
احصائية بالمتقدمين للدراسات العليا

2021 - 2020 للعام الدراسي 
جامعة الكوفة

كلية االدارة واالقتصاد

(عدة عناصر)مكان التقديم

ت

التخصص ونوع الدراسة1

2\ دكتوراه\ادارة االعمال\قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة\الجامعات \

عبد-حبيب-نوريه-سعود-دحام-عبد الحسن-احمد3

عاجل-محمد-امل-عالج-صاحب-حسن-جنان4

عبود-متعب-بخيته-عالوي-كاظم-غانم-سامي5

حبيب-فاهم-نوره-حميد-جثير-عبد العالي-ضرغام6

مطرود-طاهر-بسام-مهدي-عبد الغني-جمال-علي7

محمد-عبد-زهرة-محيسن-عجمي-عبد الحسن-محمد8

عبدالرزاق-عبدالواحد-نوال-سلمان-رحيم-حميد-معتز9

علي-حسين-حليمة-حوم-محمد-جاسم-منتظر10

غياض-ياسر-عظيمه-صباح-كريم-محمد-هدى11

12\ ماجستير\ادارة االعمال\قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة\الجامعات \

محمد-عبد االمير-امل-حمادي-دريب-عبد االمير-احسان13

شعالن-جابر-بشرى-ياسر-احميد-حسن-احمد14

حسين-جاسم-انتصار-كرم-محسن-علي-احمد15

عبعوب-كاظم-سليمه-حسن-سعيد-محمد علي-احمد16

عبد-حمزه-سعديه-معارج-حسين-ناصر-احمد17

عزوز-كاظم-سميره-عزوز-عبيد-محمد-ارام18

غازي-محسن-نهاد-جودي-عبدالجليل-سعد-اسراء19

عطية-محمود-هناء-حسن-امين-هادي-امنه20

حسن-مهدي-هناء-صكب-كاظم-عالوي-امير21

دوره-عبد الساده-ونسه-عزيز-جلوب-محمود-اياد22

شبيب-عارف-حميده-عبد الرحيم-نعمه-جعفر-بنين23

عباس-فاظل-هيام-هادي-محمد-عبد االمير-حسين24

سلمان-عباس-حسنه-احمد-كاظم-مهدي-حميد25

كسار-حسن-فوزيه-كسار-حسين-فاضل-حيدر26

ناهي-جبار-حياة-راهي-صالل-كصاد-حيدر27

حسن-علي-زهرة-صالح-فيصل-نزار-حيدر28

جوير-عبد هللا-زهره-سلمان-فني-حسون-خليل29

جبار-سلمان-سعاد-شمخي-عبد-نجم-دعاء30

مهدي-صالح-اميرة-ياسر-مهدي-عزيز-دنيا31

سلمان-مسلم-امل-كاظم-هادي-حسن-رغده32

عبودي-حبيب-ميناء-جبر-علي-حسين-رقيه33

سعيد-عبد العباس-رزيقه-حارث-علي-عبد الرضا-زاهد34

داوود-عبد الواحد-عالهن-حمد-سوادي-نجم-زينا35

سعيد-محمد-جاسميه-ياس-نايف-عبداالله-زينب36

محمد-حامد-نرجس-حبيب-ناجي-سعد-ساره37

ابراهيم-عبدالكاظم-هديه-شراد-شمران-سامي-سرمد38

موسى-حسن-كظيمة-حمزة-حسن-نعمه-سعد39

محمد علي-احمد-باسمه-عباس-حسين-كريم-شهد40

علي-سلمان-لمياء-محمد علي-عدنان-رائد-صفا41

محسن-عيسى-شذى-حسن-حمادي-نبيل-طيف42

عبد الرسول-عبد الرزاق-فوزية-اسد-علي-جعفر-علي43

ياسين-كريم-فوزية-ناجي-علي-حسين-علي44

محمد-جاسم-بشرى-محمد-رحيم-حمودي-علي45

عباس-حسين-ذله-حسين-طاهر-عبد زيد-علي46

كتب-محمد-مليحه-عبود-جبر-فالح-علي47

عبدالرضا-جهاد-نعيمه-جبار-هويدي-كاظم-علي48

عبدالزهره-شناوه-ماجده-حسن-عبد-نجم-علي49

عبيد-كزار-مليحه-مروح-سلمان-هاشم-علي50

حسين-عباس-سلمى-ابراهيم-علي-يوسف-علي51

6 من 1صفحة 
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كشيش-امير-عطية-كاطع-مهدي-كامل-فاضل52

