
 

الدورة  اءة القانوني في المعهد القضائينتائج المتقدمين الداء امتحان الكف

2121 -2102( للعام الدراسي 42)  

 

 

 

 درجةال اسماء المتقدمين ت
 41 االء احمد عباس سعيد  .1
 21 االء حميد كريم سوادي  .2
 3555 االء خضير مظموم فرحان  .3
 3,55 ابتسام عودة عبد ضاحي  .4
 655 الحسين ارحيمة سبيانابتيال عبد   .5
 36 ابتيال عبد القادر حسين عيسى   .6
 2555 ابتيال موفق صادق رسن  .7
 2855 ابراىيم خمدون عبد المطيف احمد  .8
 3,55 ابراىيم ساجت محمد سرحان  .9

 19 ابراىيم سممان رشيد حسن   .,1
 ,4 ابراىيم عباس حسين حاوي   .11
 3555 ابراىيم عبد االمير حميد ابراىيم  .12
 1455 ابراىيم فارس ضياء شيت  .13
 1355 ابراىيم يحيى ميدي عموان  .14
 3455 ابو ذر مظير عبد االمير عمي  .15
 27 اثمار ابراىيم مرحب نبيت  .16
 2255 اثير سممان عبد الحسن رسن  .17
 2455 اثير عودة خضير اسماعيل  .18

 (62-1) 



 

 13 احسان حسين ابراىيم عمي  .19
 18 فيصلاحمد ابراىيم حمادي   .,2
 2255 احمد ابراىيم حمو ابراىيم  .21
 3855 احمد جميل كريم حسون  .22
 16 احمد جواد كاظم عمي   .23
 1955 احمد حازم صالح محمد امين  .24
 555 احمد حسن محمد احمد  .25
 35 احمد حسن ميدي وثيج   .26
 2,55 احمد حسيب محمد يحيى  .27
 16 احمد حميد عباس حمادي  .28
 1755 احمد حيال محيسن شاتي  .29
 28 احمد حيدر عبد الصاحب محمد  .,3
 1455 احمد راضي عبيد ىجول  .31
 ,4 احمد رحيم حسن شنون  .32
 28 احمد رزاق غني احمد   .33
 1,55 احمد رزوقي عبد الحسين سعد  .34
 3655 احمد رشيد صادق رشيد  .35
 54 احمد روضان غالي ابيش  .36
 1255 احمد زيدان حاكم سميمان  .37
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 21 احمد سامي عباس محمد  .38
 2355 احمد ستار محمود ياسين  .39
 29 احمد سعدون حسن مال  .,4
 35 احمد سالم فرج عبد عمي  .41
 755 احمد شافي فريح محمود  .42
 18 احمد صالح غالي جاسم  .43
 1155 احمد صالح حسن عيال  .44
 1255 احمد طارق سعدون عبد الرضا  .45
 2455 احمد طالب صالح حسن  .46
 3555 احمد طاىر رحمن معروف  .47
 2255 طاىر مسمم لعيبياحمد   .48
 2655 احمد طعمة خمف منصور  .49
 24 احمد عباس عمي كمر  .,5
 ,2 احمد عباس عودة ناصر  .51
 31 احمد عبد االمير رجب عبود  .52
 51 احمد عبد االمير مجيد جودة  .53
 18 احمد عبد الحسن محمد لفتة  .54
 2155 احمد عبد الرضا حنون عطية   .55
 ,4 احمد عبد الرضا شاىين سممان  .56
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 43 احمد عبد العزيز حسين عداي  .57
 655 احمد عبد القادر حمود عريبي  .58
 355 احمد عبد عمي رسن  .59
 ,2 احمد عبد ورور عيسى  .,6
 صفر احمد عدنان زيدان حسون  .61
 3255 احمد عدنان طو ياسين  .62
 24 احمد عزيز كشيش حسين    .63
 25 احمد عكل مزىر ناىي  .64
 7 احمد عمي احمد رشيح  .65
 1755 عمي عطية فارساحمد   .66
 35 احمد عمي عواد جبر  .67
 2955 احمد عمي ياسين شمخ  .68
 11 احمد غانم عمي محمود  .69
 11 احمد فاضل فاخر عريبي  .,7
 25 احمد قاسم ثجيل حزام   .71
 1155 احمد قاسم محمد جابر  .72
 39 احمد قاسم محمد جبر  .73
 3255 احمد قاسم محمد حمو   .74
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 22 احمد قاسم ىجر ليمو  .75
 25 احمد قحطان ردام مرزوك  .76
 25 احمد كامل خمف محيسن  .77
 22 احمد كمال عبد الحسين عبيد  .78
 1355 احمد مأمون احمد ياسين  .79
 2355 احمد متعب راىي عجمي  .,8
 37 احمد مجيد عبد لفتة  .81
 52 احمد محمد رضا محمد صالح  .82
 33 احمد محمد صالح ميدي  .83
 16 احمد محمد كاظم عكمة   .84
 2455 محمد كاظم مرزةاحمد   .85
 14 احمد مصطفى فندي اغوان  .86
 15 احمد منيل جاسم غياض  .87
 655 احمد ميدي مسير حمد اهلل  .88
 855 احمد نايف ابراىيم عمي  .89
 14 احمد نايف ىادي محمد  .,9
 1155 احمد نجيب عبد الغفور احمد  .91
 3755 احمد ىادي عمي كمر  .92
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 14 احمد وليد عبد االمير جاسم  .93
 2955 اخالص جودة بادي كاظم   .94
 23 اخالص كيطان عبود شنون  .95
 3555 اديان عامر سمين كريم  .96
 1455 اراز فؤاد نوري ميدي  .97
 2355 اركان جواد كاظم وادي  .98
 1655 اركان رسن ىميل عبد الرضا  .99

