
          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

اباذر حيدر قاسم محمد1

ابتسام حمادي جاسم حمادي2

(عبور مخازن)ابراهيم عبد االمير محمد علي 3

ابو الفضل عادل موىس علي4

ي ذر رياض عبد ثابت 5 (عبور مخازن)اب 

احمد حسن حاجم بريدي6

ي صالح عبود7
احمد راض 

احمد سليم عبد عبدالكريم8

(2عبور حاسوب)احمد شاكر كعيد9

عبور مخازن )احمد صباح فاضل 10

(1حاسوب+
احمد صفاء جبار11

راسب 22-21)(عبور)احمد صالح خير هللا 12

(بالمواد واحتسابها عدم رسوب
احمد طالب عبود عيىس13

احمد عامر احمد14

ابناء )احمد عبد الرضا فرج بدراوي 15

(االساتذة
اعادة )احمد عبد المطلب يوسف 16

(22-21مؤجل()21-20مؤجل)(مرقن

(ذوي الشهداء)احمد عصفور مصبح كطير   17

احمد فؤاد نعمة مهدي18

عبور مخازن )احمد كاظم جاسم محمد 19

(1حاسوب+
احمد لفته كامل20

(ذوي الشهداء)احمد محمد زيدان عيدان  21

احمد مرتض  حسير  نعمة22

احمد يارس سمير مطير23

عبور تسويق )احمد ياسير  نوري حميد 24

(1حاسوب+
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احمد يحير عبد الرضا مزبان25

اخالص فاضل مذخور26

اديان حسن علي خضير27

اسامة رمضان محمد بشير28

ارساء شاكر حميد حبيب29

ارساء عقيل جابر عيىس30

ارساء فيصل عبد الواحد محمد31

ارساء نزار ياسير  حسير 32

اسعد عبد الحسير  حميد كاظم33

(ذوي الشهداء)اسماء زيدان عيدان جاري   34

عبور  )االء عبد الحسن عبد الصاحب 35

(1حاسوب
الحر جواد سلمان الفرطوىسي36

(ذوي الشهداء)السجاد جمال فرج عزيز  37

 (ذوي الشهداء)السجاد جمال فرج عزيز  38

(2حاسوب+عبور تسويق )
اليازي قيس جذع خالد39

عبور )ام البنير  مخلص خير هللا سبع 40

(مخازن 
امال جبار محمد حاتم41

ي صادق جعفر هاشم42
اماب 

امجد كاظم حسن يارس43

امجد محمد رمضان فضل44

امجد نزار زباري المياحي45

امنة اسعد قاسم عبدهللا46

ذوي )امنة رسي    ح فليح حسن  47

ي+عبور تجارة )(الشهداء (انكلير 
ة اغريب شناوة علي48 امير

موظف تعليم )انتصار رحيم سعود مشاري 49

(العالي
انعام كاظم علي مشكور50

(1عبور حاسوب)انور حميد عيال مزيعل51

انور عبد الهادي عباس52
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

ن1 ايات حيدر حسي 

اية علي عبدهللا نارص2

ايمن صالح سالم شاكر3

ايمان داخل خلف4

ن5 بتول محسن صيوان حسي 

بسام فالح رشيد عبود6

بشي  جاسب محمد كييش7

ن علكة مراد8 ن حسي  بني 

 علي الغافل9
ن تبارك تحسي 

تغريد جاس جابر مري10

 علي مكي   11
ن (ذوي الشهداء)تودد حسي 

ثناء مهدي رسهنك12

جابر صالح صعفك13

جاسم باسم هاشم سلطان14

ي15
جاسم عناد كاظم راضن

جعفر جواد كاظم عبد الرضا16

جعفر عبد الحسن جميل17

ي نارص18 جمال نارص ناج 

ذوي )جنان عبد المحسن عرمش 19

(موظفه)(الشهداء

عبور مخازن )جهاد ضياء قادر جويعد 20

(تسويق+

 علي21
ن حبيب علي حسي 

حسن ايهاب جواد كاظم22

حسن جمال الدين نذير حميد23

ن24 حسن طارق صادق حسي 

 علي25
ن حسن عقيل حسي 
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حسن عقيل نارص عبيد26