جهادي-شداد-ونشه-مطشر-عبد-تكليف-قاسم53

مدلول-حسن-سهيلة-منفي-عبد اليمه-علي-كرار54

حسن-حمادي-اميرة-جبر-كاظم-لطيف-كريم55

حسين-رشيد-حميده-حسين-محمد-تايه-محمد56

محمد-جاسم-نفيعة-فندي-جرذي-دحام-محمد57

عبود-نعمة-ايمان-عباس-خضير-هادي-محمد58

علي-كاظم-خلود-مريهج-عبيد-سعيد-مرتضى59

مزهر-جابر-يسرى-جلوب-مالك-عبد المهدي-مروه60

عباس-عبد الحر-معاني-مهدي-عبد االمير-عادل-مصطفى61

عبعوب-كاظم-سليمه-حسن-سعيد-محمد علي-ميثم62

عبود-حسن-اميره-سلطان-عزيز-فندي-نجوى63

عبد عون-حبوش-فهيمه-مجيد-غضيب-محسن-نزار64

رسول-محمد-هناء-عبد الرسول-راضي-رسول-نغم65

سلمان-عبد علي-نهاد-شنان-حسين-علي-نور الهدى66

محمد-جابر-سعاد-مهدي-محسن-عالء-نورس67

هاني-جواد-حميدة-ناصر-جابر-فاضل-هاجر68

حمزه-كاظم-سحر-محمد-رزاق-حيدر-هدى69

عبد الحسين-جواد-فتحيه-درويش-ناجي-عبد االمير-هدى70

رعد-وناس-منته-راهي-صليبي-راضي-وسام71

جبر-طالب-نهله-عبدالهادي-محمد رضا-قيس-ياسر72

73\ دبلوم عال\االدارة المحلية\قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة\الجامعات \

محمد-عباس-نجيبه-ليلو-برشاوي-كريم-احمد74

ياسين-عبود-نسمه-فليح-عبدالهادي-عبدزيد-حنان75

علوان-محسن-راجحه-علوان-عطيه-تركي-حيدر76

كاظم-جواد-ناهده-حسون-عبدالخالق-عبدالرزاق-حيدر77

راهي-عبد الجواد-نبا-محمد-عبد الرزاق-ثامر-زهراء78

عبد الصاحب-هادي-انتصار-محمد علي-عبد الرزاق-محمود-سامر79

عبدالرزاق-رحم-زينب-ياسين-ياسر-موفق-سجى80

جوني-حسن-رضاته-علي-كريم-محسن-عادل81

حساني-عبدهلل-عليه-فرج-عبود-عبد علي-عامر82

حميد-مجيد-صبريه-حسين-عبد هللا-حسوني-عدنان83

مهدي-كاظم-فاطمه-حسين-عناد-حمزه-عالء84

موسى-جواد-منيرة-موسى-عمران-حسن-علي85

خضير-عبد زيد-حميدة-منين-جابر-علي-فاضل86

عبيد-هالل-غاده-عبيد-نزال-عباس-فراس87

كوشر-بدر-زكية-صدام-خيري-عبد االمير-مكي88

89\ دبلوم عال\التخطيط االستراتيجي\قسم ادارة االعمال\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة\الجامعات \

محمد-علي-قسمة-عودة-عزيز-سليم-احمد90

علي-وناس-فاطمة-نور-مرزه-عبد العزيز-اسعد91

سلمان-عبيد-اميره-جابر-كاظم-جواد-امير92

عباس-هادي-زهرة-عباس-عاشور-طعمه-حسين93

عيسى-عمران-اسيا-علي-خلف-عبدالحسين-ذوالفقارعلي94

جعفر-ابراهيم-باسمة-بكتاش-عبدالحسين-طاهر-زينب95

جبار-كاظم-نجاة-عبيس-مخيف-عبد المهدي-صالح96

عوده-لفته-سكنه-دوهان-علي-هادي-عادل97

مريشد-حنين-نشيدة-فرحان-خلف-دنين-عبد هللا98

حسون-عباس-نجاة-جودة-محمد-مسلم-عقيل99

محسن-عباس-سعدية-بريس-عليوي-جبار-عالء100

محمود-محمد-خالدية-عبد هللا-عبد النبي-صباح-علي101

ناصر-يونس-نزيلة-عباس-كاشي-عبد-علي102
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نجيب-عباس-نظيمة-محمود-شاكر-يوسف-عمار103