 3755 اريج ميدي صالح رجب  .,,1
 3555 اسامة عباس رحيم ذجر  .1,1
 27 اسامة عبد عجاج عمي  .1,2
 34 ناظم كاظم شقياسامة   .1,3
 14 اسر حسام نوري اسماعيل  .1,4
 54 اسراء حميد حسن زغير  .1,5
 ,4 اسراء حميد سير حمود  .1,6
 855 اسراء شيحان جبر كاظم  .1,7
 18 اسراء طارق جواد كاظم  .1,8
 ,1 اسراء غازي عبد االمير عبد اهلل   .1,9
 23 اسراء كريم ابراىيم صالح  .,11
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 1355 اسعد رحيم سمطان زغير   .111
 3355 اسماء احمد حميد سموم  .112
 1155 اسماء فاخر حرفش انيير  .113
 24 اسماعيل حميد مجيد محمد  .114
 2555 اسيل خيون لفتة فضل   .115
 25 اسيل عباس قاسم شندي   .116
 6 اسيل فرحان اليذ جبير  .117
 2355 اشواق عباس خضير حسن  .118
 2255 افاق نجم عبد اهلل محسن  .119
 28 اكثم خمف جابر جعفر  .,12
 33 اكرم عبد اهلل جبر ثقيل   .121
 ,1 اكرم قاسم رحيم رىيف  .122
 1255 اكرم محمد سعيد حمادي  .123
 1755 اماني وليد عبد الستار عزيز  .124
 955 امجد شكر محمود عباس  .125
 855 امجد صباح مونس عمي  .126
 5 امجد عبد الحسن مزيد عبد الشيخ  .127
 42 امل حميد محمد عبد  .128
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 2855 امنة عماد كريم جاسم   .129
 33 امير ابراىيم حميد سعيد  .,13
 1,55 امير جاسم محمد جابر  .131
 23 امير حاتم مراد داود  .132
 2755 امير رحيم حميد كريم  .133
 655 امير سعد جواد نور  .134
 16 امير صباح جعفر عباس  .135
 2955 امير طالب حسين كريم  .136
 21 امير عباس صابر عباس  .137
 1255 عمرانامير عذاب نومان   .138
 35 امير عماد عبد الصاحب كاظم  .139
 2455 اميرة غافل خضر وادي  .,14
 1155 امين عباس عبد الرضا عبود  .141
 21 امين عيدان محسن عمي  .142
 11 انتصار اكرم مصطفى عمي  .143
 24 انتصار بادينان عبد الرحمن  .144
 1455 انتظار عباس ياسر كشيش  .145
 27 انس مالك بشير سالم  .146
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 21 حميد ساجت محمد انعام  .147
 2255 انمار ابراىيم ميدي فرج  .148
 1255 انمار عبد الباقي داود عبيد  .149
 11 انمار عبيد حمزة فيد  .,15
 22 انيار ابراىيم جابر فيروز  .151
 3155 انور حامد مطمب عبد  .152
 27 انور صباح عبيد فرىود  .153
 1155 اوس توفيق فميح حسن  .154
 29 اوس ريسان ثامر مصطاف  .155
 2,55 حسين اوس موفق عمي  .156
 1555 اياد تركي عطية نعمة  .157
 2155 اياد خمف سميمان محمد  .158
 ,3 اياد عيسى حمد عبد اهلل  .159
 2855 اياد كاظم عبود سبع  .,16
 32 اياد ىاشم طو عطية  .161
 2255 اياد يوسف عمي مصمح  .162
 1855 اية فؤاد حسن قادر  .163
 3255 ايالف كريم حسين غضيب  .164
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 1255 ايالف محمد محمود شكر   .165
 23 ايالف نعيم يوسف كاظم   .166
 9 ايمان عباس زيدان احمد  .167
 11 ايناس احمد ظاىر حمادي  .168
 24 ايناس صالح ميدي شياب  .169
 1,55 ايناس عمي حميد كزار  .,17
 3,55 ايياب حسين احمد حمد  .171
 2955 ايياب طو خضير زيدان  .172
 1255 بارق رعد عالوي حسين  .173
 2855 بارق كريم ابنيان فرحان   .174
 2655 باسل محمد عمي جاسم   .175
 2,55 باسم تركان قادر صالح  .176
 15 باسم خميس حسن صايل  .177
 26 باسم عجمي مجبل عرار  .178
 2,55 باسم قاسم خميفة ذياب  .179
 1,55 باسم محمد سمومي حمد  .,18
 6 بدر الدين مؤيد براىيم احمد  .181
 25 براء عدنان ىاشم خيري  .182
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 3955 براق رعد سعد عبد الستار  .183
 2255 بريفان عبدالميدي عبدالرضا حسن  .184
 1855 بسام منعم عبد الرزاق عبد الرسول  .185
 13 بشار قاسم صالح محمود  .186
 13 بشرى عبدالمطيف عبداالمير حمودي  .187
 2155 بشرى كاظم زيدان سممان  .188
 11 بالل قحطان سعدون محمد   .189
 3855 بالل يحيى عبد الجبار عمي  .,19
 2355 بمقيس عبد القادر جميل عبد القادر  .191
 36 بياء جبار كعيم فميح   .192
 ,3 بياء حيدر رباط جبر  .193
 2755 بيداء جبار ىادي حسين  .194
 3755 بيداء حسين حمزة عموان  .195
 1655 بيداء صالح الدين جاسم عباس  .196
 15 بيداء ىويدي دوخي عاشور  .197
 1155 بيرييان ميدي ىادي عجمي  .198
 1455 نعمة مخيفي تحسين سعيد  .199
 ,3 تغريد حمادي عاشور مذلول  .,,2
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 8 تقي حسين شمخي جبر  .2,1
 3,55 تمام ابراىيم داود كاظم  .2,2
 1,55 تمام محمد رشيد جاسم   .2,3
 13 ثائر اسماعيل ابراىيم عباس  .2,4
 24 ثائر قاسم عباس احمد  .2,5
 1455 جاسم حميد جاسم خشان   .2,6
