
          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

ابرار عبد الرزاق غالي فارس1

ابراهيم مصطفى عبد الرحيم جاسم2

احالم فاضل نجم هواز3

احمد حسن مخيمر زيد4

احمد شرهان عاصي علي5

احمد عباس عبد الزهره محسن6

ن حمود 7 راسب )احمد علي عبدالحسي 

(22-21بالمواد

احمد محمد عبد الصمد رشم8

احمد مهدي صالح فيصل9

اركان كاظم بريكط كاظم10

اساور عالء حسن عبد علي11

اسماء سجاد لعيبي حنظل12

اشواق ولهان عبد الكريم حسن13

اطياب عادل عباس جاسم14

اطياف حسين راجح محمود15

الحسن عبد الخضر نيروز صالح16

ام البنين احمد محسن صكر17

ام البنين حبيب مجيد منصور18

ام البنين سلمان كاظم خضير19

امجد عبد الحكيم جمعة لفتة20
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

امل حسن حافظ موزان21

امير كاظم جاسم لفتة22

انعام فاضل بدر خلف23

(اوائل معهد)انوار قاسم حسين جاسم 24

ايات علي طالب كاظم25

(اعادة تعديل ترشيح )اية عادل سالم عودة26

اية عماد كاظم عبد هللا27

ايالف خالد عبد حديد28

ايالف كاظم طالب هاشم29

ايمان خضير علي حسن30

ايمان زيدان خلف عباس31

باقر امين عبد االمير بحيوس32

باقر علي علي عبد اللطيف مري33

بتول حسن غالي سلمان34

بتول مجيد هالل موسى35

بدر ثائر بدر مصيلح36

تعديل  )بدور خالد عبد هللا عبد الرزاق 37

(ترشيح

بشائر كاظم صدام عجيل38

بنان جمعة زيدان خلف39

بنين ابراهيم جابر مناتي40
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال
(موازي)بنين جبار عاقول علي 41

بنين حامد ياسر عسير42

بنين حيدر عبد االمام راضي43

(موزاي)بنين سالم موسى قنبر44

بنين عقيل عبد السادة طاهر45

بنين عالء محسن نايف46

بنين علي حسين لفتة47

بنين علي كاظم جابر48

بنين مهدي مانع شجر49

بنين مهند عبد االله سلمان50

تبارك عبد الجبار عبد الصمد عبد الوهاب 51

(موزاي)

