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2021186.67احيائيافنان بشير رزاق كريم1
2021286.67احيائيباقر جبار خشان داايخ2
2021286.67احيائيبنين كاظم جياد منصور3
2021186.67احيائيجهاد سلمان حيال مطير 4
2021286.67احيائيحامد صالح جيجان معن5
2021186.67احيائيحسين صالح جبر عبدهللا6
2021186.67احيائيحيدر عبد الهادي كاظم احمد7
2021286.67احيائيريام احمد علي سلوم 8
2021286.67احيائيزهراء أحمد محمد علي صاحب 9

2021286.67احيائيسجى صباح حسن حسن 10
2021286.67احيائيسراج حسن حسين لفته11
2021286.67احيائيعباس رحيم صالح مهدي 12
2021286.67احيائيعذراء حميد رعد شاكر13
2021286.67احيائيعلي باسم صاحب جابر14
2021286.67احيائيعلي سجاد حميد طعمة محي15
2021286.67احيائيعلي عامر حسين جالل16
2020186.67احيائيعلي عبدالزهرة جابر محمد17
2021286.67احيائيعلي ناهي فرج راضي18
2021286.67احيائيغيث فؤاد محمود ولي19
2021186.67احيائيفاطمة عباس عبدالرسول عبداليمة20
2021286.67احيائيكاظم يوسف كاظم جعفر21
2021186.67احيائيكوثر حسن عبد الحسين درويش22
2021286.67احيائيليث احمد فجر رمثان23
2021286.67احيائيليلى جعفر محسن قنبر24
2020286.67احيائيمحمد نوح حيدر عطية كريم25
2021286.67احيائيمحمدباقر احمد كاظم مشتت26
2021186.67احيائيمسلم هاني جرو طعيس 27
2021286.67احيائيمصطفى كمال فارس عداي28
2021186.67احيائيندى رعد عبد االمير موسى29
2021286.67احيائينور ياسر عايد فليح30
2020286.67احيائيياسر علي حسين رحيم31
2021186.67احيائيياسين رياض جديع عبيد 32
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2009186.57علميحسام عوفي مزعل ضيدان33
2015386.57علميحوراء حيدر حياوي حمزة 34
2009286.57علميدعاء ناظم كريم اسود35
2016286.57علميزينه عبدالحسين كاظم محمد36
2012286.57علميحسين رياض رحمان عزيز37
2012186.57علميعلياء حمزة حمادي جودي38
2012286.57علميمصطفى علي عبدالحسين حبيب39
2016286.57علمييعقوب ناظم بهلول حمزة40
2021186.50احيائياحمد عماد مهدي اضعيف 41
2021286.50احيائياسراء محمود مراد خليل42
2021186.50احيائيامير هادي حسين كاظم43
2021286.50احيائيايات باسم رحيم راشد44
2021186.50احيائيتقى فائق عبدالكاظم حسين45
2021286.50احيائيجعفر نعيم ثجيل خزعل 46
2020286.50احيائيحسين علي عبد شاكر 47
2021186.50احيائيحسين كريم علي راضي48
2020286.50احيائيحسين نعمة عوده راضي49
2021286.50احيائيخديجة صادق هديلي زغير50
2021186.50احيائيدعاء صادق نوري هداد51
2021286.50احيائيرتاج محمد شاكر عبد عون52
2021286.50احيائيزهراء كريم كاظم عبدالحمزة53
2021286.50احيائيزهراء مهيمن كاظم محمد54
2021286.50احيائيزينب نعيم لفته اسيود55
2021286.50احيائيسحر حاكم مهدي فرحان56
2021286.50احيائيسالم مهدي عبد الزهرة عبد الصاحب57
2021286.50احيائيضحى حمزة عبدالكريم حميد58
2021186.50احيائيضي عمار محمد جواد59
2021186.50احيائيطيبه فراس باسم كاظم 60
2021286.50احيائيعلي حازم محمد عبدالحسين61
2021186.50احيائيعيسى جواد راجي ماكان62
2021286.50احيائيغسق محمد طاهر شنيفل 63
2020186.50احيائيكريم حسن هربود غميض64
2021286.50احيائيمحمد جاسم حمزه حساني65
2021286.50احيائيمحمد كامل محيسن لفته 66
2021286.50احيائيمصطفى ناطق عبدالحسن خالوي  67
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2021186.50احيائيمقتدى محمود كاظم عبد العباس68
2021286.50احيائيمهند جفات اهميم فنان 69