 2955 جاسم عبد الحسين حرب ىميل  .2,7
 1155 جاسم محمد سمطان يحيى  .2,8
 3,55 جبار بدر حمد اهلل محسن  .2,9
 3355 جعفر ىاشم حسين عبد اهلل   .,21
 23 جالل حاتم احمد شاطي  .211
 1555 جالل رشيد نعمة كاطع   .212
 3655 جمال نعيم عبيس ويسي  .213
 13 جنان جعفر يوسف جاسم  .214
 29 جنان عجيل محسن باشا اغا  .215
 18 جنان عمي حسين عبد   .216
 1755 عباس عمي بندرجواد   .217
 33 جواد عبد الكاظم رزيج ابو الييل  .218
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 13 جواد كاظم حسن جواد  .219
 2855 جواد كاظم عبد الرزاق ميدي  .,22
 1855 حارث خوام ميدي خزعل   .221
 22 حارث ىاشم محمد اسماعيل  .222
 13 حازم طارق سعدون عبد الرضا  .223
 17 حافظ بدوي احمد شكطي  .224
 12 ميديحافظ صباح صالح   .225
 2855 حافظ كريدي عبد اهلل محمد  .226
 3555 حامد رحيم جفات راشد   .227
 ,1 حبيب سميم حبيب عريبي  .228
 1955 حسام احمد عبد الرزاق ناصر  .229
 32 حسام الدين عباس بدر ميدي  .,23
 31 حسام جسام محمد جاسم  .231
 11 حسام حسن طاىر ياسين  .232
 ,3 حسام زعار نايف حسن  .233
 1355 حسام سميمان نايف زيدان   .234
 755 حسام شافي حسين عمي كاظم   .235
 28 حسام شييد مردان حسين  .236
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 2355 حسام عاتي محيسن حنيان  .237
 3,55 حسام عارف عبد االمير ىادي  .238
 25 حسام عباس كنعان نصار  .239
 7 حسام عبد االمير عبد نور  .,24
 21 حسام كاظم اسماعيل عبد اهلل  .241
 13 حسام كاظم عمي حسين  .242
 12 حسام كريم محمد صالح   .243
 1355 حسام محمد مدفون شمتاغ  .244
 155 حسام مزىر حسين غانم  .245
 ,1 حسام يوسف احمد عمي  .246
 455 حسن اديب رضا حسن   .247
 صفر حسن صالح ميدي حسن  .248
 34 حسن صالح ناصر حسين  .249
 2355 حسن عبد الكاظم محمد حسين  .,25
 1655 حسن عمي حسون محمود  .251
 14 حسن عمي محمد عباس  .252
 755 حسن عمي معين نعمة  .253
 17 حسن غضبان عبد محمد  .254
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 1455 حسن فارس حمود خميف  .255
 41 حسن فالح عيدان عبد   .256
 ,2 حسن ماجد حسن بحر  .257
 15 حسن ىادي متعب طخاخ   .258
 555 حسن يوسف عباس طاىر  .259
 2355 حسنين سالم حمود ناجي  .,26
 16 حسنين عباس عموان حمزة  .261
 2355 االمير محمد غازيحسنين عبد   .262
 2855 حسنين عبود ميدي عموان  .263
 2755 حسين احمد عباس مظموم  .264
 15 حسين اصعيوج شمخي جابر  .265
 ,4 حسين جميل محسن معيوف  .266
 34 حسين جواد كاظم مطمق  .267
 3855 حسين حميد عبود عباس  .268
 9 حسين حميد عجيل عبد اهلل  .269
 31 حسين راجح سوادي نبيار  .,27
 24 ميديحسين زىير صالح   .271
 42 حسين طالب دحام عزيز  .272
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 2955 حسين عبد الرضا حمود العمي  .273
 29 حسين عبد العالي عبدالحسن راضي  .274
 9 حسين عبد المنعم وحيد لزام  .275
 1155 حسين عالء مسافر ثعبان  .276
 51 حسين عمي شناوة رىك   .277
 2355 حسين عمي صباح داود  .278
 855 حسين عمي محمد كاظم   .279
 15 عمي ىادي جنديل حسين  .,28
 5 حسين فاضل ىاشم عبيد  .281
 2455 حسين فميح حسن عبد الرضا  .282
 58 حسين كاظم رىمة نعاس  .283
 ,2 حسين كاظم عبد وناس  .284
 12 حسين كميالن طاىر مجيد  .285
 1,55 حسين محمد رسول رشيد  .286
 15 حسين مطشر حميد سالم  .287
 7 حسين ميدي رشيد كاظم  .288
 52 حسين ىاشم مجبل شبيب  .289
 3555 حسين وحيد غني ىنين  .,29
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 13 حال حميد نجم زود   .291
 11 حال طو حسن حميدي  .292
 17 حال عمي حسين عباس  .293
 2555 حمدان جواد كاظم حمدان   .294
 3955 الحمزة مازن عبد الرسول اسماعيل  .295
 355 حمزة نواف حماد عفين  .296
 27 حنان سعد جميل ناجي  .297
 38 حنان سعدي نجم مياح  .298
 5 قاسم لفتة ذيابحنان   .299
 24 حوراء جبار مزىر حسون  .,,3
 1955 حوراء حميد عطية جودة  .3,1
 4,55 حوراء عمي حميد ىاشم   .3,2
 3255 حوراء ناصر عمي حسين   .3,3
 16 حيدر بدر نعمة عمران  .3,4
 22 حيدر جودة صادق حسن   .3,5
 51 حيدر حسن عبد الحسين حمزة  .3,6
 11 حيدر حسن عبد عرمش  .3,7
 21 حيدر حسن عودة حسين  .3,8
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 17 حيدر حسين عموان سممان  .3,9
 ,4 حيدر حمد عناد نايف  .,31
 2,55 حيدر خضير عبد العباس يوسف  .311
 1,55 حيدر خمف برزان حسين  .312
 11 حيدر رحيم حسن عمي  .313
 17 حيدر رحيم صكبان فحل  .314
 1755 حيدر رشيد عبد العال سرىيد  .315
