
الشعبة الطالب اسم المقعد

1 الشٌبانً سلمان مهند الهدى نور 1

1 الفٌلكاوى هللا عبد شوقً هللا عبد 2

1 حسن حسن فالح ساره 3

1 أبوشٌخة حسٌن فخري لٌث 4

1 العنزى عشوى عوٌد فجر 5

1 حروب سلٌمان محمد عٌسى 6

1 عابد عابد عقبه زٌنه 7

1 ٌوسف علً محمد كمال ساره 8

1 المطٌري السرٌحً حسن علً مسعود عبدهللا نوال 9

1 رشك رشك ثائر رغد 10

1 العكٌدي صالح عمار سما 11

1 السعٌدٌٌن عٌد سوٌلم محمد اسماء 12

1 ابراهٌم محمود جمٌل سجى 13

1 كشموله امجد ناصر سما 14

1 الجزازى محمد ابراهٌم رؤى 15

1 حروب القادر عبد أحمد محمد 16

1 الدفاعً نعٌم فراس عبدهللا 17

1 سلٌم ابو هللا عبد القادر عبد اسماعٌل 18

1 جنابً مهدي كاظم محمد 19

1 الظفٌري مانع ابراهٌم راضً امل 20

1 رشان جمٌل تحسٌن علً 21

1 العجمً محمد سلطان شافً صبا 22

1 العنزي علً صالح عادل طٌبة 23

1 عامر عٌسى احمد عٌسى رقٌة 24

1 الغانم عبدالمحسن محمد حسن عباس االء 25

1 باوي صحبت عبدالكرٌم داٌانا 26

1 احمد شهاب عبدالحمٌد طالل ابتسام 27

1 مراد اٌاد محمد حمزة 28

1 تقوى خالد محمد شام 29

1 دبٌبوا نهاد ابراهٌم 30

1 الشوك ماجد غزوان هاشم 31

1 الزعبً تٌسٌر غادة 32

1 عسكر عبدالسالم لبنى 33

1 االبراهٌمً مالك مثنى علً 34

1 حموالخضر عبدالجبار بسام اٌمان 35

1 الخرٌنج جمعان متعب ناصر دالل 36

1 الحساوي الموسى النعمة محمد صالح مهدي قطوف 37

1 العنزي محسن علً متروك شهد 38

1 العنزي محسن علً متروك محسن وجدان 39

1 بدٌر عدن 40

1 العنزي عواد علً مطٌران سالمة دانة 41

1 السواد محمد عٌسى منصور علً غنى 42

1 عبادي عبدهللا محمد راما 43

1 الخطٌب محمد نعٌم عبدهللا 44

المحاضرات في الهضي الجهاز مقاعد



1 االقطش طه جمعه لجٌن 45

1 رٌان هللا عبد لؤي راما 46

1 رجب عبدالكرٌم حسام فارس 47

1 غانم محمد عمر خالد 48

1 حمدان نصري مصطفى زٌد 49

1 الداود داود زهٌر عامر 50

1 بدٌر حسٌن حمزه لٌث 51

1 ابوزٌد موسى الرحمن عبد ربى 52

1 غربٌة رغد 53

1 دردس حسن ناصر ماجد 54

1 قاقٌش كمال نبٌل النا 55

1 الوشاح عبدهللا خلدون رفعت 56

1 هللا نصر نعمان نبٌل مرام 57

1 مسعود عبدهللا محمود رٌم 58

1 محمود عادل محمد خلدون اٌهم 59

1 حسٌن احمد عماد لونا 60

1 صالح نوح نزار انس 61

1 ملكاوي ٌحٌى عمر سجى 62

1 الحنبلً حمدي اباء ٌزٌد 63

1 العطاونه سلٌم ٌونس لٌث 64

1 الدراس محمد وائل مهند 65

1 هوٌدي مفضً عماد بٌان 66

1 حداد العزٌز عبد عامر بشرى 67

1 مفلح عبدهللا حسٌن ندٌن 68

1 البالونه كرٌم حسنً رشا 69

1 الشامً علً مروان رغد 70

1 الطوال عٌد سلٌمان باسل 71

1 الزعبً عٌسى زٌاد رنٌم 72

1 حالوه ابو اسحق احمد محمد 73

1 خطٌب ناجً قتٌبه دانا 74

1 الصمادى احمد صالح زٌنه 75

1 عمر جمٌل عاكف ٌارا 76

1 زبن الفتاح عبد محمود شٌماء 77

