
٠٠معيد٦٥٦٤٪٦٨٥٢٣٤٣٩١٩ ابراهيم عبد الكريم كريمش صاحب١٢٢١٥١١٠٠٨٠٠١
٠٠معيدصفرصفرصفرصفراربعصفر٤١ احمد علي خلف عالوي٢٢٢١٥١١٠٠٨٠٠٣
٠٠معيد٩٠٧٢٧٧٤٠٧٣٦٠٥٦ احمد قاسم صبيح سعيد٣٢٢١٥١١٠٠٨٠٠٤
٠٠معيد٤٢٧٢٥٣صفر٨٢٥٨٦٠ احمد محمد كتاب جازع٤٢٢١٥١١٠٠٨٠٠٥
٠٠معيد٨٧٦٤٦٨٣٢٧٩٧٤٥٨ احمد نادي عيدان كاظم٥٢٢١٥١١٠٠٨٠٠٦
٠٠معيد٩٣٦٢٧٠٢٢٥٠٤٠٣٢ احمد وفي عودة كريم٦٢٢١٥١١٠٠٨٠٠٧
٠٠معيد٨٥٦٧٨٥٤٣٥٧٧٣٦٠ اسامه عدنان موسى مجيد٧٢٢١٥١١٠٠٨٠٠٨
٠٠معيد٦١م٤١صفر٧٠٥٢٥٧ امجد صعيوج سمير معجل٨٢٢١٥١١٠٠٨٠٠٩
٠٠معيدمممممصفر٦٧ امجد عبد الرضا شناوه علوان٩٢٢١٥١١٠٠٨٠١٠
٠٠معيد٩٥م٩٦صفر٩٦٨٩٩١ باقر سعدون حسين زغير١٠٢٢١٥١١٠٠٨٠١٢
٠٠معيد٩٢٧٢٨٨٤٠٥٦٨٣٦٢ جعفر عقيل كتاب جازع١١٢٢١٥١١٠٠٨٠١٣
٠٠معيدمممممم٩٣ حسن علي حسين جبرة اهللا١٢٢٢١٥١١٠٠٨٠١٤
٠٠معيدصفر٥٠٣٥خمس٨٧٥٦٧٨ حسن كريم حسن ساجت١٣٢٢١٥١١٠٠٨٠١٥
٠٠معيد٨٤٧٥صفر٨٦٥٥صفر٩١ حسين حسن رهيف خواف١٤٢٢١٥١١٠٠٨٠١٧
٠٠معيد٦١٥٦٢١٪٧٤٣٦٥٣١٣ حسين علي شهيب عياده١٥٢٢١٥١١٠٠٨٠١٩
٠٠معيد٣٩٦٨٨٨٥٠صفر٧٨٦٦ حسين علي صابر جحيل١٦٢٢١٥١١٠٠٨٠٢٠
٠٠معيدم٩٩٩٦م٩١٨٨٨٥ حسين علي عبد المنعم عباس١٧٢٢١٥١١٠٠٨٠٢١
٠٠معيد٤١ممم٦٤م٧٧ حسين مشكور ثامر رهيف١٨٢٢١٥١١٠٠٨٠٢٢
٤٩١٧٠,١٤ناجح٩٤٧٣٦٣٥٠٦٠٩٦٥٥ حيدر عبد اهللا عرمش سعيد١٩٢٢١٥١١٠٠٨٠٢٣
٠٠معيد٦٧٧٤٦٨م٨٥٥١٥٧ سرمد شريجي حسين حسن٢٠٢٢١٥١١٠٠٨٠٢٦
٠٠معيد٦١٦٧صفر٥٣٪٩٠٦٨١٤ سيف ريسان حيال اخيرس٢١٢٢١٥١١٠٠٨٠٢٨
٠٠معيد٩٦٦٦٨٧مصفر٧٠٦٧ عباس جواد عجيل جويد٢٢٢٢١٥١١٠٠٨٠٣٠
٠٠معيدمم٣٧٥٠مصفر٧٣ عبد الغفار زامل حاجم شجر٢٣٢٢١٥١١٠٠٨٠٣٢
٠٠معيدممممم٦٧٥٠ عبد اهللا ناصر عبد الحسين جابر٢٤٢٢١٥١١٠٠٨٠٣٤
٠٠معيد٥٥٥٠٦٨ست٩٠٦١٧٩ علي حسن ناصر حسين٢٥٢٢١٥١١٠٠٨٠٣٧
٠٠معيد٨٢٥٠٦٣٣٦٣٧٧٠٥٠ علي سالم عبيد مرهج٢٦٢٢١٥١١٠٠٨٠٣٨