 1655 حيدر سعد حميد شنشول  .316
 2455 حيدر صادق عبد محمد  .317
 4,55 حيدر صبري عنون رجيب  .318
 1255 حيدر طاىر سميو شنان  .319
 18 حيدر طميحان فيد ىداد  .,32
 34 حيدر عادل جسام محمد  .321
 39 حيدر عايد عسل عبود  .322
 ,3 حيدر عبد ادعير محمد  .323
 11 حيدر عبد الجبار حسن عبادة  .324
 1155 حيدر عبد الجبار عمي جعفر  .325
 6 حيدر عمي حسن كاظم   .326
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 1555 حيدر عمي حسين كاظم  .327
 17 حيدر فاضل كامل عبيد  .328
 2755 حيدر كامل حسين خفر  .329
 1655 حيدر كامل عمي منصور  .,33
 2,55 حيدر كريم جبر منيل  .331
 1355 حيدر محمد حسين محمد  .332
 2655 حيدر محمد صاحب محمد جواد  .333
 1355 حيدر محمود حسين عمي  .334
 23 حيدر محمود خميل ابراىيم  .335
 ,2 حسين سممانحيدر ميدي   .336
 2455 حيدر نزار كاظم ظاىر  .337
 2155 حيدر نعمة بجاي محمد  .338
 3255 حيدر ىادي جوحي حمادي  .339
 1255 حيدر ىادي حمزة جاسم  .,34
 12 حيدر ىادي عمي كمر  .341
 955 حيدر يوسف عبد كاطع  .342
 26 خالد ابراىيم محمود فرحان  .343
 1455 خالد شمخي جبر عبود  .344
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 17 طالع خالد عبيد نشمي  .345
 36 خالد كريم ربيع طالل  .346
 655 خالد نجم الدين صالح عبد الرحمن  .347
 17 خالد نواف عبد حسن  .348
 17 خالد وحيد عبد عمي صياح  .349
 11 خالد وليد طو اسماعيل  .,35
 8 خالد وىاب حسن حمود  .351
 2355 خمائل شاكر كاظم جاسم  .352
 16 خنساء عمي خضير نعيس  .353
 25 دعاء لطيف اسماعيل كريم  .354
 955 دنيا غازي خضر بكر  .355
 1755 ديار ابو بكر عمر شريف  .356
 1355 دينا امجد خميف زغير  .357
 1755 دينا عمي شياب احمد   .358
 7 ذنون طالل ذنون يونس  .359
 255 ذو الفقار ستار عبد ىجوج  .,36
 8 ذياب جزاع ذياب جزاع   .361
 555 ذياب مشيور حميد ذيب  .362
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 23 رسول رباط جبررافد   .364
 صفر رامي جواد كاظم ناجي  .365
 1955 رائد جاسم عودة فميح   .366
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 1455 رفل محسن عبد النبي فرج  .394
 23 رنا عباس عمران موسى  .395
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 855 رؤى طالل مطر محمد  .4,4
 355 رؤى عباس فاضل عباس  .4,5
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 5155 سعد قيس سممان عمي  .455
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 (62-26) 
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 12 شاىر شعالن فيصل صالح   .492
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 2,55 شمى شياب احمد حسين  .495
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 2855 صدام عمي ىادي عمي  .518
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 29 صفاء عبد الكريم حسن عمي  .527
 655 صفاء محمد عجد خمف  .528
 22 صفاء نوار محمد ناصر  .529
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 855 صييب عبد الخالق قادر زينل  .535
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 1755 طالب حبيب طالب صالح  .546
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 37 عبد الرحمن عبد اهلل حنتوش جياد  .569
 1,55 عبد الرحمن عمي خمف حسون   .,57
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 12 عبير عمي صبري فرج  .588
 2955 عبير كاظم حمزة محمد  .589
 39 عثمان فاروق قادر مصطفى   .,59
 655 عدنان ثجيل حطاب محمد  .591
 19 عدنان كاظم فرىود غازي  .592
 34 عدنان محمد عبد عمي   .593
 22 عدنان مزىر مجبل مضحي  .594
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 2255 عذراء طارق عميوي سعيد  .597
 2855 عذراء ناظم ناصر حسين  .598
 1155 عزام موفق محمود عبود  .599
 5255 عزت مصطفى محمد صالح  .,,6
 16 عزيزة جالل شريف حسين  .6,1
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 1255 عفراء عبد الكريم سعيد سممان  .6,3
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 655 عالء صادق جاسم سوادي  .612
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 31 عالء عذاب فاضل عمي  .616
 ,1 عالء كامل فرج موسى  .617
 24 عالء كامل فيصل بريشان  .618
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 2655 عمي كاظم ىادي شالل  .676
 ,3 عمي كريم عمي ىندي  .677
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 2855 عون يونس عباس عبيد  .722

