
٠٠معيدممممصفر٩٤٦٨ اثير خليل مطر محمد١٢٢١٥١١٠٠٦٠٠٢
٠٠معيد٢٣صفرم٪٥٢٥٠٣٣١٥ احمد جابر واوي حجاب٢٢٢١٥١١٠٠٦٠٠٣
٠٠معيد٨٩٩٤٨٥م٨٩٦٦٨٤ احمد حسين عبيد شرشاب٣٢٢١٥١١٠٠٦٠٠٤
٠٠معيد٧٤٣٨٥٠عشر٨٤٥٦٧٥ احمد محمد رسول كاطع٤٢٢١٥١١٠٠٦٠٠٦
٠٠معيد٨٧٦٠٤١٥٨٦٠٢٩٣٩ احمد ناظم رزاق مناحي٥٢٢١٥١١٠٠٦٠٠٧
٠٠معيدممممصفر٩٩٦٧ اشرف كاظم مطر محمد٦٢٢١٥١١٠٠٦٠٠٩
٠٠معيد٥١صفر٧١م٧٢٨١٨٠ جعفر حسين فاضل ناصر٧٢٢١٥١١٠٠٦٠١١
٠٠معيد٤٠م٧٩٦١٣١٢٠٥٠ جعفر حميد محسن علي٨٢٢١٥١١٠٠٦٠١٢
٠٠معيداربع٨٥٦٩صفر٨٦٦٣٦٦ حسام جادر رواش منشد٩٢٢١٥١١٠٠٦٠١٤
٠٠معيد٥٠عشر٦٨صفر٧٨٦٧٥٣ حسن حيدر كاظم وايد١٠٢٢١٥١١٠٠٦٠١٥
٠٠معيد٨٥٦٢٥٦٥٠٥٠٣٦٣٩ حسن علي كامل حميدي١١٢٢١٥١١٠٠٦٠١٦
٠٠معيدصفر٧٦٧٠صفر٨٠٦٧٥١ حسن هادي يعقوب عبيد١٢٢٢١٥١١٠٠٦٠١٧
٠٠معيدمم٥٤صفر٥٠تسع٥٥ حسين علي هادي لفته١٣٢٢١٥١١٠٠٦٠١٨
٠٠معيد٥٧٣٩٢٩٢٤٣٢٢٣٢٤ حليم اعناد اكريم كاظم١٤٢٢١٥١١٠٠٦٠١٩
٠٠معيد٧١٦١٦١صفر٨٦٧٨٧٠ حيدر عدنان درعان لكطان١٥٢٢١٥١١٠٠٦٠٢٠
٠٠معيدصفرم٥٠م٩٥٦٠٥٠ حيدر نايف صالح شغناب١٦٢٢١٥١١٠٠٦٠٢١
٠٠معيد٢٢م٥٢صفرم٧٥٥٥ خالد فهد سعد مرزوق١٧٢٢١٥١١٠٠٦٠٢٢
٠٠معيد٣٢٤٢٤٠صفر٧٧٥٨٣٧ خلف صالح حريز مهدي١٨٢٢١٥١١٠٠٦٠٢٣
٠٠معيد٣٦٣٧مصفر٦٧٦١٥١ رافد ريسان عواد بجاي١٩٢٢١٥١١٠٠٦٠٢٤
٠٠معيدصفرصفر٨٧٧٤٥٤٥٦٥٠ رضا عذاب عبد اهللا جبر٢٠٢٢١٥١١٠٠٦٠٢٥
٤٨٥٦٩,٢٩ناجح٨١٦٧٦٥٦٩٧٧٦٤٦٢ ريكان امين فهد شرشاب٢١٢٢١٥١١٠٠٦٠٢٦
٠٠معيد٥٠مم٥٠صفر٨٣٥٠ زين العابدين محمد عبيد شبيب٢٢٢٢١٥١١٠٠٦٠٢٧
٠٠معيد٦٨٥٩٦٣صفر٥٨م٧٧ سعد ابراهيم هداد مخيلف٢٣٢٢١٥١١٠٠٦٠٢٩
٠٠معيد٩٠صفر٨٧م٩٦٧٥٧٧ سعد رحيم سلطان حميدان٢٤٢٢١٥١١٠٠٦٠٣٠
٠٠معيد٨٨٦٩٥٩٦١٧٦٤٠٦٨ سعد عباس مشرف خليص٢٥٢٢١٥١١٠٠٦٠٣١