مصطفى-محمد حسن-احالم-صالح-مهدي-باقر-محمد104

حسين-موسى-زينب-غرقان-عبد-عدنان-مناف105

ابو كطفه-حسين-كلثوم-علي-عريم-حسن-نادية106

راشد-جفات-سهيلة-جياد-كاظم-رزاق-نسوم107

108\ دكتوراه\االقتصاد\قسم االقتصاد\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة\الجامعات \

علوان-عباس-نادرة-محمود-عاشور-محمود-االء109

علي-محمد-شذاء-عبد السادة-كاظم-علي-ايات110

جعفر-عبد علي-خيرية-محمد-جاسم-لطيف-ثوره111

كرو-مهدي-تركيه-محمد جواد-عبد الهادي-همام-حسام الدين112

عاكول-مخيف-ساجده-خضر-حسن-جمال-حسن113

عاجل-ذيبان-ابتسام-شبيب-عارف-فارس-حنين114

عبد هلل-خضير-ايمان-راضي-عبد-نجم-حيدر115

حسن-حسين-معارف-ناصر-راضي-رعد-زهراء116

عمران-شاكر-حذام-عبدالرزاق-داود-سنان-سارة117

مسعود-فرج-كاظمية-جبر-خشان-مهدي-صباح118

جفيني-حسن-خالده-عباس-محسن-رحيم-ضحى119

محمد-عبد الحمزه-خديجه-مجهول-تركي-علي-طبيه120

حسين-غافل-ماليه-عبد-داخل-عباس-عالء121

شخير-مظهر-سليمه-راشد-كاظم-جواد-فراس122

علي-محيسن-حسنه-دبي-علوان-ثامر-فالح123

حسين-عبد الغني-امل-محمد-عبد الرزاق-رفيق-مصطفى124

خليفه-سلمان-عدويه-احمد-عبد الجبار-سعد-هبه125

ناجي-عباس-اميره-عبدالرضا-عباس-نصير-ورود126

127\ ماجستير\االقتصاد\قسم االقتصاد\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة\الجامعات \

ابراهيم-مرزه-اخالص-ياسين-هادي-عبداالمير-احمد128

عبيد-كريم-اقبال-علي-مهدي-عقيل-احمد129

جابر-كتيب-صبيحة-محمد-عبد الرضا-هاشم-احمد130

حسين-راضي-تاضي-محمود-خليل-فاضل-افراح131

صالح-مهدي-نبيهة-علي-عبيد-محسن-امال132

حسين-حمزه-سعاد-عبود-هادي-ناظم-براء133

محمد-علي-انتصار-جاسم-كاظم-فائد-تبارك134

عباس-عادل-ايمان-عباس-عبد-جاسم-جنان135

كاظم-عباس-حليمة-حسين-محمد-جاسم-زهراء136

جالب-محمد-منى-حسن-عبد هللا-علي-زهراء137

سلطان-كنو-ابتسام-جبر-حمد-مالك-سجاد138

مزهر-نعمان-ابتسام-مطلب-محسن-ماهر-سندس139

حسين-راضي-تاضي-محمود-خليل-فاضل-طارق140

محسين-كحط-رحيمة-والي-عبيد-داخل-عالء141

ريحان-زياد-شنه-ريحان-زغير-حمزه-علي142

منشد-جالب-حسن-عامر-زاير-محمد-علي143

ساجت-عبد علي-نداء-عبيس-هادي-محمود-علي144

حسين-جابر-سعاد-جعفر-باقر-سعد-فاطمة145

عبد-عادل-رواء-عبدالواحد-راهي-مخزوم-ليلى146

تامول-عوده-مديحه-تامول-عباس-خلف-محمد147

شاكر-كاضم-ابتسام-عبد الرضا-غالب-جودي-مصطفى148

علي-كاظم-زينب-عبد-صاحب-مهدي-مصطفى149

عبود-مردان-حكمة-فيصل-يسر-عباس-ناديه150

عبد علي-مسلم-دنيا-عبد الزهرة-محمد علي-صالح-هاجر151

حسين-رشيد-فطم-حسين-مجيد-حسين-وسن152

حمود-موفق-اسماء-علي-حسن-قيصر-يوسف153

6 من 3صفحة 
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154\ دبلوم عال\تقييم المشاريع ودراسات الجدوى\قسم االقتصاد\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة\الجامعات \