1 الخزاعلة عوض عواد روان 78

1 حشٌش ابو عثمان محمد لٌنا 79

1 الغنً عبد حسن عدنان نور 80

1 الرفاعً زهدي حسن لٌن 81

1 الحباشنه الجعافره احمد مزعل معاوٌه اسٌل 82

1 العطاونه احمد عزام ندى 83

1 العبدالالت قوٌدر اسماعٌل حنٌن 84

1 النوش المعطً عبد احمد عماد 85

1 عبٌدات محمد هللا خٌر مٌسم 86

1 البداٌنه هللا عطا وائل رهام 87

1 خرٌسات احمد طالل حلٌمه 88

1 فخٌده ربحً خالد تٌماء 89

1 المشط محمود محمد صهٌب 90

1 القرعان حدٌثه الوهاب عبد احمد 91



1 الزٌادنه القادر عبد جهاد النا 92

1 الضمور الحمٌد عبد عصام هدى 93

1 بشٌر عٌسى خالد صهٌب 94

1 المجالً عواد هاشم تاال 95

1 عبٌدات محمود احمد ساره 96

1 ازمقنا كامل امجد الدٌن صالح 97

1 النعٌمات ناٌل حماده راما 98

1 ٌعقوب عبدالرحٌم نبٌل هاشم 99

1 جرادات احمد علً لٌلى 100

1 طوق ابو سفٌان جهاد آٌه 101

1 ابوالهٌجاء هزاع طارق احمد 102

1 القلقٌلً حسٌن اكرم لجٌن 103

1 المومنً راشد مصطفى مازن 104

1 عودة غالب عماد دانة 105

1 الدوٌك القدسً الحسٌب عبد نجٌب عمر 106

1 الرفاٌعه محمد بادي القسام محمد 107

1 الفقهاء محمد اٌمن محمد 108

1 العماٌره الكرٌم عبد محمد روند 109

1 زنٌمه ابو الرحٌم عبد عدنان رواء 110

1 خروب صالح محمد ٌمام 111

1 الطعٌمه ٌعقوب فهٌد زٌد 112

1 الشماسنه شوقً شوقً محمد باسل لٌن 113

1 برجاق محمود محمد دٌاال 114

1 عرٌقات حسٌن محمد نوف 115

1 بطاح حمدى جبر كرٌم 116

1 دروٌش محمد طه بشر 117

1 علً ٌوسف محمد هللا جاد 118

1 احمد محمود بسام بتول 119

1 الفالح فهد بسام اٌه 120

1 الحمود بركات سلٌمان حال 121

1 الفٌالت ابو ارسالن اٌاد اٌهاب 122

1 العساسفه محمود سهٌل اٌهم 123

1 مسلم خلٌل اكرم اٌهاب 124

1 منٌه بنً وصفً غسان عدي 125

1 البكري عبدالرحمن اسامه قٌس 126

1 عبٌد موسى مروان فراس 127

1 شلفاوي احمد عاطف مالك 128

1 الراعً عٌسى الحمٌد عبد بٌان 129

1 ابوالنادي ابراهٌم ضٌاء حسام 130

1 حمام حافظ جمال الدٌن حافظ 131

1 وهبه محمد اٌمن لٌنا 132

1 العٌاط محمود عدنان الرحمن عبد 133

1 المومنً سلٌمان منذر ٌزن 134

1 منصور نادر حازم شهد 135

1 زاٌد عارف اٌمن جنا 136

1 النعواشً حسٌن هللا عبد قصً 137

1 كرٌم كرٌم عادل ست هه به 138



1 رفعت رفعت عمران مرٌم 139

1 ٌونس سالم خالد احمد 140

1 عساف رفٌق نظام رند 141

1 دلقمونً ناصر اشرف ناصر 142

1 القراعٌن حسٌن سمٌر طارق 143

1 محسن عوده احمد دانه 144

1 الطوٌل سلٌم هٌال طالل 145

1 القراله حامد احمد حامد 146

1 عبٌدات عبدهللا نضال محمد 147

1 الشوابكه داود جمال تسنٌم 148

1 القاللوه مسعود حمدان باسل ساره 149

1 الدباس حمدهلل اسامة انس 150

1 ابواربٌحه احمد جعفر مالك 151

1 الغوثانً جمال مرٌم 152