2021286.50احيائينبأ حازم حبيب خير هللا70
2021286.50احيائيياسين سلون تركي عبدالعباس71
2009286.43علميحوراء عبد الزهرة علي محمد عبد الرسول 72
2013186.43علميمصطفى احمد جاسم احمد73
2019286.43احيائينبا قاسم محمود احمد74
2014186.43علمينماء كامل نعمه محسن التميمي 75
2017186.43احيائيهدى عبد الحسين شوان حمزة76
2021286.33احيائيايات مرتضى مظلوم حبيب77
2021286.33احيائيايات مهدي عبد الحسين موسى78
2021286.33احيائيبنين فالح ماضي ناصر79
2021286.33احيائيجالل صبيح زايد عباده80
2021286.33احيائيحسنين بشير فاضل شندي81
2021286.33احيائيحنين صالح هادي كاظم 82
2021286.33احيائيحنين مهدي محمد ناصر83
2021286.33احيائيذو الفقار احمد عبد الحسين حسن84
2021286.33احيائيرضا احمد مزعل هادي85
2021186.33احيائيرغد عقيل عبد الحمزة حسين86
2021186.33احيائيرغد عقيل عبدالحمزة حسين87
2021286.33احيائيزهراء رضا مير علي احمد88
2021286.33احيائيزهراء فليح جفات عبد89
2021286.33احيائيزهراء قاسم حسين محمد 90
2021286.33احيائيزهراء قاسم صاحب معين91
2021286.33احيائيزهراء مهدي صاحب عبد92
2021286.33احيائيزيد امير علي جراح93
2021286.33احيائيسجاد كاظم جاسم حنين 94
2021286.33احيائيعبد هللا عليوي عبيس جابر95
2021286.33احيائيعلي عبد الزهرة علوان محمد 96
2021286.33احيائيعلي عبد مسلم محمد عبد علي97
2021286.33احيائيعلي عبدالزهرة علوان محمد98
2021286.33احيائيعلي كامل خليل ابراهيم 99

2021286.33احيائيعمار محمد طالب ضيدان100
2021186.33احيائيفاطمة حميد شاطي عبيد101
2021286.33احيائيفاطمة ناصر غافل عالوي102
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2021286.33احيائيفرح قيس مطرود سفاح103
2021286.33احيائيليث حسن فاضل منصور104
2021186.33احيائيمالك خالد ابراهيم بارح 105
2021186.33احيائيمجتبى حاتم كريم هادي 106
2021286.33احيائيمحمد سالم عبد االمير عناد107
2021286.33احيائيمحمد صادق احمد جبار عبد علي108
2021286.33احيائيمحمد قاسم حميد سعيد109
2021186.33احيائيمحمد كاظم عباس مطر هاشم110
2021286.33احيائيمرتضى سعيد عزيز سلمان111
2021286.33احيائيمريم ستار جبار عبيس112
2021286.33احيائيمقتدى خالد كاظم عباس 113
2021286.33احيائيمنار حسنين طالل جبر114
2021286.33احيائينبأ حيدر محسن فرهود115
2021186.33احيائينمران علي محمد عبد116
2021286.33احيائينور عمار كامل عباس117
2021286.33احيائيهاجر صباح عبد عداي118
2021186.33احيائييوسف عبدالساده عبد مجهول119
2016286.29علميبنين محمود شاكر حسن120
2014286.29علميرانيا مطر هريو ذهب 121
2013186.29علميزهراء حسين علي محسن122
2009286.29علميزياد عطية شهد صالح123
2019286.29احيائيفاطمه فالح احمد حسن124
2018186.29احيائيفراس وليد مطشر كوم125
2015286.29علميمصطفى جودي حسن جاسم126
2021286.17احيائياحمد صبار عبدالحسين حمادي127
2021186.17احيائياصالة جواد كاظم زاير128
2021186.17احيائياية صادق عبدالحسن عطية129
2021286.17احيائيتبارك حيدر عبدالحسن حمزه130
2021286.17احيائيتقى اموري خوام ناصر 131
2021286.17احيائيحيدر عامر عباس جياد132
2021286.17احيائيرقية حسين سالم جبار133
2021186.17احيائيزينب حسن حبيب محسن134
2021286.17احيائيزينب سامي جليل شالل135
2021286.17احيائيزينة علي مالك امين136
2021286.17احيائيسجاد جبار عبدالرضا مكطوف137