 
(62-40) 



 

 52 غازي كاظم كزار عبود  .723
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 38 غزوان جبار صاحب ناجي  .725
 2555 غزوان عظيم حميد راىي  .726
 15 غزوان كاظم سممان نيار  .727
 28 غزوان محمد كشيمش كزار  .728
 ,4 غزوة عادل حسين ذىب  .729
 2655 غسان حامد صالح عبطان   .,73
 2,55 غسان حسون ثامر خنجر  .731
 ,3 غسان حسين مالك ديوان  .732
 19 غسان حمزة سوادي ريحان   .733
 14 غفران اسعد ديمة خمف  .734
 21 محسنغيث سعد عبد   .735
 1755 غيث عامر احمد ابراىيم  .736
 2355 غيث عبد اهلل حسين محمد   .737
 1655 غيث محمد خمف كاظم   .738
 ,5 فاتن دريد مزعل نعيمة  .739
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 7 فاروق عمي حسون عيال  .741
 1455 فاروق ميدي يحيى بالل  .742
 1755 فاضل عايش سبط حسين  .743
 28 فاضل محمد غريب سممان  .744
 1855 فاطمة ابراىيم محسن عاصي  .745
 ,3 فاطمة عباس عبد سممان  .746
 1255 فاطمة عبد الحسن مشعل حسين  .747
 1,55 فاطمة عبد الخالق رحيم عبود  .748
 2455 فاطمة ياسين داود عبد اهلل  .749
 15 فالح غالي كاطع عباس  .,75
 ,2 فائز احمد عبد جار اهلل   .751
 24 فائز جابر فريح محيسن  .752
 2655 اسماعيل فرات عودة خضير  .753
 855 فراس حربي فارس جواد  .754
 ,4 فراس رضا عبد زغير  .755
 2555 فراس عبد القادر غانم شاكر  .756
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 14 فرح طالب حسن عطوان  .759
 25 فرح عبد الجبار شاكر فرج  .,76
 1755 فرح عبد الرحمن شعبان مصطفى  .761
 4,55 فرح عبد العزيز مصطفى ىاشم   .762
 1855 فرح واثق جنديل يوسف  .763
 3455 فرحان سممان فعل خمف  .764
 31 فالح ابراىيم خميل محمد سعيد   .765
 3955 فالح حسن عموان مذبوب  .766
 2355 فالح حسن محمد سوادي  .767
 13 فيد سعود مناحي ناصر  .768
 18 فيد عاصي مذيور ردام  .769
 2755 فيد ماجد حميد مجيد   .,77
 15 فيد وليد فيصل خورشيد  .771
 13 فؤاد عبد الكاظم مجيد حميد  .772
 21 فؤاد فرحان ياسين حسين  .773
 19 فؤاد محمد عباس فرحان  .774
 1655 فواز نوري جدعان جار اهلل   .775
 2555 فيان فاتح محمد عمي شريف  .776
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 2755 قاسم جابر عبد سمطان  .777
 ,4 قاسم حمودي مصطفى دواي  .778
 1155 حسنقاسم رزاق محمد   .779
 955 قاصد فاضل عواد دويج  .,78
 23 قائد ىادي خضير عباس  .781
 1355 قتيبة عبد الكريم خميل حمودي  .782
 39 قحطان اسود محمد مصطفى  .783
 1555 قصي جميل محمود عيفان   .784
 3555 قصي حسين عمي حسين   .785
 29 قصي خميس محمد خزعل  .786
 1455 قصي سعيد حمزة جبار  .787
 3755 قصي عاصي ضيد رداد  .788
 ,4 قصي عبد الرحيم عبد اهلل ياسين  .789
 26 قيس عدنان صبار فرىود  .,79
 1755 كاظم حسن عيدان خضير  .791
 2955 كرار ابراىيم شيخان كميت   .792
 ,1 كرار بيمول عبد موسى  .793
 27 كرار جابر شاكر ميدي  .794
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 16 كرار حسن غضب بييدل  .795
 2555 كرار ذياب عبد عمي  .796
 19 كرار عدنان ىادي مجدي  .797
 12 كرار موسى عبد عباس  .798
 5,55 كرار نجاح كاظم سعد  .799
 9 كرم حسن مرزه جريذي  .,,8
 1155 كريم سعد كاظم عبد الزىرة  .8,1
 2255 لطيف يحيى ميدي عموان  .8,2
 27 لقاء عبد الستار جيجان حسن   .8,3
 555 لمى جاسم عودة جباره  .8,4
 ,1 لمياء حمد كاظم عوض  .8,5
 ,1 لؤي احمد ابراىيم محمود  .8,6
 1655 محمود محمدلؤي حماد   .8,7
 2655 لؤي عبد اهلل ابراىيم نصيف  .8,8
 35 لؤي محمد عبيد مرعي  .8,9
 13 لويس جمعة حسين عمي  .,81
 3 ليث حاكم عمي موسى  .811
 855 ليث حسن بطي محمود  .812
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 22 ليث خضر جاسم عباس  .813
 27 ليث خيري شاكر محمود  .814
 955 ليث صالح خير اهلل سوادي  .815
 1755 ليمى عمي حبيب ظاىر  .816
 13 ماجد حميد خميفة حاجم   .817
 3655 ماجد حميد عبد العباس عبود  .818
 32 مالك فاضل حسن عبد   .819
 27 ماىر عبد الرحيم عبد اهلل محمد  .,82
 14 مبدر محمد دبعون حسين  .821
 14 مثنى رحيم عموان محسن  .822
 355 مجحم فيمي مصطفى عباس  .823
 ,3 مجيد جاسم محمد جمالي  .824
 3255 مجيد عواد زيدان فرحان  .825
 2755 محمد احمد خضير عباس  .826
 955 محمد احمد عمي محمد  .827
 2855 محمد اسماعيل خميل خميفة  .828
 2255 محمد اكرم شفيق احمد  .829
 1855 محمد اكرم عمي امين  .,83

