2017280.43احيائيحسن سامي جابر حسن 116
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2019180.43احيائيحسين حيدر وناس عبد 117
2017180.43احيائيروان محمد خليل مهدي118
2009180.43علميزينب حسين علي عباس 119
2015280.43علميسجاد باسم فاخر علي 120
2007280.43علميكرار عقيل عبد الحمزة صالل121
2015380.43علميمريم لطيف نامدار محمد122
2019280.43احيائيمصطفى حسين جابر محمد123
2006280.43علميهمسة سلمان محمود سلمان124
2009180.43علميوعود عبد الصاحب عبد الحسن ساجت125
2021280.33احيائيابراهيم حيدر ظاهر حبيب 126
2020180.33احيائياحمد ماجد محمود سلمان127
2021280.33احيائيامير رافد حمزة محمد128
2021280.33احيائياية حيدر كطران حبيب129
2020180.33احيائيبشير محمد عبد الزهره صالل 130
2021180.33احيائيثامر سالم دفار عبد 131
2021280.33احيائيحبيب موسى مراد شرماهي132
2020280.33احيائيحسين ثائر عبد اللطيف خلف133
2020280.33احيائيحسين حميد جابر محمد 134
2021280.33احيائيحسين علي خالد حسن135
2021180.33احيائيحسين محمد هادي جاسم 136
2021180.33احيائيحمودي سعد عبد مطرود137
2021280.33احيائيحوراء كاظم عبد مسلم عراك138
2021280.33احيائيخديجة محمد رسول مهيني139
2021280.33احيائيرسل صالح محمود جاسم140
2021180.33احيائيرضا خضير عباس احمد141
2021280.33احيائيزهراء ظافر جبار جواد142
2021280.33احيائيزهراء علي ثابت عبد 143
2021280.33احيائيزهراء مهدي عبداالمير حبيب144
2020280.33احيائيزينب مهدي عباس مهدي145
2021280.33احيائيسجاد عباس ياسر خريبط146
2021280.33احيائيصفاء عدنان جبر علي147
2021280.33احيائيعباس حسن عبد االمير محمود148
2021280.33احيائيعلي تحسين سفاح مطرود149
2021280.33احيائيعلي حسن شالل عطية150
2020380.33احيائيعلي حسين حمادي هاشم151
2020180.33احيائيكاظم غانم يوسف ادريس 152
2021280.33احيائيكرار تالي حسين جاسم153
2021280.33احيائيمجتبى محمد كاظم حسين154
2020280.33احيائيمحمد حنين كاظم مشمش155
2021280.33احيائيمحمد سعد جاسم محمد156
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2021280.33احيائيمحمد عبدالسادة كاظم غازي157
2021180.33احيائيمحمد علي خضير صبحي خضير 158
2021280.33احيائيمحمد ميثم شمران كمر159
2021280.33احيائيمنتظر سالم طاهر فليح160
2020280.33احيائيمهدي عماد عبد العزيز عبد الشهيد161
2021280.33احيائينوره مهند نجاح جهاد162
2015280.29علميبنين عبد العظيم جبر جياد163
2011280.29علميحسن عبد الواحد محمد علي محمد164
2011280.29علميحسن عبدالواحد محمدعلي محمد165
2017280.29احيائيديانا علي عناد خليل166
2016180.29علميزهراء حمود حسين متعب167
2017280.29احيائيساره وناس ياسين خضير 168
2017180.29احيائيشروق ماجد محمد عبيد169
2004280.29علميعلي نصيف جاسم محمد170
2011280.29علميفرقان مكمل محسن ادريس171
2016280.29علميياسين مسافر حسن عبد172
2016280.29علميياسين مسافر عبد جبر173
2015280.29علمييوسف كامل علي عطيه174
2021280.17احيائياحمد حربي عبد الغني علي175
2021180.17احيائياالء هادي محمد حسين176
2021280.17احيائيامير احمد فرحان عكله177
2021180.17احيائيامير ماجد حمزة عداي178
2021280.17احيائيانور حسين سرحان ماجد179
2021280.17احيائيبنين احمد عباس هادي180
2021280.17احيائيجالل قاسم محمد جوده181
2021280.17احيائيحازم احمد عطية حسين182
2021280.17احيائيحازم احمد عطيه حسين183
2021280.17احيائيحسن علي مهدي حسين184
2021280.17احيائيحوراء عباس عبد األمير عيدان185
2020280.17احيائيرغد رسان ابراهيم نعمه186
2021280.17احيائيزمن كاظم عبد الحسين طرفة187
2020280.17احيائيزينب سالم شويش عبطان188
2021180.17احيائيشروق حسن جبار طاهر 189
2021180.17احيائيشهد اوس جبار عبدالحسين190
2021280.17احيائيشهد سالم فليح مطلق191