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2021186.17احيائيسجاد حيدر حسن جواد 138
2020186.17احيائيسجاد سليم ابو حسنه وادي139
2021286.17احيائيسعد اسماعيل جبار عيدان140
2021186.17احيائيشهالء رعد شنان عبادي141
2021286.17احيائيطيبه سالم صاحب بستان142
2021286.17احيائيعلي حسن رحيم عبد143
2021286.17احيائيفاطمة حليم عباس محمد144
2021186.17احيائيقاسم سعد حبط صياح145
2021186.17احيائيكاظم محمد عودة عبدالزهرة146
2021186.17احيائيكرار حيدر محمد محمدباقر147
2021286.17احيائيمرتضى حسن رزاق زغير148
2021186.17احيائيمسلم اياد حاضر كامل 149
2021286.17احيائيمصطفى حيدر عبدالهادي عبدالمجيد150
2021286.17احيائيمصطفى قاسم عبدالعباس عطار 151
2021286.17احيائيمهيمن مكي عبد عوده 152
2021186.17احيائينبأ عبدالرسول موسى عمران153
2021186.17احيائينور حامد عطية حمزة154
2021186.17احيائيهالة علي نعمه كاظم155
2021286.17احيائيهدى جواد كاظم جعفر156
2021186.17احيائيواثق ناظم هندي شحيل157
2020386.17احيائيورود كامل عباس محمد158
2021186.17احيائيياسر عمار ستار عبدالحسين159
2014186.14علميرسل علي راجي ناجي 160
2014186.14علميزينب رزاق جبار كاظم161
2019286.14احيائيعلي سعد عبد علي 162
2017186.14احيائيعلي مجبل ابوجاسم صحن163
2015286.14علميعلي نعيم خسران ابوجالي164
2014186.14علمينور الحسين حميد عبود عباس165
2020286.00احيائياحمد عقيل مزهر عبد166
2021286.00احيائياحمد كامل حنفوش بديوي167
2021286.00احيائياحمد كريم صابر جوكل168
2007286.00علميامال ستار تومان صكبان 169
2021286.00احيائيايات حسين عبد علي شالوك170
2021286.00احيائيايات حسين علي حسين171
2021286.00احيائيايات صالح مهدي فران172
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2021286.00احيائيأسراء مهند سالم جاسم173
2020386.00احيائيجاسم محمد حسين علي174
2021186.00احيائيجعفر صادق عيسى حسن 175
2013186.00علميحميده كريم حسين علي176
2021286.00احيائيخديجة باسم وحيد وريد177
2021186.00احيائيدعاء علي كريم هادي 178
2021186.00احيائيرقية قائد عبد العال عبد الساده179
2021186.00احيائيرياحين صفاء حسن لطيف180
2020386.00احيائيزهراء شنان محمود نصيف181
2021286.00احيائيزهراء عادل بدري كريم182
2020186.00احيائيزهراء كريم فهد حواس183
2021286.00احيائيزينب علي جهاد خضير184
2021286.00احيائيزينب علي جهاد خضير 185
2021186.00احيائيسجاد عبد االمير رشيد موسى186
2021286.00احيائيشهد صالح كاظم لمان187
2014286.00علميعبدالكريم حسن حسين خولي188
2021186.00احيائيعبدهللا حسن مدلول شيال189
2021286.00احيائيعال مزهر كاظم راضي190
2013186.00علميعلي حسن موسى حسن 191
2020286.00احيائيعلي صالح عواد جمعة 192
2021286.00احيائيعلي كمال جبار محيسن 193
2021186.00احيائيفاطمة حسين محسن حسن194
2021286.00احيائيفاطمة عقيل كاظم مهدي195
2021286.00احيائيكوثر علي ناصر حسون196
2021286.00احيائيلقاء حسن جبر محمد197
2021186.00احيائيمحمد امين علي كاظم جودة198
2021286.00احيائيمحمد مهدي نوري عبيد199
2021286.00احيائيمريم حسن نعمة كاظم200
2016286.00علميمريم سعد عبد زيد عبدالساده201
2021286.00احيائيمصطفى حميد ناجي جعفر202
2020186.00احيائيمصطفى عباس صالح عاصي 203
2021186.00احيائيوجدان رضا هادي عالوي 204
2021186.00احيائيياسر محسن ياسر حسين205
2021286.00احيائييحيى كريم طاهر صالح 206
2021286.00احيائييعقوب يوسف حسين محمد207