تمارة أسعد عزيز عبد الحسن52

جاسم حيدر عبد الكريم حبيب53

جاسم رياض جاسم محمد54

جعفر صادق جعفر عباس55

جعفر فاضل جوحي رسن56

جعفر قاسم عباس مهودر57

جعفر كاظم كطافه ضمد58

جعفر ماهر ناجي غافل59

جمانة منذر محمد امين مهدي60

جميله محمد عبد الرضا سلمان61

جنات عدي فرج عزيز62

جنان نجم عبود مذكور63
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

جواد كاظم محمد علي1

(اوائل معهد)جيهان حبيب حزام عبد 2

حرية العراق عيسى كريم علي3

حسن جالل كاظم صادق4

حسن جواد كاظم شرهان5

حسن حبيب مكطوف عبار6

حسن سلمان هندي جياد7

حسن عباس جبار كاظم8

حسن عبد هللا حسن عبد هللا9

حسن عبد هللا طاهر حسين10

حسن عبد الهادي مارد الزم11

(موزاي)حسن عيسى حافظ شياع12

حسن غضبان محمد حسين13

حسن كريم محسن نايف14

حسن كنعان عبد حر عباس15

حسن مرتضى فاضل عطوان16

حسين احمد جازول دريعم17

(تعديل ترشيح)حسين احمد حميد حسن 18

حسين احمد عبد الرزاق مكطوف19

حسين احمد كاظم حسن20
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

حسين اسماعيل صبري صيهود21

حسين جبار حميد صنكور22

حسين خالد عبد االمير كايم23

حسين رحيم غازي حسين24

حسين شاكر خلف صاحب25

حسين عبد هللا شيال زبيري26

حسين عالء حسين عبد الرحيم27

حسين عالء حسين علي28

حسين علي حسين رسن29

حسين علي فعيص يزل30

حسين علي قاسم عودة31

 21-20)حسين فارس علي حسين العلي 32

 راسب 22-21+راسب بالغياب 

(تعديل ترشيح)حسين فرحان عالوي مهدي 33

حسين فالح حسن كماش34

حسين فوزي احمد كاطع35

حسين كاظم عبد علي سالم36

ي محمد 37 ن محمد مشير راسب 21-20)حسير

22-21احتساب عدم رسوب (راسب بالمواد22-21+المواد 

حسين منعم حاجم سلطان38

حسين ناظم حميد كريم39

حسين هاشم محمد غالي40
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال
حسين وليد عبد عطية41

حمزة حيدر طالب محمود42

حمود سعد زعالن حمود43

حنين جابر نجم عبد هللا44

حنين عادل محسن فنجان45

حوراء باسم لطيف خضير46

حوراء حسن عيدان حواس47

حوراء عباس مكي جميل48

حوراء فريد عودة جاسم49

حوراء وداد حميد عواد50

حيدر زهير عبد الجليل عبد السيد51

حيدر مكي عبد الحسن شافي52

خالد طارق شهاب حمد53

خديجة ستار جبار اوشيح54

خلود عودة بدن رشم55

خلود ميثاق ابراهيم بدن56

خولة محمد داود سلمان57

دانة حامد عبد الباري جبار58

دعاء رعد رمضان عودة59

(اوائل معهد)دعاء محمد سمير عبد علي 60

دنيا مسلم نجم عبد هللا61
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

(اوائل معهد)راشد جالل فالح محمد حسن1

رباب هاني شنيشل ماشاف2

رحمة قاسم الزم غانم3

رسل احمد كاظم مخيط4

(اوائل معهد)رسل عيسى جاسم محمد 5

رسل فؤاد عبد الستار فارس6

رقية صبيح جاسم نيشد7

رقية عباس ياسين خضير8

رقية عبد المحسن عبد الجليل طاهر9

رقية عقيل عيسى ابراهيم10

رقية كامل خصاف حسين11

رقية حامد عبد النبي معارج12

رواء احمد علي سلمان13

روان غسان خلف فرج14

روان محسن علوان حسوني15

زهراء جاسم محمد دليف16

زهراء جواد كاظم الزم17

زهراء حسن رشيد داغر18

زهراء حسين علي محمد19

زهراء حميد عبد السادة هيال20
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

تعديل  )زهراء خالد عبد الحسن حميد 21

(ترشيح

زهراء خريبط عواد خلف22

زهراء رافد جاسم سالم23

زهراء رعد صابر غريب24

زهراء رياض كاظم عباس25

زهراء طالب جبار مهوس26

زهراء طالل جبار حسين27

(موزاي)زهراء عباس حسن  بدر 28

زهراء عبد الرضا محمد عايش29

زهراء عدنان غانم عبادي30

زهراء عالء ابو الهيل معن31

زهراء علي حسون جواد32

 22-21+21-20)زهراء علي كريم مشاري 33

-21احتساب عدم رسوب (راسب بالغياب

زهراء فاروق صالح هاشم34

زهراء فالح جرو جبارة35

زهراء كاظم محمد سرداح36

(اوائل معهد)زهراء لؤي شريف حسن 37

زهراء مثنى سلمان منصور38

زهراء مثيل ابراهيم سلمان39

زهراء محمد راضي زوير40
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال
زهراء مهند عبد الجبار شاتي41