 
(62-46) 



 

 32 محمد بدر عمي حمود  .831
 1,55 محمد بكر طو بكر  .832
 ,2 محمد جاسم بادي محمود  .833
 1555 محمد جاسم عباس عفتان  .834
 11 محمد جاسم مجيد محمد  .835
 26 محمد جرو كاظم منير  .836
 14 محمد جالل عبد الكريم محمود  .837
 9 محمد جمال عبد الرحمن حمودي  .838
 955 محمد جميل غازي عموان  .839
 1555 محمد جواد عبد الكاظم اشكح  .,84
 1455 محمد حامد حميد كاظم   .841
 1955 محمد حسن مطر عبود  .842
 14 محمد حسين كاظم حمزة  .843
 2555 حسين محمد جاسممحمد   .844
 1455 محمد حميد طالب عباس  .845
 31 محمد خالد عبد حسين  .846
 11 محمد خالص عنفوص رشيد  .847
 11 محمد خميف محان بريسم  .848
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 1755 محمد خميل ابراىيم مراد  .849
  1755 محمد راضي عبد النبي حسين  .,85
 1155 محمد رضا كشاش ساجت  .851
 2455 محمد رفعت طالب ياسين  .852
 3655 محمد سالم عبد الكاظم نايف  .853
 25 محمد سامي حميد حسن  .854
 51 محمد شاكر محمود حسن  .855
 17 محمد شمخي جبر كريم  .856
 2155 محمد شيره كريم نظر  .857
 ,1 محمد صالح خضر شرقي  .858
 1355 محمد صبحي احمد سعودي  .859
 11 محمد طالب شرموط احمد  .,86
 2755 محمد عباس عبد اهلل عمي  .861
 2555 عميمحمد عباس محمد   .862
 3,55 محمد عبد االمير جاسم تايو  .863
 2355 محمد عبد االمير حسين سممان  .864
 1955 محمد عبد الرضا حسين حميدي  .865
 42 محمد عبد الستار جبار مسير  .866
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 1155 محمد عبد الستار فزع مانع   .867
 23 محمد عبد الكريم احمد شبيب  .868
 1,55 محمد عبد الكريم غالم حاجم  .869
 22 محمد عدنان عمي زبر  .,87
 4 محمد عفتان توفيق حسن  .871
 2,55 محمد عالوي سبيان حسن  .872
 1255 محمد عمي سمطان محمد  .873
 12 محمد عمي عبد الحمزة جبر  .874
 19 محمد عمي عبد سالم  .875
 855 محمد عمي محمد ىادي  .876
 3455 محمد غالب خميل عمي ابراىيم  .877
 2155 محمد فاضل كاظم عمي  .878
 2155 زويدمحمد فيصل خمف   .879
 25 محمد قاسم عبد الرزاق سممان  .,88
 1755 محمد قاسم مناتي عرير  .881
 9 محمد كريم جاسم عيسى  .882
 8 محمد كريم صاحب عيسى  .883
 5455 محمد لطيف ظاىر حمد  .884
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 19 محمد ماجد سممان عبد الرحمن  .885
 2155 محمد مجيد ابراىيم فرحان  .886
 1355 محمد مجيد عزيز نصيف  .887
 1455 محسن فميح حسنمحمد   .888
 23 محمد مردان اسود خمف  .889
 16 محمد ميدي عباس محمد  .,89
 1955 محمد موسى حميد مرييج   .891
 455 محمد مؤيد ابراىيم احمد  .892
 5255 محمد نبيل اسماعيل ابراىيم  .893
 صفر محمد نجم الدين شكور قادر  .894
 ,1 محمد نجم عبيد الجاسم  .895
 18 محمد نجم عبيد فضيح  .896
 3155 محمد رباطمحمد نزار   .897
 27 محمد نصر اهلل فارس عبد العالي  .898
 1555 محمد ىاتف عبد الرزاق دىام  .899