زبالة-موسى-امل-محسن-شمران-ناحج-احسان155

لفته-فاضل-بشرى-لفته-فاهم-سعيد-احمد156

عبد الوهاب-عبد اللطيف-سندس-علي-عبد العالي-سعد-اريج157

هواش-عبدالحسين-بهية-عطية-حسن-محمد-امل158

حسن-علي-بتول-جمعة-محسن-محمود-امير159

يعقوب-رحيم-فضيلة-يعقوب-كريم-حميد-انوار160

سعد-كلف-حسيبه-كريم-هادي-فالح-بهاء161

علي-حسين-عبير-هاشم-عدنان-حيدر-زهراء162

محمد-عبود-سلمى-جواد-عباس-فاضل-زيد163

كاظم-عزيز-رحيمة-حسن-عدنان-يعقوب-سارة164

عبد-عزيز-ناديه-عليوي-كريم-جميل-سجاد165

جبر-عبد-بشرى-محمد-عباس-عادل-سجى166

نعمه-محمد-هناء-حسين-علي-حسين-سماء167

عبد زيد-جبار-فاطمه-عبد زيد-عزيز-رضا-صادق168

عزوز-جابر-منوه-محسن-حسن-مجيد-عدنان169

مهدي-صالح-ربوعه-محمد-متعب-جاسم-علي170

محمد-عبد-مهدية-كاظم-هادي-رياض-علي171

فزع-كاظم-سكونة-علوان-جليل-حسين-علياء172

محسن-عبد الرزاق-فوزية-حسين-عبد-حسين-علياء173

صادق-جودة-مندوبة-صادق-هاشم-عبد االمير-عماد174

عباس-عطية-حياة-مجبل-جاهل-سوري-فاتن175

حسن-ابراهيم-رضيه-محمد-عبد علي-معين-فاضل176

محمد-عبد علي-نجاة-صنكور-حنظل-عبد الحسين-فردوس177

سويف-حسن-زيه-شخير-خضير-عبيس-قحطان178

حمود-حميدي-مناهل-مخيلف-جاسم-كريم-ماجدة179

حبيب-حسا ن-سليمه-جوا د-كريم-عدنان-محمد180

سعد-عبيد-سعدية-سرحان-ناجي-قيس-مريم181

عبود-مكي-ندوه-عبد-كاظم-عدنان-نبا182

عبد الزهره-عبد الهادي-لمياء-خضير-جبار-حيدر-نور183

حسن-حميد-ايمان-محمد-شمس-رؤوف-هدير184

عبود-وناس-احالم-علوان-جراد-علي-وسن185

ناهي-كريم-نجاه-عبد هللا-برهان-جبار-يونس186

187\ ماجستير\تقييم المشاريع ودراسات الجدوى\قسم االقتصاد\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة\الجامعات \

كاظم-حميد-سميرة-كاظم-عالوي-كامل-ايالف188

سلمان-حسين-نجيحة-جبر-عباس-نعمه-حسنين189

جاسم-عبد-بشرى-جاسم-سلمان-عطا-حيدر190

حسن-جاسم-اقبال-حسن-عبد هلل-حميد-دعاء191

لطيف-عباس-ناهدة-عبد-خضير-نافع-رغد192

مجيد-ناجي-حليمه-جاسم-دبين-جياد-زينب193

عباس-رسول-زهوري-حسن-محمود-عادل-عمار194

علي-محمد-امنه-جواد-كاظم-موسى-محمد جواد195

رشيد-شاكر-جميلة-رزاق-محمد-محمد حسن-منتظر196

197\ دبلوم عال\ادارة المصارف\قسم العلوم المالية والمصرفية\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة\الجامعات \