زهراء ناظم جواد محمد42

زهرة مالك جابر عيال43

زين العابدين يعقوب يوسف فيصل44

زينب اسعد عبود عبد الساده45

زينب ايوب صبار ترف46

زينب توفيق صادق حسين47

زينب حامد دينار سلمان48

زينب حسين سعدون فداوي49

زينب شاكر بشارة فزيع50

زينب صباح عبد الواحد عداي51

زينب طارق حسين طاهر52

زينب عبد الرحمن لفته حبيب53

زينب عبد الزهرة شبيب عبد الزهرة54

زينب عبد الكاظم عجيل فرج55

زينب عبد الكريم جوي محسن56

زينب عبد الكريم خضير عبد الرضا57

زينب عبد الكريم خير هللا حطاب58

زينب عبد الكريم عبد االمير غريب59

زينب علي عبد العباس مال هللا60

زينب علي مجيد سلمان61

زينب عمران يوسف جابر62

(اوائل معهد)زينب عياد حسن خضير 63

زينب قاسم جار هللا فريح64

زينب كاظم جاسم محمد65
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

زينب ماجد شياع جعفر1

زينب محمد شاكر رسن2

زينب محمد عبد الوهاب حسين3

زينب مكي لفته سعد4

زينب مؤيد عبد الحسين عبد الرضا5

زينب ناصر جخير فياض6

زينب هادي عبد الرضا مطرود7

زينب يوسف عبد الواحد عبد علي8

زينه خالد عبد اللطيف يعقوب9

سارة جواد كاظم مطشر10

سارة خالد سعد حمود11

سجاد احمد عبد االمام عبيد12

سجاد جعفر عباس علي13

ن قاسم 14  راسب 21-20) (موزاي)سجاد حسي 

22-21احتساب عدم رسوب ( راسب بالغياب22-21+بالمواد

سجاد طالب خشن الزم15

سجاد ميثم غانم فارس16

سجى حازم عبد الجليل حواس17

سجى عدي حمزه خريبط18

سجى كريم نصيف حمد19

سجى ماجد جبار ابراهيم20
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المالحظات