 18 محمد ىادي ختالن شرىان  .,,9
 5,55 محمد ىاشم ىادي حسن  .9,1
 2255 محمد ىويدي وكاع عويد   .9,2
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 صفر محمد وحيد شالل حميد  .9,3
 1555 محمد وليد بدر نجم  .9,4
 28 محمد وليد عمي بشير  .9,5
 855 محمد يحيى عوني عبد القادر  .9,6
 ,1 محمود ابراىيم رمضان يحيى  .9,7
 ,2 محمود جمال عباس محمد  .9,8
 36 محمود سعيد طعمة عبيد  .9,9
 22 محمود صالح محمد مصطفى  .,91
 2155 محمود عارب سعدون حمد  .911
 1955 محمود موفق محمود محمد صالح  .912
 1555 مخمص صالح عموان ناصر  .913
 1855 محمد كاظم محمد  .914
 3155 مروة زكي احمد زيدان   .915
 33 مروة عادل محمد عمي حسن  .916
 11 مريم جبر كاطع حسن  .917
 2255 مريم عون لفتة شرموط  .918
 1855 مسمم طالب خالوي بشير  .919
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 1255 مسمم عقيل عبد اهلل محمد  .921
 14 مشتاق ذياب صبري سعيد  .922
 1655 مشتاق طالب فزع سوادي  .923
 38 مشتاق محمد ساجت سممان  .924
 1155 مشعل عبد المطيف احمد حمادي  .925
 32 مصطفى احمد مضحي جربوع  .926
 1455 مصطفى اسماعيل رشيد فالح   .927
 ,3 مصطفى تركي اسود سممان  .928
 1255 مصطفى توفيق حسون شاكر  .929
 31 مصطفى جبار عبد السادة ميدي  .,93
 ,3 مصطفى جدوع جاسم محمد  .931
 21 ناصرمصطفى حسين عمي   .932
 1555 مصطفى خالد عباس راىي  .933
 25 مصطفى خالد عبد المييمن محمد  .934
 16 مصطفى خالد عبد عمي  .935
 3155 مصطفى سرحان العيبي بجاي  .936
 صفر مصطفى سممان عبيد عبد اهلل  .937
 18 مصطفى سممان كاظم عبود  .938
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 1355 مصطفى شياب احمد حسين  .939
 22 مصطفى طالب وناس عمي  .,94
 16 عبد الحسين حسن محمد مصطفى  .941
 ,2 مصطفى عبد الرزاق صالح ميدي  .942
 19 مصطفى عبد المجيد مطمق عاجل  .943
 18 مصطفى عبد المطمب فتحي عبد  .944
 27 مصطفى عمي زاير الزم  .945
 12 مصطفى عمي عبد الحسين جاسم  .946
 5,55 مصطفى عمي محمود عمي  .947
 14 مصطفى فاضل حميد محمد  .948
 25 مصطفى فيمي حميد صالح  .949
 2355 مصطفى قاسم حسن خضير  .,95
 1255 مصطفى كاظم عبد الحسين راشد  .951
 38 مصطفى لطفي عوني عمي  .952
 4155 مصطفى محسن عبد الحسين حسن  .953
 9 مصطفى محمد حبيب عبد الرسول  .954
 8 مصطفى محمد خمف حسن  .955
 16 مصطفى ياسين فرحان فميح  .956
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 25 مصطفى ياسين ىادي احمد  .957
 1955 ميدي فرجمضر ابراىيم   .958
 1555 مضر نضير طالب عبد الكريم  .959
 36 مظفر جريان جميل كاظم  .,96
 1,55 معاني ادريس حسن خمف  .961
 5455 معتز سعد ميدي حسن  .962
 955 معتز فاضل عباس خزعل  .963
 15 معتز يوسف عاشور احمد  .964
 42 معد صالح عجاج حمد  .965
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 (62-54) 