1 كرشود هشام بنت شٌماء 153

1 الٌعكوبً عبد عزٌز علً 154

1 العكلة طاهر عالء فاطمة 155

1 الشمري ساهر حسونً خالد مراحب 156

1 الصابرٌة علً بن احمد بنت بثٌنة 157

1 شوٌهدي سلٌمان 158

1 الحناقطه فالح محمد دعاء 159

2 جاموس الستار عبد كاٌد لبنى 1

2 العارضى محمد مطر سلطان البندري 2

2 الزعبً سالم منصور زٌاد 3

2 رمان  ابو علً سامً مٌرال 4

2 الحربً سعٌلً غازي محارب فً 5

2 ADAM UCHIYAMA 6

2 عزٌزٌة فواز عمر 7

2 الجشعم مدلول سالمة عبدالرحمن 8

2 رجب رجب احمد سلسبٌل 9

2 زركوش ساالر صدام منار 10

2 الشٌخلً خلٌل اوس فٌصل 11

2 وفا مفٌد القلوب قوت 12

2 منصور حمادة محمد هانً سارة 13

2 شالش عبادة 14

2 السلٌطً شاهٌن ال أحمد عبدالعزٌز سعود 15

2 الحلحولً توفٌق الدٌن عالء دانٌة 16

2 المحٌسن المحسن عبد احمد نور 17

2 محمود طارق محمود مهند 18

2 شاور عبدالجواد محمد عبداللطٌف عمرو 19

2 احمد  الحاج محمد محمد لٌث 20

2 القٌناوي ٌوسف احمد ربى 21

2 زقوت الرحمن عبد ابراهٌم انس 22

2 السٌد خلٌل المعتصم عمرو 23

2 الفار حسن نضال محمد 24

2 الشدٌفات محمد طارق النا 25

2 حماد توفٌق فاٌز اواب 26



2 عذٌه ابو علً اٌمن مرح 27

2 العٌشه مصطفى تٌسٌر رغد 28

2 الراغب ابو هٌثم اسامه بٌان 29

2 الرحمن عبد احمد محمد انس 30

2 علٌان محمود زٌاد تاله 31

2 عمٌش عقله زٌاد طارق 32

2 سالمه مصطفى هٌثم رغد 33

2 الشقٌرات سلمان عدنان محمد 34

2 صوفان عٌسى سهٌل سرٌن 35

2 اسماعٌل عادل نضال لٌان 36

2 القهٌوي خالد ابراهٌم نور 37

2 عطا بنً حسٌن بسام عمر 38

2 الجبور ٌوسف ولٌد شٌهانه 39

2 العساف حمدان ماجد حنٌن 40

2 الدباٌبه خلف علً عبدالرحمن 41

2 البسومً زهٌر اسامه الرحمن عبد 42

2 شقٌر ابو محمد عمر رٌم 43

2 سالمه ابراهٌم الكرٌم عبد اسراء 44

2 صبره محمد بسام ترتٌل 45

2 عربً سلٌمان ولٌد براءه 46

2 حتامله علً هللا عبد محمد 47

2 حمدان ابراهٌم عماد سمر 48

2 مسمار احمد خالد حازم 49

2 صعٌلٌك ابو احمد حامد محمد 50

2 احمد علً جهاد مرح 51

2 سنان التتر محمد اٌمن رٌما 52

2 النعانعه العوٌضات سالم سلٌمان امانً 53

2 عٌاد محمد محمد دانٌه 54

2 شعبان ابو الفتاح عبد زٌاد محمد 55

2 منشار ابو ٌوسف سامر سامه 56

2 الخطٌب محمد رائد ساجده 57

2 عبٌدات محمد حسٌن اسٌل 58

2 فتٌان احمد الدٌن جمال االء 59

2 الشحروري محمود محمد دعاء 60

2 الفٌاض سالم محمد دانا 61

2 صوٌص جلٌل غالب/  ولٌم نبٌل / 62

2 فالحة ابو عبدهللا محمود سمر 63

2 عوده هللا عبد عمر محمود 64

2 الدباس محمد ابراهٌم بالل 65

2 السعود محمد حسٌن بشرى 66

2 عفٌفه ابو غازي محمد نور 67

2 الزٌود جمٌل عدنان تاال 68

2 فروخ جمال لؤى محمد عباده 69

2 عبدالهادي واصف ضرغام احالم 70

2 غزال فتحً ناصر بشار 71

