
٠٠معيد٦٤٢٥٦٦م٥٦صفر٨٦ احمد أسعد كاظم محسن١٢٢١٥١١٠٠٩٠٠١
٦٣٨٩١,١٤ناجح١٠٠٨٨٦٦٩٥٩٩٩٧٩٣ احمد خالد جاسم محمد٢٢٢١٥١١٠٠٩٠٠٢
٠٠معيد٢٨٢٥صفر٧٤٥٠٣٧٢٦ احمد خالد ضمد عبد٣٢٢١٥١١٠٠٩٠٠٣
٠٠معيد٣٢صفرصفر٥٠٢٩صفر٩١ احمد عبد الرحيم عبد النبي غالب٤٢٢١٥١١٠٠٩٠٠٤
٠٠معيدمم٧٢مصفر٩٦٨٣ احمد علي نزال شخير٥٢٢١٥١١٠٠٩٠٠٥
٠٠معيد٪٧٦٥٠٤٠٢٣٤٠٢٦١٨ احمد فهد شاوي عطيوي٦٢٢١٥١١٠٠٩٠٠٧
٠٠معيد٦٧م٣١٣٠٪٨٨٥٠١٤ اكرم ضياء رحمن نعمه٧٢٢١٥١١٠٠٩٠٠٩
٠٠معيدم٦٠٥٨صفر٩٨٦٩٦١ اكرم عبد الهادي نعيم مشكور٨٢٢١٥١١٠٠٩٠١٠
٠٠معيد٧١م٩١٦٣٥٠٥٠٨٩ امير عدنان نعمه عاجل٩٢٢١٥١١٠٠٩٠١١
٠٠معيدم٧٠صفرصفر٩٦٧٤٥١ امير نعيم بياد علي١٠٢٢١٥١١٠٠٩٠١٢
٠٠معيد٣٨٥٩٦٧صفر٨١٥٩٣٧ انمار قيصر نجم عبد اهللا١١٢٢١٥١١٠٠٩٠١٣
٠٠معيدمممممم٨١ جمال قاسم حربي جفت١٢٢٢١٥١١٠٠٩٠١٧
٠٠معيد٩٢٧٣٦٥٣٢٥٠٧١٢٥ حسام حمد حسن محمد١٣٢٢١٥١١٠٠٩٠١٨
٠٠معيد٢٧٥٠٧٤صفر٨٠صفر٩٤ حسين جبار كاظم عليوي١٤٢٢١٥١١٠٠٩٠١٩
٠٠معيد٥٣٦٨٨٢٨٥٧٢صفر٨٩ حسين هادي دخيل جبر١٥٢٢١٥١١٠٠٩٠٢٠
٠٠معيد٨٩٨٢٩٢م٩٨٧٤٧٤ حمزه رحمن نعمه عاجل١٦٢٢١٥١١٠٠٩٠٢٢
٠٠معيدصفر٥١٦٠٧٢صفرصفر٨١ حيدر قاسم كاظم محيسن١٧٢٢١٥١١٠٠٩٠٢٤
٥١٨٧٤ناجح٨٧٧١٧٣٥٦٧١٦٩٩١ ذو الفقار عايد خلف عبد١٨٢٢١٥١١٠٠٩٠٢٥
٠٠معيد٨٩٧٣٤١٥٠٥٩٥١٦٤ رافد محمد نعمه عاجل١٩٢٢١٥١١٠٠٩٠٢٦
٠٠معيدمم٪١٣اربع٪٢٤١٤م زين العابدين علي حسين منصور٢٠٢٢١٥١١٠٠٩٠٢٧

٠٠معيد٥٠٣٤٥٠٧٠صفر٨٩٦٥ سجاد جبار عبد مراد٢١٢٢١٥١١٠٠٩٠٣٠
٠٠معيد٧٥م٥٠٦٦صفر٥٨صفر سمير نعيم شذر عبد٢٢٢٢١٥١١٠٠٩٠٣٤
٠٠معيد٪١٧عشر٩٧٧٦٦٧٥٠٧٨ سيف سامي كاظم سماوي٢٣٢٢١٥١١٠٠٩٠٣٥
٠٠معيد٨٤٦١٥٩٣٥٦٧٦٢٧١ صفاء حسين عبد حسين٢٤٢٢١٥١١٠٠٩٠٣٩
٠٠معيد٥٢٦٨٦٥صفرصفر٧٨٦٠ عباس حسين جالب طارش٢٥٢٢١٥١١٠٠٩٠٤٢
٠٠معيد٥٠٦٥٧٥صفر٣٨صفر٩٢ عباس حميد هاشم مونس٢٦٢٢١٥١١٠٠٩٠٤٣
٠٠معيد٩٣٧٠٥١٥٦٤٢٧٣٦٩ عبد االمير غانم محمد ابدع٢٧٢٢١٥١١٠٠٩٠٤٥
٠٠معيد٣٥٧١٦٦صفر٥٠صفر٩٢ عطوان جمعه عطوان عكش٢٨٢٢١٥١١٠٠٩٠٤٨
