
٠٠معيد٣٢مصفرصفرصفرصفر٧٣ أحمد حمزة كاظم عبد الحسين١٢٢١٥١١٠٥٠٠٠٢
٠٠معيدممممم٦٨٥١ أمجد محمد كاظم عجيل٢٢٢١٥١١٠٥٠٠٠٣
٠٠معيد٦٨٧٣٦١م٧٨٥٨٦٥ أنور جميل كاظم ضيدان٣٢٢١٥١١٠٥٠٠٠٤
٠٠معيدصفر٣٧صفر٦٣٣٧٢٤٣٧ ابراهيم حليم عناد جبار٤٢٢١٥١١٠٥٠٠٠٥
٠٠معيد٥٤٢٦٪٤٠١٩م٦٣٥٠ اثير علي كاظم عبود٥٢٢١٥١١٠٥٠٠٠٦
٠٠معيدمثمانم٥٠٣٠٢٧٢٩ احسان ناصر محسن مزهر٦٢٢١٥١١٠٥٠٠٠٧
٠٠معيدم٤١صفر٧٦٥٠٥١٢٢ بالل عبد علي حمود شيحان٧٢٢١٥١١٠٥٠٠٠٨
٠٠معيد٧٠٥٨٧٥٥٠٣٢٥٥٥٠ حسن محمد عبد اهللا شنيار٨٢٢١٥١١٠٥٠٠٠٩
٠٠معيد٣٦٣٨٢٧مم٦٢٥٠ حسين حيدر حمود حسين٩٢٢١٥١١٠٥٠٠١٠
٠٠معيد٣٤٦١٥٠م٧٩٥٢٣٥ حسين عبد الخالق جواد علي١٠٢٢١٥١١٠٥٠٠١١
٠٠معيدصفر٥٤٦٩صفر٩٢٦٩٦٦ حيدر حسن عنكود مخرب١١٢٢١٥١١٠٥٠٠١٢
٠٠معيد٤٢٣٥٪٦٩٥٠٧٤٥٠١٧ زيد عدنان حمود بجاي١٢٢٢١٥١١٠٥٠٠١٣
٠٠معيد٢١م٦٣٥٢٥٠٢٨٢٠ سجاد عاشور جواد نزال١٣٢٢١٥١١٠٥٠٠١٤
٠٠معيد٥٠صفرصفرصفرم٧١٦٥ سجاد عبد الكاظم عبد اهللا صيوان١٤٢٢١٥١١٠٥٠٠١٥
٠٠معيدممممصفرصفر٥٠ سيف راجي كاصد شنون١٥٢٢١٥١١٠٥٠٠١٦
٠٠معيد٥٠٨٦٦٠صفر٪١٢م٧٦ سيف علي غني نعمة١٦٢٢١٥١١٠٥٠٠١٧
٠٠معيد٥٢٥٦٥٤م٧٦٥٥٥١ صادق جعفر خضير ماجد١٧٢٢١٥١١٠٥٠٠١٨
٠٠معيدمعشر٢٨مم٪٦٨١٥ طارق زياد خلف حميد١٨٢٢١٥١١٠٥٠٠١٩
٠٠معيد٢٨٥٠٣٦م٥٠صفر٦٩ عباس وحيد شريف حمدان١٩٢٢١٥١١٠٥٠٠٢٠
٠٠معيد٥١٥٠٢٠صفر٨٥٦٧٥٤ عزيز سهيل نجم جابر٢٠٢٢١٥١١٠٥٠٠٢٢
٠٠معيد٥٠٥٨٪٨٩٨٠٥٣٤١١٦ عقيل علي ناصر حسين٢١٢٢١٥١١٠٥٠٠٢٣
٠٠معيدمصفر٢٠٪٦٦٣٦٣١١٥ عالء محمد راضي عباس٢٢٢٢١٥١١٠٥٠٠٢٤
٠٠معيد٨١٥٠٢٧٢٩٢٧٥٠٥٧ علي جودة محمد لويس٢٣٢٢١٥١١٠٥٠٠٢٥
٠٠معيد٦٩م٧٠م٧٥٦٦٥٠ علي خلف لفته نعيمه٢٤٢٢١٥١١٠٥٠٠٢٦