2 عمور محمود صاٌل اثٌر 72

2 صالح غالب مفلح سندس 73



2 محفوظ محمود زٌاد صفاء 74

2 صوالحه حنا ٌعقوب اٌاد 75

2 حسن فتحً عامر هند 76

2 جبر عامر محمد الرحمن عبد 77

2 السواركه اسلٌم ٌوسف سجى 78

2 انس غالب هاشم محمد ساره 79

2 جبر عامر محمد الرحٌم عبد 80

2 ٌاسٌن سمٌر عادل احمد 81

2 المعانً خلٌل ٌوسف محمد 82

2 خضر صبحً اسبٌرو ماٌا 83

2 حمده ابو حسن احمد مرح 84

2 محمود اسعد محمد ٌوسف محمد 85

2 الشهاب الكرٌم عبد عماد اسٌل 86

2 علً رسمً نهاد محمد 87

2 الصرص امٌن محمد عماد امٌن 88

2 الكعابنه بخٌت عوض اسامه 89

2 حجٌر حسٌن ٌحٌى لٌن 90

2 المشاعله سالم موسى عبدهللا 91

2 سرحان ابو قاسم ابراهٌم شروق 92

2 حسن سعٌد مصطفى اٌمان 93

2 مقدادي رضا محمد تٌسٌر آٌه 94

2 القعقاع محمود سامر احمد 95

2 الرفوع صالح اسماعٌل احمد 96

2 الهدبان حسٌن محمد مأمون 97

2 مخٌمر محمد عامر مرح 98

2 عتوم منصور عمار رشا 99

2 الشٌاب سامً محمد سامً 100

2 المنسً محمد صالح محمد 101

2 فرٌحات مصطفى الحلٌم عبد احمد 102

2 الحجاج محمد سالم اٌناس 103

2 المبادرٌه محمد مسلم مجد 104

2 العامور صبحً حسام بشار 105

2 هللا عبد ٌوسف احمد لٌن 106

2 بدر موسى سعٌد تٌماء 107

2 الشوبكً احمد عمر حور 108

2 السعود ابو محمد الرحمن عبد بشرى 109

2 حماد ابو هللا عبد اسامه هللا عبد 110

2 زٌاد عثمان محمود انس 111

2 الحجاحجه سالم احمد الرحمن عبد 112

2 الرواشده انور رائد راما 113

2 عنزه ابو الرحٌم عبد اشرف ساره 114

2 عٌسى محمد محمود ٌوسف 115

2 القضاه الرحمن عبد جمال رودان 116

2 القادر عبد صالح مامون ناصر 117

2 الطنطاوي محمد محمود احمد 118

2 عسفان ابراهٌم جمال محمد باسل 119

2 النتشه ولٌد محمد نائل تاال 120



2 دوٌك نظمً محمد عاٌد هٌثم 121

2 العجل حسام حسن لبنى 122

2 عبدالباقً جوده خضر مهدي 123

2 جعفر محمد موسى لٌن 124

2 شعٌر ٌوسف 125

2 مزاهره سلٌمان اٌسر لٌن 126

2 مسلم خلٌل اكرم ساره 127

2 كنعان علً محمد طارق علً 128

2 الخطٌب عارف عصام اسامه 129

2 خالد بنً احمد تركً فرح 130

2 صعٌلٌك ابو سلمان ربه عبد شٌماء 131

2 طه احمد اسامه زٌد 132

2 منصور حمدان محمد اٌمن لٌث 133

2 الزعبً عٌسى الحلٌم عبد بتول 134

2 بطارسه فهد ابراهٌم النا 135

2 الصمادي زكرٌا اٌمن عمرو 136

2 الشمالً احمد ٌاسر عمر 137

2 ابراهٌم موسى اٌمن لمى 138

2 عناٌة ٌوسف مازن مجد 139

2 عربٌات صالح احمد مجد 140

2 الرواشده فتحً فراس اٌهم 141

2 الجمال صالح لؤي عمر 142

2 هللا عبد الرحمن عبد نضال الرحمن عبد 143

2 محمد الجبار عبد رائد احمد 144

2 الحمصً محمدعدنان اٌمن الدٌن ضٌاء 145

2 ظالم ابو ٌعقوب احمد محمد 146

2 ٌونس فوزي محمد رنٌم 147

2 بشناق هانً أمجد محمد 148

2 المخاتره سالم زهٌر ملك 149