:اسم المادة 

:مدرس المادة 
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

سجى موسى يعقوب يوسف21

سكينه مزاحم عباس عبد هللا22

سلسبيل عبد الصمد سويدان عباس23

سلسبيل مازن فائق فالح24

سلوى ابراهيم رشيد محمد25

سلوى فاروق عبد الحسين جابر26

سماح جواد كاظم ياسين27

سمية راشد دايخ يزاع28

سمية علي رهيف عاتي29

سوسن مصطفى كامل عبد الحسين30

شفاء ليلو بريس عبد الحسن31

(تعديل ترشيح )شمس علي حسن محمد 32

شهد امجد عبد الحسين عبد الرضا33

شهد جهاد عبد الحسين صالح34

شهد رائد داغر لفته35

شهد سعد جوده راشد36

شهد سالم بسام سباهي37

شهد علي كاظم هادي38

شهد قحطان جبار صوالغ39

شهد يوسف مشاري يعقوب40
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

(موزاي)صابرين عبد الرسول حاتم يسر 41

صابرين علي عبد هللا ثاوي42

صادق سوادي محسن مشعان43

صفا علي عبد مخور مرزوق44

(تعديل ترشيح )ضحى بركات خلف عاتي 45

ضحى خالد خضير وادي46

ضحى شاكر سلمان ياسين47

ضحى طاهر قاسم ديوان48

ضرغام حليم خلف طاهر49

طيبة عالء كريم عباس50

ظاهر حبيب كريم سهر51

عادل محسن عبد الرزاق سلمان52

(تعديل ترشيح )عاصم سهل ابراهيم عباس 53

عباس احمد عطية عواد54

عباس رعد شاهين مسعود55

عباس عبد الوهاب عبد الرزاق بخاخ56

عباس عداي عبد الزهره حشني57

(تعديل ترشيح )عباس عدنان خلف مناتي 58

عباس عالء جواد كاظم59

عباس مهند طه ياسين60
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

عبد الحي علي سلمان حسن1

عبد الرحمن عبد الزهرة ناجي جار هللا2

عبد هللا حسين عبد علي ابو الهيل3

عبد هللا راضي كاظم جبر4

(موزاي)عبد هللا سعد داود سلمان 5

عبد هللا صادق حسك اسماعيل6

عبد هللا صدام عبد هللا حسين7

عبد هللا عودة حطاب موحي8

عبد هللا كاظم جواد ناصح9

عبد هللا مؤيد سعدون محمد10

(موزاي)عبد هللا نبيل ازيارة عبود 11

عدن علي عبد الرضا مال هللا12

عدنان حسين رمان باشخ13

علي احمد زغير ناصر14

علي اسامة كنعان ابراهيم15

علي اسعد عبد االمير حميد16

علي امين جابر ظاهر17

علي جبار كريم جاسم18

علي جمال حسن غانم19

(موزاي)علي حسن عبد المجيد شرف 20

2023-2022   للعام الدراسي الكورس االول المرحلة االوىل الدراسات الصباحية Eنموذج قائمة اسماء طلبة 

المالحظات
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

علي حسن هاشم محمد21

علي حسين اسماعيل حمد22

علي حسين جبار عبود23

علي حيدر جواد خضير24

علي خالد ناصر سلمان25

علي خير هللا كاظم جابر26

(تعديل ترشيح )علي رضا كاظم عبد هللا 27

علي سليم حسين زاير28

علي صباح فليح حسن29

علي صفاء حسن كامل30

راسب )(موزاي )علي ضياء فريد علي 31

(22-21بالمواد

علي عادل رعد كناص32

(تعديل ترشيح )علي عادل محسن مناتي 33

علي عبد الكريم حميد عبد الجبار34

علي عبد الكريم عبد الجليل حميد35

علي عبد هللا كريم حسين36

علي قاسم كريم ناهي37

علي كاظم صبر جاسم38

علي كريم خلف ناهي39

علي لطيف لعيبي جالب40
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

علي ماجد حمدان صابر41

علي محسن يوسف عبد الرضا42

علي محمد راضي درويش43

علي محمد كاظم عبد الواحد44

علي ناجح عاصي جادر45

علي وسام جواد كاظم46

علي وسام خريبط عبد العالي47

علي يحيى يوسف حبيب48

(موزاي)علي يوسف سلمان عباس 49

(اوائل معهد)علياء عبد الكريم جاسم محمد 50

عماد ايوب غياض حسن51

عماد حيدر صادق عبود52

غدير جواد كاظم عوده53

غدير حازم عباس عبد الزهره54

غدير علي عبد هللا عتيق55

غدير علي هاشم محمود56

غدير محمد عبد عيسى57

غفران فراس عبد االمير حوشان58

غفران مهدي حسين علي59
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

فاتن عبد الكاظم حسن جابر1

فاطمة احمد جاسم محمد2

فاطمة احمد طالب جراح3

فاطمة ارديس فاضل محمد4

فاطمة الزهراء قاسم سالم عواد5

فاطمة اياد طه ياسين6

(اوائل معهد)فاطمة باسم عبد القادر داخل 7

 21-20)فاطمة باسم محمد احمد الصالح 8

 راسب 22-21+راسب بالمواد

فاطمة جابر فليح عذافة9

(موزاي)فاطمة جهاد دايخ حاتم 10

فاطمة حسن مسلم جاسم11

فاطمة خيري فاخر خضير12

فاطمة دريد سلمان جيجان13

فاطمة سجاد عباس حمود14

فاطمة عادل عبد الصاحب محسن15

فاطمة عباس عجيل لفته16

فاطمة عبد القسام حسين محمد17

فاطمة عالء حسين عبود18

فاطمة عالء سامي باقر19

فاطمة علي سند حاتم20

2023-2022   للعام الدراسي الكورس االول المرحلة االوىل الدراسات الصباحية Fنموذج قائمة اسماء طلبة 