٠٠معيد١٠٠١٠٠٩٠م١٠٠م٩٢ علي عبد االمير نعمه شراد٢٧٢٢١٥١١٠٠٨٠٤١
٠٠معيد٪٨٣٥٠٧٤٣٠٢٣٣٤١٤ علي عبد الكريم كمال عباس٢٨٢٢١٥١١٠٠٨٠٤٣
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٠٠معيد٣١م٪١٦٪٦٧٤٠٥٣١٩ علي عبد الكريم مهلهل سرحان٢٩٢٢١٥١١٠٠٨٠٤٤
٠٠معيد٩٦٩٥٢١م٦٠ست٨١ علي كاظم عوده صبر٣٠٢٢١٥١١٠٠٨٠٤٥
٠٠معيد٥٠٥٠م٧٢٦٠٦٩٥٠ علي محمد جبار عبد٣١٢٢١٥١١٠٠٨٠٤٦
٠٠معيدممممم٣٣م علي هادي هداد حبيب٣٢٢٢١٥١١٠٠٨٠٤٧

٦١٦٨٨ناجح٩٩٨٤٨٦٦٩٩٦٩٩٨٣ قثم عبد االمير نعمه شراد٣٣٢٢١٥١١٠٠٨٠٤٩
٠٠معيد٥٩٧٥٧١صفر٧٧٥٥٨٣ كرار حيدر كاظم رحيمه٣٤٢٢١٥١١٠٠٨٠٥٠
٠٠معيد٪٣٢١٥ست٪٧٨٢٩٥٨١٥ كرار علي نجم عبيد٣٥٢٢١٥١١٠٠٨٠٥١
٠٠معيد٢٤صفر٪١٩صفر٧٩٥٠٦٩ محمد ابراهيم محمد هاشم٣٦٢٢١٥١١٠٠٨٠٥٢
٠٠معيدممممممم محمد احمد قاسم محمد٣٧٢٢١٥١١٠٠٨٠٥٣

٠٠معيدم٨٢صفرمصفرصفر٨٤ محمد خضر شريف رزاق٣٨٢٢١٥١١٠٠٨٠٥٤
٠٠معيد٥٨م٦٦م٧٠م٨٨ محمد رضا عوده خضير٣٩٢٢١٥١١٠٠٨٠٥٥
٥١٨٧٤ناجح٨٨٧١٨٣٥٠٦٩٨٩٦٨ محمد قاسم صبيح سعيد٤٠٢٢١٥١١٠٠٨٠٥٦
٠٠معيدصفرمصفر٥٨مصفر٩٠ محمد كامل حاجم شجر٤١٢٢١٥١١٠٠٨٠٥٧
٠٠معيد٩٥٩٧٩٧صفر٩٦٩٥٨٨ مرتضى ثائر جبار خضير٤٢٢٢١٥١١٠٠٨٠٥٨
٠٠معيد٥٥٢٧٢٦٥٠٢٣صفر٨٥ مصطفى احمد جبار عبد٤٣٢٢١٥١١٠٠٨٠٥٩
٠٠معيد٩٠٧٠٧٠٥٠٥٢٨٣٣٨ مصطفى زغير دشر خفي٤٤٢٢١٥١١٠٠٨٠٦٠
٠٠معيد٨٦٨٧٨٤٩٨٨٨م٩٧ مصطفى عبد الكريم صالح شالكه٤٥٢٢١٥١١٠٠٨٠٦٢
٠٠معيد٪٤١١١صفر٪٤١١٤واحد٧٥ منتظر منصور فرهود منعثر٤٦٢٢١٥١١٠٠٨٠٦٤
٠٠معيد٣٤٦٣٥٤صفر٨٨٥٦٦٣ ناصر صادق مختار طالب٤٧٢٢١٥١١٠٠٨٠٦٥
٠٠معيد٣٩٧٢٥٠صفر٨٢٥٠٧٢ هيثم علي عبيد محيسن٤٨٢٢١٥١١٠٠٨٠٦٨
٥٠٣٧١,٨٦ناجح٨٩٧٠٨٠٥٠٦٩٨٣٦٢ ياسين رياض زغير دشر٤٩٢٢١٥١١٠٠٨٠٦٩
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٪٨ ٤٥
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