حسن علي حسن محسن27

حسن عليوي نارص خميس28

حسن فاضل ابراهيم29

ي غالي30
حسن مهدي غنن

حسن نجم خليل ابراهيم31

ي جابر32 ن ابو هيل ناج  حسي 

ن احمد عبد الصمد علي33 حسي 

ن ثناء فريد حاجم34 حسي 

 جوشن مهدي علي  35
ن  (ذوي الشهداء)حسي 

(1عبور  حاسوب)

ن حامد قاسم حميد36 حسي 

ن رحيم معالك بدن37 حسي 

ن عبد عنتك منسي38 حسي 

ن الزم 39 ن عبدالخالق حسي  عبور  )حسي 

(1حاسوب
ن عبدالزهرة عبدالرضا40 حسي 

ن عبدالكريم حسن عبود41 حسي 

ن عبدالكريم حمود جي 42 حسي 

ن عدنان وهيب نعيم43 حسي 

ن عالء نسيم عودة 44 عبور مخازن )حسي 

(تسويق
 علي سلمان داود45

ن حسي 

ن وهيم 46  علي عبدالحسي 
ن عبور )حسي 

(1حاسوب+تسويق 

 علي كريم احمد47
ن حسي 

 علي محسن محمد48
ن حسي 

 علي يعقوب ابراهيم49
ن حسي 

ن عماد عبدالعزيز عبدالسادة 50 عبور )حسي 

(1حاسوب+تسويق 
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   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

ن قيس عبدالحسن رشك 1 ابناء )حسي 

(االساتذة
ن كاظم معتوك صالح2 حسي 

ن كريم سالم عبد3 حسي 

ن محمود عيىس جودي4 حسي 

 ميثم سامي حسان 5
ن عبور تسويق )حسي 

(1حاسوب+
ن ناظم محسن رستم 6 عبور  )حسي 

(1حاسوب
يده7 حمد غانم حبيب شر

حمزة حسن عبدهللا8

حمود عبد هللا بندر9

حنان جميل علي  خلف10

ن11 ن صادق جاسم عبدالحسي  حني 

ن عبدهللا رزوق منصور مختار12 حني 

ن لفتة جابر جهلول13 حني 

ن14 حوراء غالي راشد حسي 

ن15 حوراء كاظم جبار علي الياسي 

ن16 حوراء كريم محمد حسي 

حيدر جواد رديف جواد17

عبور تسويق )حيدر رياض صالح جابر 18

(مخازن+
(ذوي الشهداء)حيدر سالم جعفر حميدي 19

حيدر فالح حسن عبدالجليل20

حيدر كاظم جبار سلمان21

ي22
ن راضن حيدر كاظم حسي 

ن23 حيدر نعمة ياسيي 

ن الرشيد24 خليل موفق مجيد حسي 

(ذوي الشهداء)خولة جاسب علي حيدر   25
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دعاء محمد قاسم جايد26

دعاء مظاهر حبيب درويش27

ديار حيدر عبداالمي 28

ذكرى حكمت يحي 29

ذو الفقار فارس شنون30

رائد حامد يازع جمعة31

رسل عالء الدين وحيد رحمة32

(مخازن+عبور تسويق )رضا سعد عبد سعد 33

رفاه عادل خماس يونس34

رقية ناظم كامل عبد الزهرة35

رياض سامي نصار مطر36

ريم عجيل جودة37

 عبدالرزاق ولي38
ريم مصطفن

زهراء صفاء علي حسن39

ي40
زهراء كاظم شات 

زهراء ماجد عبود محمد41

جاء نقل )زهراء محمد عبدالخالق مهدي 42

(من جامعة ميسان 

زهراء هادي احمد خلف43

زهرة داود سلمان44

زيد محمد عبد علي خريبط45

زين العابدين علي جبار كحيط46

عبور )زين العابدين عماد جبار رمضان47

(مخازن
زين العابدين عيىس كاظم48

زين العابدين فائد احمد ابراهيم49

زين العابدين موىس محسن50
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اسم الطالبت

