
المالحظاتالمجموعاالسمت

509فاطمه سعد حمود حسن1
504علي عباس جليل هادي2
503فاطمة هادي سادر حسين3
502يوسف حلو جثير مسعود4
501جوان عمر فاضل مجيد5
500احمد عبد الرزاق مسلط حمود6
500تقوى جالل حميد حبيب7
500ميناء ارسان سليمان صديق8
499جعفر عابد حسين محمد9

499سندس احمد ابراهيم صالح10
499نضال احمد محمد موسى11
ضحايا اإلرهاب496يوسف طه شهاب احمد12
ضحايا اإلرهاب490مصطفى جبار مطلك محمد13
461مصطفى راسم محمد امين حسن14
459ساره عبد السالم محمد خسرو15
453شهد فاضل مهدي محمد16
451ضحى منذر حسين علوان17
448رفيدة ساجد حسن حرب18
435زيدون كامل علي اسماعيل19
424حسن عادل جعفر موسى20
423حسين باجي فيدي شالش21
411محمد طاهر بدر عبد هللا22
411نجوى موفق ايوب كاظم23
409احمد شمال احمد كريم24
409احمد كمال نصيف جاسم25
409وئام عبد القادر خلف بريسم26
408رسل حسن احمد عواد27
408زينب نصر عباس سلمان28
406احمد صبحي مهدي حسون29
406اسماعيل ابراهيم حسين اسماعيل30
406تقى سعد ياس عباس31
406زمن منير عبد الرحمن حسن32
406علي حسين عباس عاشور33
406عمران عماد عمران مهدي34
406لبابه عباس حسن سلوم35
406مصطفى محمد رضا ناصر36
405حسين فالح صبري محمد37
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405عبد علي لؤي محمد عبد علي38
405يوسف عبد هللا حسين كاظم39
404سجاد محمد سعيد رشيد40
404محمد رضا شريف مسلم عبد 41
404هاجر تحسين كريم توفيق42
403شرف الدين مال هللا حسن خرنوب43
403علي حمه تايه حسين44
402جاسم محمد حسين محمد45
402حسن فرحان بزيع مهوس46
402غدير ميثم ثامر لعيبي47
399دعاء حازم رشيد منهل48
399فاطمه محمد عبد الستار عبد االمير49
399محمد حمزه خلف محمد50
398رحمه مهنا حسن شاهين51
398زيد محمد بهاء الدين عباس احمد52
398علي عبد االمير رحيم حسين53
397احمد عيدان علي صالح54
397عبد الرحمن جاسم منجي حسون55
397فؤاد صدام سالم محمود56
397مؤمل كريم لهد يوسف57
396سجاد سعد نهد عزيز58
395رامي شامل فرحان جاسم59
395ريم عبد احمد وردي60
394بكر وليد جمال كمر61
394حيدر الياس عبد الخضر إسماعيل62
393كرار شهاب احمد شريف63
392حيدر عيسى حميد كزار64
392زهراء كاظم ناصر جامل65
392مرتضى بنوان ثاني حويش66
391حاتم كريم فرحان خفي67
391حسين لؤي محمد عبد علي68
391حسين محمود عبد االمير علي69
391علي عامر محمد جاسم70
391عمار حاكم ساجت عبد71
391فاطمه محمد عبد الرحمان فرمان72
390احمد تاغي زيدان محمد73
390تبارك موفق ذياب محمد74
390عبد هللا رعد جميل احمد75
390علي قيصر ناجي مهدي76