2 نجار هللا عبد احمد زٌد 150

2 العزه الحافظ عبد امجد تمارا 151

2 جابر لطفً احمد شٌماء 152

2 الفقٌه فالح نضال ساره 153

2 الرٌمونً ابراهٌم احمد ساره 154

2 الحدٌدي منصور هاٌل النا 155

2 السواعٌر زعل عمر راكان 156

2 السالمٌن اسماعٌل طالب عمر 157

3 بوشهري حٌدر فٌصل فاطمة 1

3 حمادة قاسم عبدالوهاب طارق مرٌم 2

3 الشعالن محمد سعود نوفة 3

3 حماد عبدهللا سلمان إبراهٌم زٌنب 4

3 الصوالحة مبارك منصور دنٌا 5

3 الدٌحانً سٌاف جبر راشد سعود عائشة 6

3 الحبٌب مبارك مطلق مبارك احمد فرح 7

3 عبدالمجٌد موسى حسٌن 8

3 العانً عبدالستار علً عبدهللا 9

3 الدهلكً عبداألمٌر" الدٌن برهان" أمٌر 10



3 ابوسنٌنة فوزي رضوان فوزي 11

3 الهاجري محمد سعٌد محمد هواجر 12

3 الموسوي ٌاسر حمد احمد 13

3 الشمري ظاهر رائد محمد 14

3 رواشده احمد بالل احمد 15

3 العطٌات خلٌل ابراهٌم حمزه 16

3 االقطش محمد هللا عبد سوسن 17

3 عضٌبات محمد طاهر رهف 18

3 التعامره شحاده اسماعٌل هند 19

3 تٌم محمد ماهر محمد 20

3 الجصانً محمد مٌثم محمد 21

3 القرعان مصطفى رائد لٌث 22

3 محفوظ ابو هللا عطا هللا عبد بسمه 23

3 الجنابً ناصر عامر لٌث 24

3 ابراهٌم محمود ٌوسف ابراهٌم فاطمه 25

3 النصراوي محمد عباس مصطفى 26

3 الحافظ حازم فارس حازم 27

3 الدابً حسن ٌعقوب سارة 28

3 ابوالعٌنٌن ٌاسمٌن 29

3 الونداوي غازي فراس مٌنا 30

3 الشربتً حقً معتز احمد 31

3 الدٌن جمال تسنٌم 32

3 الشوابكة خالد جواد 33

3 محمد محمد ختٌار به بٌتا 34

3 العبجة طالب خالد طالب 35

3 هلسة رائد لٌث 36

3 العطار ناظم وسام زهراء 37

3 علٌان اسامة نور 38

3 المنزلجً زٌاد دانة 39

3 الجبوري ابراهٌم ماجد منار 40

3 عجاج احمد محمد 41

3 ضبٌط توفٌق 42

3 العانً هاشم عامر محمد 43

3 الشاوي شاهر فوالذ ناهد 44

3 علوان عمر 45

3 الثقفً طارق زٌاد طه 46

3 حوٌو سعد طاهر سعد 47

3 عانوز بن سالمٌن جعفر محمد احمد 48

3 نعوم كرٌستٌنا 49

3 نصار ابو روبً 50

3 اشحاده عبدالمجٌد اسماء 51

3 ظاهر رغد 52

3 المحزوم سلطان عامر سلطان خلود 53

3 رحال نادٌن 54

3 عباسً ٌوسف صالح لٌلى 55

3 نقرش علً عماد عمر 56

3 العتال محمد توفٌق مراد 57



3 رحال محمد اسامه ساره 58

3 الحمٌد عبد خالد جهاد جود 59

3 هللا  فرج جاد جورج جوزف 60

3 حبٌقه الٌاس لوٌس 61

3 فرج محمود احمد محمود 62

3 "الطٌب المبارك" ناجً منى 63

3 العوامله هللا عبد احمد نور 64

3 قٌقٌه جمٌل فراس جمٌل 65

3 بلقر منٌر سامر ٌزٌد 66

3 التعمري محمد محمود محمد 67

3 رٌان محمد عمار هاشم 68

3 الكببجً عدنان محمد عدنان 69

3 محمود جمٌل جمال لٌسا 70

3 صبحا الكرٌم عبد اٌمن هللا عبد 71

3 حبش خضر جوزٌف جٌسٌكا 72

3 عٌد فتحً خلدون مٌرا 73

3 الذباح قاسم احمد تاال 74