زينب جواد كاظم1

زينب داود سلمان محسن العابدي2

زينب سجاد علي كريم3

زينب صادق احمد عيىس4

زينب عبد الرزاق قاسم كشيش5

ن6 زينب عدنان عيىس حسي 

(موظف تعليم العالي)زينب كاظم حمد صكر7

راسب 22-21)زينب مهند عبد الرحيم مانع 8

(بالمواد
ي حميد جبر9 زينب ناجر

ي10
زينب يارس جابر صخن

زينة جبار كريم نجم11

سارة صادق جواد جمعة12

سارة صادق صقر نعيم13

عبور تسويق )سامي عبدالزهرة علي جودة 14

(1حاسوب+
عبور )سجاد جواد محمود جاسم العلي  15

(1حاسوب+مخازن 

سجاد سالم محمد علي16

عبور )سجاد محمد علي خلف الديراوي  17

(مخازن

ن18 ن عبد الكريم حسي  رسار حسي 

ن19 سالم قاسم مهاوي عبد الحسي 

سليم مجذاب  شجر20
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

ي21
سمارة عقيل لفتة عيدان الحلفن

سمر خليل ابراهيم22

سناء كاظم مزيد23

سيف الدين ازرق24

سيف الدين علي عبد الكريم25

ن  26 سيف الدين فراس سعد الدين حسي 

راسب بالمواد واحتسابها 22-21)(عبور)

(عدم رسوب

سيف جبار جاسم مخليف27

سيف سعد عزيز يعقوب28

سيف صالح عبد المهدي حبيب29

سيف علي جبار30

سيف علي خلف عاصي31

شمس اسعد جاسم جبار32

شهد احمد عبد اللطيف علي33

ن جليهم34 شهد عامر ياسي 

شوق عبد اللطيف سليمان35

ي جمعة خلف حسن36
 
شوق

ن خلف مسلم37 شيماء حسي 

شيماء سعدون ثجيل38

صادق مكي قاسم عبد الكريم39

راسب 22-21)ضخ عبد الكاظم خلف 40

(بالمواد 
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   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

ضخ كاظم سالم علوان41

ضياء جابر عبادي حسن الظاهر42

طارق نارص سدخان سباهي43

عبور )  (ذوي الشهداء)طالب كاظم جواد   44

(1حاسوب+مخازن 

طه طالب حمودي صالح45

عادل عبدالحسن محمد جاسم46

عبور مخازن )عادل قاسم عبار  47

(1حاسوب+

عادل لفتة عبدالرضا لفتة48

عادل محمد مركب ساير49
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

عباس احمد عاشور كاظم1

عباس تمر سعدون عباده2

عباس جبار خشان الجويد3

عباس جمال عبد العباس زايد4

عباس حمد عبد عفريت5

عبور تسويق )عباس رحيم كاظم يارس  6

(مخازن+

ن  7 -21) (ذوي الشهداء)عباس سالم حسي 

(راسب بالمواد 22

عباس سلمان الزم8

 علي9
ن عباس علي حسي 

عباس كامل ثجيل10

 (ذوي الشهداء)عباس محمد عاصي حسن   11

(1حاسوب+عبور تسويق ) 

عبور )عبد الكريم صالح عبدالمهدي  12

(مخازن+تسويق 

عبد الكريم مصبح عبدالكريم13

ي عبد الرحيم14
عبدالرحمن غالب تق 

عبدهللا ايوب حسن بناي15

عبدهللا عبدالسادة عبدهللا عودة16

راسب 22-21)(عبور)عبدهللا عثمان قصد   17

(بالمواد واحتسابها عدم رسوب

عبور تسويق )عبدهللا عدنان رمضان  18

(1حاسوب+

عبدهللا غانم غالب محمد19

ي20
عبدهللا فوزي شعبان راصن
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