٠٠معيد٦٤م٧٤مصفرصفر٨٦ علي رضا داخل ريسان سلمان٢٥٢٢١٥١١٠٥٠٠٢٧
٠٠معيد٢٥متسعصفر٪٦٨٣٥١٦ علي صكبان كاصد راشد٢٦٢٢١٥١١٠٥٠٠٢٨
٠٠معيدم٢٨٣٨صفر٧٣صفر٧٩ علي عدنان عبد خضير٢٧٢٢١٥١١٠٥٠٠٢٩
٤١٥٥٩,٢٩ناجح٧٥٦٨٥٠٥٤٥٠٦٥٥٣ علي كاظم علي طالب٢٨٢٢١٥١١٠٥٠٠٣٠
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٠٠معيد٧٨٧٠٤٢٤٣٥٤٧٢٦٣ علي محمد مونس حسين٢٩٢٢١٥١١٠٥٠٠٣١
٠٠معيدمممم٥٠٣١٢١ عماد عواد نصيف خضير٣٠٢٢١٥١١٠٥٠٠٣٢
٠٠معيدممممممم غانم ذياب أحمد فرحان٣١٢٢١٥١١٠٥٠٠٣٣

٠٠معيد٧٠٦٨٧٢٥٣٥٠٥٤٣٨ فؤاد صالح حسين صدام٣٢٢٢١٥١١٠٥٠٠٣٤
٠٠معيدمم٪١٣م٪٥٤٣٦١٥ كرار صباح كريم مهوس٣٣٢٢١٥١١٠٥٠٠٣٦
٠٠معيد٧٨٦٢٢٧٥٠٥٠٣٤٣٣ كرار ناظم موسى مناحي٣٤٢٢١٥١١٠٥٠٠٣٧
٠٠معيد٥٤مم٩٠٥٠٦٦٥٥ كمال كاظم موسى مناحي٣٥٢٢١٥١١٠٥٠٠٣٨
٠٠معيد٥٣مم٨٥٦٧٦٤٧٠ ليث سعيد فرج عيسى٣٦٢٢١٥١١٠٥٠٠٣٩
٠٠معيد٥٦٧١٧٥مصفر٧٨٧٣ ماجد شهد مسير عاللي٣٧٢٢١٥١١٠٥٠٠٤٠
٠٠معيد٥٥مصفرم٧٩٥٦٥٠ محمد باقر حسين علي ضايف٣٨٢٢١٥١١٠٥٠٠٤١
٠٠معيد٧٣٦٨٨٩٥٠٣٣٧٢٥٠ محمد حمود عبد حمود٣٩٢٢١٥١١٠٥٠٠٤٢
٠٠معيد٥٧٥٢اربع٨٨٧٠٨٠٥٠ محمد عادل غناوي جاسم٤٠٢٢١٥١١٠٥٠٠٤٣
٠٠معيدعشر٥٠٣٣٢٢٢٢٥٠٥٠ محمد مسلم حسون فرحان٤١٢٢١٥١١٠٥٠٠٤٤
٠٠معيد٣٤٢٤تسع٧٥٥٥٥٠٥٣ مرتضى صاحب حسن مبارج٤٢٢٢١٥١١٠٥٠٠٤٥
٠٠معيد٢٧٣٨٢٣ثمان٦٣٥٠٥٠ مهيمن حسين علي يوسف٤٣٢٢١٥١١٠٥٠٠٤٦
٠٠معيد٦١٨٥٧٣صفر٧٨٢٢٧٨ موسى مزيد مطر شمخي٤٤٢٢١٥١١٠٥٠٠٤٧
٠٠معيد٤٢٣٦٤٠صفر٧٢٦٢٣٨ هاني أحمد عباس عكيب٤٥٢٢١٥١١٠٥٠٠٤٩
٠٠معيد٧٠م٧٩م٨٩٨٧٧١ وليد خالد حمود برد٤٦٢٢١٥١١٠٥٠٠٥٠
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