عباس-عبد الجليل-صبا-مظلوم-غانم-جواد-استبرق198

محمد يونس-هاشم-فاطمة-محمد يونس-وهب-عدنان-بيداء199

عنايه-مهدي-امل-جعفر-محسن-حسن-حسين200

راضي-جواد-زهرة-عباس-عبد الزهرة-سالم-حسين201

نور-عبد الشهيد-عائدة-محمد-مهدي-صالح-زهراء202

حسين-كاظم-بشرى-جبار-عزيز-فالح-زينب203

هاشم-جاسم-ليلى-عباس-صالح-عبد الحمزة-غصون204
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محمد-جاسم-الهام-لفتة-صالح-مهدي-محمد205

حمد-عبد الصمد-سالمه-شناوه-ثاني-سيد-مرتضى206

حسين-كنون-ليلى-عبد الحسين-عبد الزهرة-محسن-ميساء207

عليوي-حسين-ليلى-نجم-عبد الساده-قاسم-هدى208

209\ ماجستير\العلوم المالية والمصرفية\قسم العلوم المالية والمصرفية\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة\الجامعات \

علوان-حسين-زينب-كاظم-نعمة-جليل-احمد210

حفاضي-شمخي-حليمه-راضي-حمزه-سلمان-احمد211

محمد-مهدي-امل-حسن-خلف-فالح-اسراء212

علوان-طرخان-نصرة-مهدي-علي-حسن-اصيل213

شريف-محمد-عادلة-محمد-عبد االمير-محمد-االء214

راضي-مكن-فاطمه-جريو-شاكر-حسين-امال215

محسن-وحيد-خوله-حوم-محمد-كاظم-امير216

هاشم-محمد-احالم-عبود-عبد الزهرة-ميثم-ايات217

عباده-عبد الحسين-هيفاء-بشار-عبد العالي-فراس-ايه218

محمد-نوري-فرحه-عبد هلل-محمد طه-حسين-بنين219

حسين-شهيد-وفاء-غازي-مهدي-كريم-حسنين220

عباس-عبد الرزاق-ماجده-جعفر-عبادي-حمزه-حسين221

هاشم-كاظم-خالدة-علي-حسين-عباس-حسين222

حسين-هالل-اوراس-مهدي-فاضل-علي-حسين223

عباس-حسن-سناء-درويش-عبد الحسن-جعفر-حيدر224

محمد-جاسم-فخرية-شنجار-لطيف-علي-حيدر225

محمد-مهدي-انتصار-خلف-محمد-باسم-رسل226

حسون-رحيم-حميدة-حسون-كاظم-حسون-رسل227

جواد-محسن-ايمان-علي-عباس-احمد-رضا228

عطية-اسماعيل-رجاء-عطية-ابراهيم-كريم-سارة229

جبر-مهدي-حميده-جبر-سرحان-سالم-ساره230

حساني-عبد الكريم-ايمان-ذجر-تيموز-صاحب-سنار231

موسى-جعفر-حميده-محمد-كلف-زاهر-شهباء232

حسين-جاسم-صبيحه-عبد-بديوي-مجبل-عباس233

كاظم-سعيد-سناء-محمد-مهدي-حسين-علي234

جواد-عبد هللا-سوسن-حسين-عبد الحسن-امير-عمار235

عباس-كريم-حميدة-عباس-عبد هلل-مجيد-عمار236

سعدون-عبد-فضيله-حسين-فلفل-حامد-عمر237

سعدون-عبد-فضيلة-حسين-قلقل-حامد-عمر238

عبد-كاظم-زهوه-جاسم-عاصي-رسول-عمر239

مطرود-رشيد-وجدان-مطرود-حليم-ناصر-غصون240

مسير-ضاحي-جمهوريه-وبري-رومي-خضير-قاسم241

عبدالحسن-ابراهيم-كريمة-حسون-جبار-جواد-ماهر242

نجم-سعدون-بلقيس-مشرف-فهد-عبد-محمد243

حمزه-بريري-امل-ابريق-كاظم-عبد الحسين-محمد244

سلمان-نجم-زهره-سلمان-نعيم-عبدالساده-محمد245

عبد-جواد-ابتسام-كاظم-عبد الحسن-قاسم-محمد246

عرنوص-حسون-امينه-علي-جواد-كريم-محمد247

عبد الكريم-عبد النبي-فردوس-محمد خليل-مهدي-عبد الحسين-مهدي248

رسول-حمد-نصره-رسول-ابراهيم-حمد-ناظم249

كاظم-جواد-زينب-ذرب-محسن-جاسم-نوار250

جبار-حسن-زهره-جبار-كاظم-عبد الحسن-نور251

حاجم-كاظم-احالم-احمد-اسد-احمد-هند252

كريم-حسين-سلوى-محمد-جاسم-هشام-وسام253

254\ ماجستير\المحاسبة\قسم المحاسبة\كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الكوفة\الجامعات \