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٠٠معيد٧٨٩٥٨٩صفر٩١٨٣٨٣ عالء حسين ياسين ناهي٢٩٢٢١٥١١٠٠٩٠٤٩
٠٠معيد٢٣٢١اثناناثنان٦٤٤١٥٠ عالء شنون كطل شمخي٣٠٢٢١٥١١٠٠٩٠٥٠
٠٠معيد٤٠٦٠٥٨٧١صفر٨٤٦١ عالء لفته سمير حسين٣١٢٢١٥١١٠٠٩٠٥١
٠٠معيد٥٠٥٧٪٨٠٦١٥٤٣٧١٦ علي جواد كاظم محسن٣٢٢٢١٥١١٠٠٩٠٥٣
٠٠معيد٩٧٧٣٥٥٤٣٥٩٦٧٨١ علي حسين علي عجيل٣٣٢٢١٥١١٠٠٩٠٥٥
٠٠معيد٧٥٦٣صفر٣٢٢٩صفر٨٧ علي رحيم عويد فضل٣٤٢٢١٥١١٠٠٩٠٥٧
٠٠معيد٥٤٧٠٣٥٪٤٣١٦ست٦٧ علي عباس هول بهاض٣٥٢٢١٥١١٠٠٩٠٥٨
٠٠معيد٨٣٨٩٩٢صفر٧٤صفر٩٨ علي عبد االمير مهدي علي٣٦٢٢١٥١١٠٠٩٠٥٩
٠٠معيد٦٤٥٠٪١٧ست٥٧صفر٧٥ علي عبد االمير ناصر حسين٣٧٢٢١٥١١٠٠٩٠٦٠
٠٠معيد٧٤٦٢٦١مصفر٩٣٧٢ علي عدنان عباس علي٣٨٢٢١٥١١٠٠٩٠٦٢
٠٠معيد٦٦٥٤٥٠٢٩٦٦٦٥٦٠ علي عصام كركوش كصاب٣٩٢٢١٥١١٠٠٩٠٦٣
٠٠معيد٨٢٦٣٥٣٣٣٥٩٥٠٦٣ علي محمد بدر كاظم٤٠٢٢١٥١١٠٠٩٠٦٤
٥٠٦٧٢,٢٩ناجح٩٩٧٥٥٦٦٤٦٩٨٠٦٣ قاسم محمد فليح جبر٤١٢٢١٥١١٠٠٩٠٦٦
٥٠٦٧٢,٢٩ناجح٨٠٦٦٥٥٥٩٨٣٨٠٨٣ كاظم كريم محيل جابر٤٢٢٢١٥١١٠٠٩٠٦٧
٠٠معيد٥٢٧٩٨٧٧٠صفر٧٦م كرار عبد الحسين شريف زغير٤٣٢٢١٥١١٠٠٩٠٦٩

٠٠معيد٥٠٢٠٪١٦٪٨٦٥٥٢٠١٦ محمد حسن نعمه علي حسن٤٤٢٢١٥١١٠٠٩٠٧١
٠٠معيد٨٦٥٨٦٠٣٤٦٤٧٢٣٤ محمد حسين ياسر حسين٤٥٢٢١٥١١٠٠٩٠٧٢
٠٠معيد٧٤٥٨٥٦٣٧٤١٥٠٥٦ محمد خضر نوري جابر٤٦٢٢١٥١١٠٠٩٠٧٣
٤٤٠٦٢,٨٦ناجح٨٩٥٠٦٠٥٦٥٠٧٠٦٥ محمد راضي كريم عطيه٤٧٢٢١٥١١٠٠٩٠٧٤
٠٠معيدمصفر٦٧صفر٥٠صفر٩٢ محمد غانم خلوف ناصر٤٨٢٢١٥١١٠٠٩٠٧٦
٠٠معيدواحد٢٩٥٠٨٩صفرواحد٨٠ مصطفى ابراهيم ريسان خلف٤٩٢٢١٥١١٠٠٩٠٨١
٠٠معيد٢٣صفر٪١٩٪١٤صفر٦٧٥٣ منتظر محمد شلهوب ظاهر٥٠٢٢١٥١١٠٠٩٠٨٥
٠٠معيد٩٠٦٧صفرم٩٧٧٤٥٤ موسى نعيم موسى محيسن٥١٢٢١٥١١٠٠٩٠٨٦
٠٠معيدمممممم٧٦ هشام حسين علي جبر٥٢٢٢١٥١١٠٠٩٠٩١
٠٠معيد٧٢٥٠٣٦٣٢٣٨٥٩٣٢ هيثم احمد جبر شذر٥٣٢٢١٥١١٠٠٩٠٩٢
٠٠معيد٧٦٥٨٥٠٤١٥٠٥٠٥٠ يحيى هادي مريود جار اهللا٥٤٢٢١٥١١٠٠٩٠٩٣
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