٠٠معيد٥٠٣٣٥٠٦٧م٧٠٣٣ سعد كاظم راشد عيال٢٦٢٢١٥١١٠٠٦٠٣٢
٠٠معيد٥٩٣٨٥٤صفر٧٦٤٣٦٧ صالح قاسم حسن عواد٢٧٢٢١٥١١٠٠٦٠٣٣
٤٧٣٦٧,٥٧ناجح٩٥٧٤٦٦٦٧٥٠٥٠٧١ عباس تعيب ناصر علي٢٨٢٢١٥١١٠٠٦٠٣٤
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٠٠معيدصفر٧٩٢٣م٨٣٦٦٨٧ عباس سعد علي حسين٢٩٢٢١٥١١٠٠٦٠٣٥
٠٠معيدممممم٨٧٥٠ عبد اهللا سعد مالط عوده٣٠٢٢١٥١١٠٠٦٠٣٦
٠٠معيد٧٤٧٦٦٦صفر٩٧٨٢٧٢ علي خلف لفته ضيدان٣١٢٢١٥١١٠٠٦٠٤٠
٠٠معيد٥١٣٨٥٤صفر٩٢٦٧٥٢ علي رزاق شمخي خطار٣٢٢٢١٥١١٠٠٦٠٤١
٠٠معيد٨١٦٦٧٤م٧٥٦٤٦٧ علي رسول حسين ياسر٣٣٢٢١٥١١٠٠٦٠٤٢
٠٠معيد٨٦٧٢٧٨صفر٨٣٦٨٧٣ علي عبد شخير كشيش٣٤٢٢١٥١١٠٠٦٠٤٤
٠٠معيد٨٨٦٧٧٥٥٠٦٥٤٠٥٠ علي فاضل شريف عريبش٣٥٢٢١٥١١٠٠٦٠٤٥
٤٧٨٦٨,٢٩ناجح٧٩٦٤٧٧٥٠٧٤٧٩٥٥ علي محمد عبد كاظم٣٦٢٢١٥١١٠٠٦٠٤٦
٥٣٧٧٦,٧١ناجح٩١٧٥٨٩٦٦٨٥٥٧٧٤ عماد فرحان صاحب حسن٣٧٢٢١٥١١٠٠٦٠٤٧
٠٠معيد٧٦مم٧٢م٩٠٨٣ عمار طارق محيي سالم٣٨٢٢١٥١١٠٠٦٠٤٨
٠٠معيد٥٧م٦١مصفر٨٢٥٣ فهد فايز ظاهر لفته٣٩٢٢١٥١١٠٠٦٠٥٠
٠٠معيد٥٠٧٧صفرصفر٧٠٦٤٥١ كريم جابر مدلول عباس٤٠٢٢١٥١١٠٠٦٠٥١
٠٠معيد٩٢٥٧٥٩٤٠٤١٣١٥٠ ماجد عصيد كمر عباس٤١٢٢١٥١١٠٠٦٠٥٢
٠٠معيد٨٨٧٠٦٣م٧٩٧٠٧٥ محمد جاسم محمد خضير٤٢٢٢١٥١١٠٠٦٠٥٣
٠٠معيد٦٢٢٩٥٠صفر٨٧٦١٤٣ محمد جبار غالب حسن٤٣٢٢١٥١١٠٠٦٠٥٤
٠٠معيد٧١٥٠٣٥٣٠٦١٣٩٥٠ محمد علي محمد حسين٤٤٢٢١٥١١٠٠٦٠٥٧
٠٠معيد٣٧مصفر٧٥٤٣صفر٨٢ محمد فاضل كاظم عبيد٤٥٢٢١٥١١٠٠٦٠٥٨
٠٠معيد٢٥٣٠م٦٧٥٢٥٠٣٢ وسام صباح مشرف خليص٤٦٢٢١٥١١٠٠٦٠٦٤
٠٠معيد٦٩٥٥٥٨م٪٧٨٥٠١٣ ياسر ذاروع مرداس سرحان٤٧٢٢١٥١١٠٠٦٠٦٥
٠٠معيدم٧٧٥٩صفر٧٥٦٣٧٦ يحيى عالوي مشكور خليف٤٨٢٢١٥١١٠٠٦٠٦٦
٠٠معيدممصفرم٩٠٥٨٦٥ يحيى هادي عبد شرشاب٤٩٢٢١٥١١٠٠٦٠٦٧
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