ي حسن21 عبدهللا وسام صبر

عبور )عبدالمطلب ميثم عبد االمام حسن  22

(مخازن +تسويق 

ن 23 عبور تسويق )عدنان احمد شاكر حسي 

(مخازن +

عبور )عدنان مدلول حطيب الحمدان24

(مخازن +تسويق 

عدي بدر الزم25

عذراء حافظ عبد الحسن سلمان26

عطيه سالم حميد خلف27

عقيل حامد علوش التميمي28

عبور تسويق )عقيل حبيب محمد عجيل 29

(مخازن +
عقيلة حسن خلف زاير30

ن31 عال علي عبد العالي حسي 

 علي احمد32
ن عالء حسي 

ن33  علي حسي 
ن عالء حسي 

ن لفته تايه34 عالء عبد الحسي 

عالء فاضل صالح عبد الواحد35

عالء كريم خيط36

ي  37 (ذوي الشهداء)علي احمد  عبد االمب  ناجر

راسب 22-21)علي اسعد بجاي محمد 38

(بالمواد 

علي اكبر عقيل عباس مهدي39

ن40  زكي حسي 
ن عبور تسويق )علي تحسي 

(مخازن +
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

علي جاسم شنيار العيساوي41

علي جبار فرج عجم42

(ذوي الشهداء)علي جواد كاظم الزم  43

علي حازم  كشيش فالح44

علي حسن صبيح خلف45

ن كاظم خزعل 46 عبور تسويق )علي حسي 

(مخازن +

علي خليل ابراهيم سعيد47

علي داود سلمان48

عبور تسويق )علي رشاد كاظم جاري49

(مخازن +
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

علي ستار غفوري مالك1

علي سعد صدام حسن2

علي سعيد حيدر سعيد3

علي سمير غالي فلك4

علي ضياء عبد علي معتوق5

علي ضياء عبدالزهرة خضير6

علي عادل جاسب7

عبور تسويق )علي عباس دشر شهد 8

(مخازن +
علي عبدالكريم بجاي9

علي عبدهللا سعود عبدهللا10

علي عدنان طالب نارص11

ي 12
عبور تسويق )علي فاضل حمد راض 

(مخازن +
علي فاضل عباس جاسم13

ي 14  2عبور حاسوب)علي فالح حسن عبد النب 

)
علي فالح محسن عبد الكريم15

 2عبور حاسوب)علي قيس محسن قطمير 16

(مخازن +
(2عبور حاسوب)علي قيس نعمه مارد 17

علي كريم عزيز خضير18

علي ماجد عبد الزهرة خلف19

(ابناء االساتذة)علي محمد احمد عبد الستار 20
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

(مخازن +عبور تسويق )علي محمد ضمد 21

عبور تسويق )علي مزهر حميد محسن 22

(مخازن +
علي نعيم صالح علي23

(2عبور حاسوب )علي نوري احمد علي 24

ي ظاهر 25
راسب 22-21)علي نوري سبب 

(بالغياب
(ذوي الشهداء)علياء عبد الصمد منصور  26

عماد فوزي يوسف جاسم27

عمر معاذ خليل خلف العبد الحميد28

(ذوي الشهداء)عمر منعم عبد هللا طه   29

ي صكب30 عهد سعد دب 

غنام حامد زبن عيمي31

 2عبور حاسوب)غيث ضياء كاظم عبادي 32

(مخازن +
غيداء نوح يحبر نوح33

 2عبور حاسوب)فاضل ليلو شنشول فاضل 34

)
فاطمة اسعد حميد غضبان35

فاطمة باسم نعمة معيوف36

فاطمة باقر عبد الدايم عبد االمام37

ي38 فاطمة جاسم محمد باج 

فاطمة خلف عبدهللا خلف39

ي   40
(ذوي الشهداء)فاطمة صباح عناد ثاب 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