2020180.17احيائيصابرين ابراهيم عبدهللا ايدام192
2021280.17احيائيصحراء سلمان شنشول عبد193
2020280.17احيائيضحى خالد عباس كاظم194
2021180.17احيائيعباس محمد كاظم حمزه 195
2020280.17احيائيعذراء عمار مير شنان 196
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2021180.17احيائيعلي احمد حمزه محمد197
2020280.17احيائيعلي اسعد حسين عزيز198
2021280.17احيائيعلي حسين علي حسين199
2021280.17احيائيعلي عطشان نعمه نايف200
2021280.17احيائيعلي ميثاق كاظم صبار 201
2021280.17احيائيغدير حسين راهي كاظم202
2021280.17احيائيغدير عبدهللا حسوني حسين203
2021280.17احيائيفاطمة عباس فاضل علي204
2020280.17احيائيفاطمة فيصل موسى حسن205
2021180.17احيائيلقاء عائد كاظم علوان206
2021280.17احيائيمحمد حمزة سايب حمزة207
2021280.17احيائيمرتضى صابر عنفش سدحان208
2021280.17احيائيمهدي جمال كاظم راشد209
2020180.17احيائيمهند شاكر عبدالكاظم ساجت  210
2021280.17احيائيهبة فاضل عبدالحمزة كاظم211
2013280.14علمياحمد شمران وارد 212
2019180.14احيائياديان يونس محمد غياض213
2016280.14علميامير علي صبار عرنوص 214
2017280.14احيائياية حاتم حسين عليوي215
2016180.14علميبتول عباس خليل حاتم216
2019180.14احيائيبنين علي صدام محسن217
2017280.14احيائيبنين مازن تقي محمد218
2014180.14علميزهراء سليم بديوي عبيد219
2013180.14علميزينب حسن خلف حسن220
2015180.14علميسجى عزيز محي كاظم221
2014180.14علميسجى محمد حسين عبد 222
2016180.14علميعباس علي حسين عبيس223
2016180.14علميعلي سالم عباس صليب االسدي224
2011280.14علميغيداء صاحب خراطه يحيى225
2012280.14علميفاطمه بدر عبد خلف226
2019280.14علميكرار جواد فارس عبدالحسن227
2010180.14علميمحمد خضير عليوي عباس الجبوري228
2012280.14علميندى زياد جاسم محمد229
2016180.14علمينورة مطر مليك صالح230
2012280.14علميندى اياد جاسم محمد231
2021180.00احيائياحمد احسان ثامر شهاب232
2013280.00علمياسعد شهيد كامل كريم 233
2015280.00علمياياد مهدي كاطع داود234
2016280.00علميباقر كاظم عبدالحمزة مطر235
2016180.00علميجنان عبد الزهرة محل ربح 236
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2021180.00احيائيحسن علي تركي حمود237
2021180.00احيائيحسن علي جبار علوان 238
2021280.00احيائيحسين عبد الكاظم عبد الرضا كحيني 239
2014280.00علميحسين فالح منهي جريمط240
2017280.00احيائيحسين ناظم جواد كاظم الكعبي241
2021280.00احيائيحيدر سلمان حمزه نهابه242
2012180.00علميدعاء عادل عبدالزهره كواك243
2017180.00احيائيدموع علي وحيد شنان244
2021180.00احيائيرباب حمزه اسماعيل امراد245
2020280.00احيائيزيد علي راهي عبود 246
2021280.00احيائيزينب فائز كاظم حاتم247
2021280.00احيائيزينه صفاء مهدي عبود248
2020280.00احيائيسجاد عادل مخيف شرير249
2021280.00احيائيسجى كاظم عباس ابراهيم250
2020380.00احيائيسعيد كاطع بريس عبد251
2021280.00احيائيطفوف توفيق شاكر كصاد252
2021280.00احيائيطيبة عبدالحسين جهادي سلطان 253
2021280.00احيائيعبد هللا ارحيم ضيهود ماضي254
2021180.00احيائيعبدالعزيز قحطان عافص عبدالسادة255
2021280.00احيائيعبدهللا عبيس عبيد كاظم256
2017180.00احيائيعبير سعد الزم كاظم257
2021280.00احيائيعلي عردان طعمه جابر258
2021280.00احيائيغدير رسول مطر259
2021280.00احيائيفاطمة عبد مسلم جدوع حران260
2021280.00احيائيقمر هاشم ظاهر محمد261
2020380.00احيائيمحمد صالح عبدالمجيد صالح262
2021280.00احيائيمحمد وحيد جبر والي 263
2021180.00احيائيمرتضى عمان ميران كاظم264
2014180.00علميمها مرزه حمزة حسن 265
2021280.00احيائينور هادي كزار خليل 266
2021280.00احيائيهبة جاسم شبوط حميد267
2020180.00احيائييوسف فاضل عراك خلف268