 

 ,2 منتصر صمد صالح ميدي   .975
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 ,4 منتصر محمد عناد عبد اهلل   .978
 ,1 منتظر نعمة عبد المحسن حويمي  .979
 1455 منذر عبد سويدان ذياب  .,98
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 19 ميا عبد الكريم خضر عزيز  .986
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 ,3 ميدي حسن خمف حبيب  .988
 29 ميند احمد مصطفى محمد  .989
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(62-55) 



 

 1755 ميند صالح ىادي جالب  .993
 1655 داود سممانميند عمي   .994
 15 ميند فرحان محمود شياب  .995
 2655 ميند كريم عمران ىزاع  .996
 1855 ميند نجم عبد اهلل احمد  .997
 955 مؤتمن عمي حسين مييدي  .998
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 2955 ميثم سجاد شاكر شنشول  .3,,1
 1,55 ميثم ميدي حمود ظاىر  .4,,1
 24 ميس عبدالرزاق عبدالصاحب محمد  .5,,1
 1655 ميعاد حسين زرار صافي  .6,,1
 1455 نادية صباح حميد شعنون  .7,,1
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 1455 نبأ جبار مجيد جاسم  .9,,1
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 16 نبيل ابراىيم محمد سرىيد   .1,11
 ,4 عنون عباسنبيل عبود   .1,12
 1555 نبيل غالب فارس راشد  .1,13
 2255 نجاح عمي عبود عذافو   .1,14
 17 نجاح ىاشم حسين شبيب  .1,15
 3755 نجمة اسماعيل فحاط عظم  .1,16
 13 نداء عبد الرحمن فاضل عباس  .1,17
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 17 نور الدين خالد حمادي عبد  .1,28
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 25 نور جمال عبد المجيد احمد   .1,29
 27 عباس محسننور رزاق   .,1,3
 ,4 نور عباس عمي عبد الرزاق  .1,31
 13 نور قيس عطية نعمة  .1,32
 35 نور الزم ىادي كاظم  .1,33
 2355 نورس جواد كاظم والي  .1,34
 2955 نورس حيدر عبد االلو سممان  .1,35
 855 ىازه صباح موسى عمي  .1,36
 19 ىاشم جواد نعمة عبد سممان  .1,37
 5255 ىاشم يوسف كطان شحاثة  .1,38
 37 ىالة جبار محسن ىويرف  .1,39
 1155 ىالة قصي عمي حسين  .,1,4
 2655 ىالة ناظم مصطفى عمي  .1,41
 11 ىانا بيجت فتاح مصطفى  .1,42
 ,3 ىاني حمدان عبد اهلل عمي   .1,43
 3455 ىبة سرحان رشيد حسن  .1,44
 3,55 ىبة عبد اليادي عبد اهلل محمد  .1,45
 2855 ىبة عبد صالح لفتة  .1,46
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 2355 ىبة فاضل محسن زغير  .1,47
 3,55 ىبة ماجد ىاشم محمد عمي   .1,48
 11 ىبة محمد عباس حمود  .1,49
 2555 ىبة ىالل فميح حسن  .,1,5
 1655 ىدى جبار عبد الواحد محسن  .1,51
 4,55 ىزبر كريم جاسم محمد  .1,52
 22 ىشام طالب خضير محمد  .1,53
 2255 ىمام عبد السالم خميل احمد  .1,54
 16 ىمام قاسم وىيب عميوي  .1,55
 955 ىند عذاب خضير عباس  .1,56
 26 عباس تايو ىند كاظم  .1,57
 2855 ىند مظفر احمد حمزة  .1,58
 صفر ىيرش عمر عبد اهلل فقي سعيد  .1,59
 1255 ىيمن ضياء عريان عسكر  .,1,6
 24 واثق عماد عبد اهلل محمد عمي  .1,61
 13 واثق محمد جاسم محمد  .1,62
 2955 وائل جاسم كاظم ىندي  .1,63
 1155 وائل ىادي لفتة جاسم  .1,64
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