فاطمة صالح علي يوسف41

فاطمة عبد الغفار وادي عبد هللا42

فاطمة عبدهللا بندر عبدهللا البندر43

فاطمة محمد عبد الرضا نارص44

ي عبد المجيد عبدالجبار45
 
فرح شوق

فرح غسان عمر عبدهللا46

ي 47 عبور تسويق )فرقان لقمان شعالن العيب 

(مخازن +
فهد كميل جازع فشاخ48

فهد مجيد عبدالواحد زغير49

فؤاد سالم كاظم مطر50

فيصل عدوان تركي بريسم51
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

ن كاظم 1 (عبورمخازن )كاظم ثائر حسي 

(موظف تعليم)كاظم جبار شذر 2

كاظم حميد دهش الصالحي3

ي عبدالمهدي4
كاظم راضن

كاظم عبدالواحد كاظم نارص5

كاظم قاسم كاظم6

كاظم مهتلف كاظم7

ي 8
( 2عبورحاسوب)كرار ابراهيم عبد الغنن

كرار ثائر سليم جرمل9

كرار جمعة علي سالم10

كرار حميد عودة حسن11

عبور تسويق )كرار حيدر علي مهدي 12

(مخازن +
عبور )كرار خي  هللا عبد علي عويد 13

(مخازن  +2حاسوب
ي14

 
كرار رياض عبد الباق

كرار طعمة عبد الحسن15

كرار علي طابور موىل16

كرار كاظم عبيد مهدي17

عبور )كرار كاظم مسلم جاسم 18

(مخازن +2حاسوب
كريم مهدي كريم19

ن جارهللا 20 (عبور مخازن )كمال حسي 
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المالحظات
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:مدرس المادة 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

ي21
كوثر كريم يابر شغات 

ن حميد 22 (عبورمخازن )ليل عبدالكريم حسي 

ماجد عبداللطيف نارص خلف23

مآثر معتوق رحيم قوي24

عبور تسويق )مثنن خالد حسن عبد الواحد 25

( 2حاسوب+
عبور )محمد احمد صالح عبد الرزاق 26

(مخازن +تسويق 
محمد احمد عبد االمي 27

 علي عبود المبارك28
ن محمد امي 

ن 29 ية )محمد انور علي حسي  عبور موارد بشر

(2حاسوب+

محمد توفيق كاطع30

عبور تسويق )محمد جبار جاسم مخيلف 31

( 2حاسوب+

محمد جميل جبار راشد32

محمد حسن نوير عيىس المحسن33

ن حسن34 محمد حسي 

ي35  عبدالرزاق محن 
ن عبور )محمد حسي 

(مخازن +تسويق 

ي ياقوت36
ي علي راضن

محمد راضن

(ذوي الشهداء)محمد رشيد حسن   37

محمد رياض جاسم مدوجن38

ن39 محمد سامر زيدان منصور الشاهي 

محمد سليمان عبد الهادي40
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

محمد طالل حمود نجم41

ن صالح 42 ( 2عبور حاسوب)محمد طه حسي 

محمد عبد العظيم علي43

ن 44 ي ياسي 
عبور )محمد عبدالرضا ثوينن

(مخازن +2حاسوب
(2عبورحاسوب)محمد عالء حسن جير 45

ن محمد46 محمد علي حسي 

محمد علي يوسف منصور47

(عبورمخازن )محمد فؤاد عبد االله مهدي 48

محمد فؤاد فاضل محمد49

ذوي )محمد قاسم محمد جياد  50

(2عبورحاسوب)(الشهداء

محمد موحان عوال غصاب51

ن52 محمد نعيم مانع عبدالحسي 

محمد هاشم شناوة ناصح53
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

مخلد نصير خليل1

عبور )مرتجى محمد عبدهللا صغير 2

(2حاسوب
مرتضى جبار لفته3

مرتضى جبار محبس حسن4

مرتضى حسن جاسم عبد5

ي6 مرتضى حميد عبد ناجى

مرتضى عيىس عبيد7

مرتضى غالب عبود قاسم8

عبور تسويق )مرتضى محمد يوسف حسن 9

(مخازن +
مروان خالد شناوة غياض10

مروة حسن نعيم حسن11

مروة عادل شعبان عبدهللا12

ى13 مروة محسن موىس عبد الحسير

مروة محمود داود14

ى يعقوب جاسم15 مريم حسير

مريم فتاح عبدهللا ذياب16

مشتبى سالم محمد خلف17

مصطفى ابراهيم مهدي18

ذوي )مصطفى باسم كريم حمادي   19

(الشهداء
ى علي شهاب20 مصطفى حسير
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المالحظات
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