3 حماد امٌن جمٌل ابراهٌم ساره 75

3 احمد بنً موسى عدنان سما 76

3 الفرٌجات جودت ٌاسر بلقٌس 77

3 عوٌص الهادى عبد احمد رغد 78

3 عشا مصطفى ٌوسف ساره 79

3 حٌه ابو رضوان مهدي هبه 80

3 القضاه علً محمد عمار حال 81

3 ناصر قدري اٌمن رهف 82

3 حداد شكري امجد تاال 83

3 الرٌمونً ابراهٌم احمد محمد 84

3 الجوالنً اسحق رزق نانسً 85

3 اللواما علً محمد ثراء 86

3 الشهوان فهد محمود محمد 87

3 تٌم الجابر عبد عائد الجابر عبد 88

3 العلٌمات علً ماحص المثنى 89

3 /حرزهللا عبد الحاج/ عبداللطٌف اٌاد عبدهللا 90

3 خلف علً محمد حمزه 91

3 قضاه ٌوسف خالد ساره 92

3 الجبور محمد محمود ارٌج 93

3 عطار هللا عبد جهاد لٌن 94

3 النصره نعمان عالء دانه 95

3 مسمار فتحً معن تاال 96

3 عمٌره سعدات محمد سعدات 97

3 ابوصالح توفٌق اسامه ٌارا 98

3 سمرٌن احمد سامً سامٌه 99

3 المجالً فالح بشٌر حال 100

3 استٌته ابو خالد جاسر براء 101

3 فرٌحات حسن ٌوسف آٌه 102

3 الفاعوري محمد ناصر ختام 103

3 رٌان صبحً سعدات روز 104



3 اسماعٌل فاٌز ثائر منى 105

3 قاعود ابو محمد ابراهٌم بشرى 106

3 حماد محمود رائد راما 107

3 مولى صالح مروان رهف 108

3 المشاعله سالم اٌوب احمد 109

3 ٌوسف الرحٌم عبد الوهاب عبد حال 110

3 رمان ابو محمد علً ٌاسمٌن 111

3 الداود محمد كمال ٌاسمٌن 112

3 الشرٌده بهجت رائد بانه 113

3 السمهوري جهاد محمد فراس جهاد 114

3 الدروبً جمٌل الكرٌم عبد ٌعقوب 115

3 خنه خلٌل الرزاق عبد حال 116

3 نزال ابراهٌم حسن لٌلى 117

3 الخلٌفات محمد فالح اوس 118

3 خمٌس علً كمال تاال 119

3 النسور اسعاف هللا عبد مرٌم 120

3 طافش حسن عماد النا 121

3 ملكاوي منٌر محمد امٌر ٌونس 122

3 المسعد الحافظ عبد محمد ندى 123

3 الخطٌب احمد الحمٌد عبد احمد 124

3 خلف ابو الفتاح عبد قاسم محمد بشار 125

3 االلفً ذٌب نبٌل محمد 126

3 الطنجً سعد محمود احمد 127

3 المحتسب مطلق بسام محمد جمٌل 128

3 شتٌوي خلٌل مسعود دٌاال 129

3 الجنٌدى ٌاسٌن اللطٌف عبد لٌانا 130

3 المصطفى منصور محمود حمزه 131

3 الزق ٌحٌى احمد دانٌه 132

3 العوٌس عقله رامً فادي 133

3 الهدار مسلم جهاد رهف 134

3 الزق ٌوسف بوادي ٌاسمٌن 135

3 عناٌه طاهر باسم منذر 136

3 الخرابشه علً عوض حمزه 137

3 أبوأحمد عماد 138

3 الصوري القادر عبد خالد زٌنه 139

3 بركات حسن اٌمن حسن 140

3 العماٌده عوده محمد الرا 141

3 عبوده هللا عبد سامر رغد 142

3 غنمه سعٌد محمد بسام احمد 143

3 عواد حمدي وقاص امل 144

3 الحشكً ٌوسف محمد لٌن 145

3 سواد احمد محمود رزق 146

3 فقٌه محمد سلسبٌل 147

3 الربٌعً احمد لٌث دٌمة 148

3 الشعٌب محمد عبدهللا ٌوسف ٌعقوب امٌمة 149

4 الجسار فالح ناصر ٌوسف 1

4 البلوة حسن محمد ٌحٌى محمد 2