المالحظات
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

فاطمة علي نجم عبد راضي21

فاطمة قصي صادق محمود22

فاطمة كرم عباس شكاكي23

فاطمة مازن داود سلمان24

فاطمة ماهر عبد الودود عبد الجبار25

فاطمة مبارك سالم طعمه26

فاطمة مجتبى جابر طالب27

فاطمة ناصر ناجح مهدي28

فاطمة نجم عبد هللا صالح29

فاطمة نعمه كاظم حسين30

فاطمة هيثم احمد هاشم31

فاطمة وسام فرحان ارجيب32

فاطمة وليد نجم عبد هللا33

فائز محمود راضي سلمان34

فجر جليل حسن مناحي35

فرح بشار فالح صغير36

فرح حيدر يوسف يعقوب37

فضل عباس عودة بدر38

فهد امين عبد هللا علي39

ن فندن عريم 40 راسب بالغياب 21-20) فهد حسني 

22-21احتساب عدم رسوب (راسب بالمواد21-22+
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

فؤاد محمد علي صدام41

قاسم مصطفى جاسب كاظم42

كاظم سامي عطوان عبد الحسين43

كرار حيدر عدنان جبار44

كرار رائد قاسم تعوبي45

كرار سعد هواش عبيد46

كرار محيسن ضمد سلمان47

كرار مرتضى عبد االمير احمد48

(موزاي)كفاية سالم طاهر خنفر 49

كفايه فرحان جبار حسين50

كميل اياد محمود مجيد51

كميل ماجد كاظم جعفر52

كوثر عدنان عمران امشاري53

كوثر عالء جميل قاسم54

ليث محسن علي خشان55

ليلى فاضل عيسى عبود56
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

مجتبى طارق محمد يعقوب1

مجنبى عارف نوري جمر2

محمد اسماعيل حميد صالح3

محمد باقر عالء غازي عبد الرزاق4

محمد جاسم محمد كاظم5

محمد جليل مطشر وادي6

محمد حاتم صالح غافل7

محمد حسين جوحي عنو8

محمد حسين عبد هللا فلك رحيمة9

محمد خليل جميل طعمة10

محمد ديوان عودة شويل11

محمد سعد عبد هللا علوان12

محمد سلمان سعيد يوسف13

محمد صادق حسين رسن14

محمد صكر علي خلف15

محمد عبد العباس غازي سالم16

محمد عبد الهادي جبار سلطان17

محمد عدنان حامد ضيدان18

محمد عدنان صباح راهي19

محمد علي جنديل حسون20
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المالحظات
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

محمد علي سمين ابراهيم21

محمد غسان جبار خلف22

محمد قصي عبد الحافظ صالح23

 راسب 22-21)محمد ليث فالح فرهود 24

(بالمواد

محمد ماجد قاسم محمد25

محمد مهاوي شغيدل علي26

محمد مهدي علي حميد سعدون27

(شهادة معادلة)محمد مهند جهاد جواد 28

محمد مؤيد احمد عبد هللا29

محمد نجم عبد هللا خليفة30

محمد هشام غانم عبد الصاحب31

ى خضير32  21-20 (اوائل معاهد) مرتضى عماد ياسير

احتساب عدم رسوب ( راسب بالغياب22-21+راسب بالمواد

21-22

مرتضى هادي جبار عيسى33

مريم اسعد قاسم لفته34

مريم زكي محيي خلف35

مريم صبيح جاسم نيشد36

مريم صالح هاشم خلف37

مريم طاهر اسماعيل سلمان38

مريم علي جاسم ماضي39

مريم عمار هاشم ناصر40
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال
مريم عيسى حبيب راضي41