كاظم-يحيى-انتصار-عبد-عثمان-عفيف-اساور255
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حسين-محمد-نظيمة-موسى-جابر-ابراهيم-اسيل256

حسون-محمد-صفيه-محمد-جبار-عبد الوهاب-اكرام257

محسن-علي-حكمة-سلمان-عبد المهدي-عبد الحسين-الهام258

عبدهللا-محمد-مياسة-شبالوي-كامل-سامي-امير259

ردام-عبيد-كافي-حمد-رشيد-كاظم-باسم260

شهد-حسن-سلمى-عباس-ابوالجون-عباس-بتول261

صياح-جوده-خديجه-خنجر-عبد-ياسر-بتول262

علي-محسن-كاظمية-حسين-عبود-عظيم-جعفر263

كاظم-جواد-رزيقة-شمخي-لفتة-داخل-حسام264

شرماهي-شاكر-شعوب-حجاب-حسين-علي-حسين265

سرحان-عبيد-طرفه-سرحان-جاسم-هادي-حسين266

مسير-جاسم-ماجدة-مصال-اميلح-جوده-حميد267

سلطان-جابر-خيريه-عباس-جاسم-غافل-حيدر268

يحيى-مهدي-كفايه-شالش-محسن-عبد-داليا269

كاظم-احمد-غصون-كلو-غازي-مهند-رضا270

حسين-عبدالزهره-فوزيه-جعفر-عبد االمير-جعفر-زهراء271

شعالن-هادي-مائده-عبد هللا-حميد-رضا-زينب272

ابراهيم-خليل-ايمان-عواد-مرزوق-صبر-سالم273

ليلو-عبد العزيز-بشرى-ناصر-صاحب-علي-شهد274

حمزه-جون-حمزيه-حمزه-عبدالحسين-حسن-صالح275

مهدي-طاهر-سعاد-عبد هلل-ناجي-حسن-صالح276

طاهر-حمزه-سالمه-عبيس-عبيد-حبيب-عدنان277

علي-عبدالزهرة-وفية-محمد-جاسم-حسن-علي278

رفاس-فنيطر-هالله-بطاي-فتنان-حسن-علي279

شنان-محان-حياه-عيدان-عبيد-عبيس-علي280

ضايف-حسين-جميله-سيييييمان-شمور-عيسى-علي281

كاظم-حسوني-شهيه-سلمان-عطشان-عبيس-عماد282

عيسى-محمد-انتصار-صالح-هادي-محمد جواد-عمار283

كاوي-نعمة-جبرة-حسين-كاظم-عبد الزهرة-فاطمة284

درويش-عكلو-حسيبه-جاي-ناشد-حبيب-قاسم285

موسى-عناد-ليلى-سوادي-موسى-اسدخان-كرار286

محمد-سهام-ثوره-احمد-مرزه-حمزه-محمد287

عبد الحسن-جاسم-كريمه-كاظم-وحيد-حمزه-محمد288

شكر-محمدتقي-سليمه-صالح-محمدسعيد-ضياء-محمد289

محمد-مرتضى-هديه-محمد-مصطفى-فوزي-محمد290

محمد-كاظم-منيره-عباس-زباله-ابراهيم-مروه291

سلطان-حجيم-لميعه-زغير-عاجل-عوده-مريم292

ابو حمد-عباس-رضيه-ابو حمد-صاحب-محمد علي-مصطفى293

جبر-محمد-خلفه-زامل-كاظم-سهل-مها294

عمران-مجيد-شكرية-شهيد-عبد الرزاق-فاضل-نداء295

سمير-عبد الرزاق-كريمة-عيسى-عبدالودود-عيسى-ندى296

حسن-وحيد-اكرام-ظاهر-حبيب-محمد-والء297

اإلجمالي الكلي298

6 من 6صفحة 