4 الكندري عبدهللا عبدالرحمن حسن ٌوسف محمد 3

4 سمٌران شامان سطام العزٌز عبد 4

4 اللنقاوي محمد ٌوسف أحمد 5

4 وزوز عبدالرحمن عبدالعظٌم رزان 6

4 العتٌبً ماجد شجاع عبدالعزٌز فاطمة 7

4 الحماد فهد محمد جاسم خالد 8

4 السالمً علً عبدهللا ممدوح عبدهللا 9

4 الطحان نبراس عبدالحلٌم 10

4 جمعه اكبر محمد مقداد ساره 11

4 حسن حسن الدٌن حسام سما 12

4 عمار عمار ظافر ٌارا 13

4 العقٌل عبدهللا عبدالعزٌز سعود عبدهللا عمر 14

4 المعاٌطه محمود الرحمن عبد رزان 15

4 الزعاتره حلمً جمال دانٌه 16

4 النصٌرات سعد خلٌل دارٌن 17

4 الحاوى مصطفى جمال رغد 18

4 الجالب احمد جمال مجدولٌن 19

4 الطاهر ٌوسف عبدهللا طاهر ابراهٌم سامً ضاري 20

4 الكندري عبدهللا محمد حسٌن خالد ولٌد 21

4 الغبان هاشم محمد صادق محمد 22

4 العنزي رجب نهٌر فٌصل خالد 23

4 اسماعٌل احمد منذر لٌن 24

4 المصري عونً جنى 25

4 الزعبً احمد خالد 26

4 حمزة احمد عمر 27

4 الحمادي احمد منٌرة 28

4 سلٌمان سلٌمان سعد ٌاسٌن 29

4 زقوت خلٌل منٌر فهد 30

4 حسٌن عبدهللا علً وائل زهراء 31

4 فرج فرج رضا ئامٌز 32

4 محمد محمد حسن مهدي 33

4 الشمري ظاهر برجس ٌوسف عالٌة 34

4 عبدالرزاق عبدالرزاق محمود عمار 35

4 عباس عباس فائز رٌام 36

4 الشمري مبارك هلٌل سراي صباح ارٌج 37

4 حسن حسن فالح شهد 38

4 رشٌد رشٌد حٌدر نور 39

4 الخزاعلً فرمان مجٌد احمد 40

4 الكاظمً ناصر محمد مؤٌد علً 41

4 الهاشمً الحسٌن عبد جعفر انصاف 42

4 العانً رشٌد محمود مٌنا 43

4 الهاشمً رافع سرمد مٌنا 44

4 احمد سلٌمان بهاء سعاد 45

4 شكعة بسام هٌثم عمرو 46

4 صالح حاج لٌث محمد 47

4 محمد محمد منذر علً 48

4 البدرانً عزٌز وعدهللا مهى 49



4 ابوظهٌر خلٌل بن سعود بنت هدى 50

4 عمري مجد 51

4 النوٌشري رشٌد سالم خلف على خلف 52

4 وهبً وهبً علً الحسن 53

4 السعٌدي خالد هذٌم احمد 54

4 محمد محمد عبدالرسول االء 55

4 السامرائً فاضل محمد عمرو 56

4 خٌط ابو نور 57

4 حرٌزات موسى صالح ٌاسمٌن 58

4 الغرابله ابراهٌم سامر تسنٌم 59

4 مٌزر المتقً 60

4 / صوي/  اٌمن محمد/ مدحت محمد 61

4 االمام محمود بسام حسن 62

4 حمو خلٌل محمد دانه 63

4 الجعافره خلٌف هٌثم تاال 64

4 المجالً راكان سنان راكان 65

4 المالح عدنان القادر عبد عدنان 66

4 الساكت جمٌل اٌاد غٌث 67

4 االطرش محمد خالد دانا 68

4 عوده فؤاد مخلص بالل 69

4 الخصاونه توفٌق انور توفٌق 70

4 الجراوٌن عبدهللا سالمه مالك 71

4 فاخوري جالل اٌمن آمال 72

4 حماده عطٌه الدٌن حسام راشد 73

4 احمد اللطٌف  عبد عمران خالد 74

4 العواٌشه ابراهٌم رائد تقى 75

4 الزواوي علً عماد عباده 76

4 النصراوٌن سلمان معاوٌه سٌف 77

4 ابوالسمن عبدالرحمن رامً تامر 78

4 مساعده  صدقى محمد معن نور 79

4 سعاده رضوان الهادى عبد خالد 80