(ذوي الشهداء)مصطفى رياض فالح حسن   21

ي22
مصطفى ستار خلف راضى

ى23 مصطفى صباح هنون صحير

ى عباس24 مصطفى علي حسير

مصطفى عمار سالم عبدالرحمن25

مصطفى عمر محمد26

مصطفى عوض جمعة شامخ27

مصطفى فالح حسان درويش28

مصطفى محمد عجيل سمير29

ى   30 (ذوي الشهداء)مصطفى ناظم فهد حسير

مظاهر مطشر مبارك سنام31

مقتدى علي عبد الخالق عبداالمام32

ي33
منار سعد صدام راضى
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

ى مذربن  34 (ذوي الشهداء)منتظر حسن حصير

منتظر سلمان داود35

منتظر عبد الكريم عبيد هاشم36

منتظر كريم عجيل حافظ37

منتظر مهدي زهراو نويىسي38

منشد عبد صمد ميس39

مبى محمد مهدي محمد40

ى41 ي خضير حسير مبى ناجى

ى42 مهتدي جمال علي حسير

مهدي اسعد مصطفى محمد علي43

مهدي ستار جبار البهادلي44

مهدي عقيل عزيز عبيد45

مهدي هادي محمد جواد46

ى47 مهند عبدهللا علي حسير

ى محمد شبيب48 مهند هاشم امير

ي49 (ذوي الشهادء)ميثاق عاشور عنيد عريبى

ميثم شاكر باقر موىس50
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

ناديه عادل خلف1

نبا عقيل محمد حمادي 2

(مخازن +2عبورحاسوب)
ي كاظم3

 
نبأ شوق

(ذوي الشهداء)نجالء خلف عبود صالح  4

نداء احمد نجم عبد هللا5

ندى جبار عبد الحسن6

نزار حسن معطل  صالح7

ي8 نعمان منذر راشد محي 

نعمة عادل عبد الوهاب داحس9

(ذوي الشهداء)نواف احمد غساف كحيط  10

نور الدين محمد هاشم فرحان11

نور الهدى ابراهيم نجم عبدهللا12

نور الهدى رياض عبد بدر13

نور جاسب خليفة جبر14

ن15 يف عيىس حسي  نور شر

ي نارص16 نور ضياء عبدالنير

ي مال هللا مرزوك17
نور هانن

ن الحبيب18 هالة باسم طه ياسي 

(ذوي الشهداء)هالة صباح عبد الكريم    19

ن يوسف20 هبه خزعل امي 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال
هبه فاضل جاسب21

ي السعدون22
هبه مليح دابس بانن

هدى جوهر مالح رهيج المالكي23

ي   24
(ذوي الشهداء)هدى صباح عناد ثانن

ي جوهر25
هدى محمد راضن

هديل اسعد مهدي جمعة26

هشام زيارة هاشم محي27

هشام صالح مهلهل28

هنادي احمد محمود شاكر29

هند سعيد علي تايه30

هند فاضل يحي  موىس31

 علي 32
ن (ذوي الشهداء)هيا حسي 

وجدان نجم سلمان33

وسام محمد جاسم34

وسام محمد يعقوب يوسف35

وعد جاسم محمد عبدهللا36

والء كاطع حبيب داخل37

مخازن +عبور تسويق )والء نارص علي نارص 38

)

وليد عبد علي مجيد غليم39

يحي  جبار عبد جاسم 40

(مخازن +2عبورحاسوب)

ن41 يوسف رحمن علي عبدالحسي 

يوسف ماجد يعقوب يوسف42

يوسف يعقوب يوسف سحاب43
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