مريم فالح عبد الصاحب خلف42

مريم محمد عبد الرزاق صالح43

مسره مهدي سالم مهدي44

مسلم عقيل عبد الرزاق عبد الزهرة45

مصطفى احمد عاصي علي46

(اوائل معهد)مصطفى احمد مطر يوسف 47

مصطفى اسماعيل علي حسين48

مصطفى حيدر سعدون كمر49

مصطفى فارس سلطان هاشم50

مصطفى قادر سلطان عزيز51

مصطفى كريم جبار كاظم52

معصومه جواد راشد غافل53

(موزاي)مقتدى حسن كريم جبر 54

مقتدى عقيل رشاك داود55

مقتدى علي يوسف عاشور56

تعديل )مالك ياسين عبد الرحيم خليفة 57

(ترشيح

منار حازم محمد حسين عبد علي58

منار نعيم مطشر نعيمه59

منتظر ثائر حسن لفتة60

منتظر حبيب جبار هاشم61

منتظر رافد نوري جمر62

راسب -21-20)منتظر ماجد عبد عودة 63

احتساب ( راسب بالمواد22-21+بالمواد 

22-21عدم رسوب 

منتظر محمد بربوت حسين64

منتظر مسلم جاسم اسماعيل65
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

اسم الطالبت

منذر طارق فالح حسون1

مهدي صالح عبد الزهرة كاظم2

مهدي صالح حميد جابر3

(موزاي)مهدي يوسف يعقوب يوسف 4

مهند رحيم عفات محمد5

 22-21)مهيمن حازم اسماعيل جاسم 6

(راسب بالغياب

موسى قصي كاظم هذال7

ميادة عماد جبار رزن8

ميسم حيدر ابراهيم جبار9

نادية حسن شهيب حمد10

نبا حسين جبار غانم11

نبأ حمادي عبد الرضا حمادي12

نبأ طه ياسين عبد هللا13

نبأ يوسف محيبس شريف14

نجالء عالء جبار سلمان15

نجلين ربيع مطشر صالح16

نرجس جابر هامش عباس17

نرجس عبد الفتاح قاسم محمد18

نسرين عالء عبد الحسين حاتم19

نقاء صادق محمد جبر20
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المالحظات
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال

نهاية عذاب تعيب عويد21

نور ابراهيم احمد مكي22

نور الهدى عباس علي ونيس23

نور حامد قاسم جابر24

نور حسان مرهف حميد25

نور حيدر عادل عبد القادر26

نور رياض ابراهيم مالك27

نور ريسان خلف مجيسر28

نور علي عبد الحسين رحيم29

(موزاي)نور علي عبد الهادي عبود 30

نور عمران موسى حسين31

نور فارس موسى سعيد32

نور فاضل محمد حسن33

نور كاظم خلف لفته34

نور محمد جاسم شريف35

نور محمد يعقوب يوسف36

نورا حاتم بدر عبد الرحمن37

نورا رمزي نوري فدعم38

نورا صفاء علي مكي39

نوره خالد مجيد صبيح40
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          جامعة البرصة   

   كلية االدارة واالقتصاد   

    قسم ادارة االعمال
هاجر عبد العالي عبود عبد العالي41

(تعديل ترشيح)هاجر عبد هللا طالع دحيالن 42

هبة قتيبة صالح عسير43

هبه جعفر حمزه عباس44

هبه حميد بداي منشد45

هبه ضياء غالب عبد العالي46

هبه قيس عوده جعاز47

هبه محسن بدر صيهود48

هجران عبد الحسين زنبور سباهي49

هدى حاجم علي حسين50

هدى حسين زبون سلمان51

هدى سلمان شنيشل فياض52

 22-21) (موزاي)هدى صادق محمد فلح 53

(راسب بالمواد

هدى مجبل صباح سعدون54

هدى ميثم نجم عبد هللا55

هديل علي حسين عبد علي56

ياس يونس حسين علي57

ياسر حيدر خزعل خضير58

يسرى ابراهيم خلف رحيم59

يوسف حيدر حميد خلف60

يوسف رياض يوسف علي61

يونس خليل هندي جياد62

(محاوالت)يونس عدنان كريم كاظم 63
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