4 سالمة جمٌل اٌاد حسام 81

4 الدٌن ناصر رفٌق رائد راكان 82

4 خضر محمد احسان جهاد 83

4 ابوهنٌه ٌوسف عزمً شهد 84

4 خالد ابراهٌم جودت الرا 85

4 البداٌنه حمد عاطف حمزه 86

4 عرٌقات سلٌم مالك مالك 87

4 جبر كامل اكرم كامل 88

4 جابر محمود حاتم ٌزن 89

4 الشوابكه هللا عبد محمد ربى 90

4 لوٌس احمد نضال رانٌا 91

4 االزاٌده العجولٌن احمد محمد احمد 92

4 غناٌم خلٌل سامً حذٌفه 93

4 الحوارنه محمد موفق محمد 94

4 الجارحً صالح عماد عدي 95

4 اسماعٌل فوزي محمد عمر 96



4 الزواهره الكرٌم عبد زهٌر محمد 97

4 بدران احمد بدران ٌزٌد 98

4 الخشمان هٌثم رائد فرح 99

4 الفالوجً صالح ماجد نادٌن 100

4 المدنً عصمت فراس ٌارا 101

4 البدور محمد هانً بتول 102

4 الرشدان علً خالد عمر 103

4 السعدي روحً جالل سالف 104

4 الهوشه القادر عبد نادر رؤى 105

4 عبدالفتاح احمد عبدالهادي لٌنا 106

4 دبابنة شوقً نادر نور 107

4 مسعد طالب مجدي فاطمة 108

4 هللا نصر الغنً عبد مراد ندى 109

4 الصالحٌن حمدان حاتم علٌاء 110

4 الغوٌٌن خلٌل فٌصل وصفً 111

4 دروٌش هاشم سعٌد ٌقٌن 112

4 غلٌون ابو محمد خالد ٌاسمٌن 113

4 المعاٌطه االٌوبٌن صالح المجٌد عبد آمنه 114

4 الدٌسً احمد محمود فرح 115

4 برهم المنان عبد محمود آٌه 116

4 المومنً محمد عماد عمرو 117

4 الكاٌد عٌسى هللا عبد هدٌل 118

4 عربٌات منصور معٌن تمارا 119

4 الشراٌعه تٌسٌر محمد زٌاد آٌه 120

4 البدور قاسم مهند كرم 121

4 البقاعٌن عاٌد اٌاد لٌث 122

4 البطاح احمد ولٌد هبه 123

4 جرادات عبدالغنً عماد عبدالغنً 124

4 القصاص الفتاح عبد لطفً امٌره 125

4 القٌسٌه اللطٌف عبد احمد شذى 126

4 ماضً صبحً الدٌن صالح انس 127

4 شحاده عادل وائل محمد 128

4 نصار صبحً علً رزان 129

4 سالمه المجٌد عبد طارق ٌافا 130

4 الشلبً محمد حسن نور 131

4 الضمٌري محمد حسن روابً 132

4 لبٌب محمد معتز اٌهاب 133

4 الربعً طاهر خالد محمد 134

4 سعٌفان اعمر سعٌد حسٌن نور 135

4 الحمدان محمد زٌد محمد 136

4 المجالً رجب محمد عثمان 137

4 الخطٌب نذٌر محمد عامر محمد النا 138

4 حنانه ابو حسنً محمد معتز 139

4 الخالدي سلٌم هاشم اوس 140

4 حامد سعٌد خالد اٌمان 141

4 الحسامً عقله محمود روان 142

4 كوفحً محمد رائد دٌنا 143



4 شتٌوي مفضً موسى سٌف 144

4 الزبن رضٌان خالد حمزه 145

4 مساد الدٌن صالح محمد اسالم طالل 146

4 موسى خلٌل هللا عطا امٌر 147

4 الدرادكه الفتاح عبد رائد حال 148

4 جبارٌن ٌزن 149

4 الجندلً نصر بنت نادٌة 150

4 الحسبان احمد صالح براءه 151

4 الزغول علً محمد لٌن 152

4 نعمان ودٌع رائد دٌمه 153

4 منكو عمار النا 154

4 ابورمان  حسان دانا 155

4 /العنزي البدر خلٌفة/ جمال فجر 156

4 الناظر ماجد وائل لٌث 157


