
٠٠معيد٢٦٥٠٦٨صفر٧٥٥٤٥٥ أحمد جبار قصي خافور١٢٢١٥١١٠٧٨٠٠١
٠٠معيد٦٧٦٢٣٣٥٤٢٧٥٠٥٥ احمد سوادي حسين مطير٢٢٢١٥١١٠٧٨٠٠٢
٠٠معيد٧٣م٩٢٨٧٦٩٧٤٧١ احمد شاكر خير اهللا ناهي٣٢٢١٥١١٠٧٨٠٠٣
٠٠معيد٦٩٦٨٥٠٦٣٣٥٤١٦٧ احمد طالب شخير كيوش٤٢٢١٥١١٠٧٨٠٠٤
٠٠معيد٧٦٦٣٢٣٥٠٢٥٣٩٥٠ ازهر عارف بدر سعدون٥٢٢١٥١١٠٧٨٠٠٥
٠٠معيد٪٧٢٨٩٨٣١٢م٨٠٨١ امجد جبار لفته حسن٦٢٢١٥١١٠٧٨٠٠٦
٠٠معيد٥٤٦١م٧٤٥٢٢١٢٢ امجد جمعه نعيم ياسر٧٢٢١٥١١٠٧٨٠٠٧
٥٢٣٧٤,٧١ناجح٨٥٨٥٥٢٨٥٧٤٧٨٦٤ جاسم محمد موسى شويلي٨٢٢١٥١١٠٧٨٠٠٨
٦٣٠٩٠ناجح٩٤٩١٨٥٨٧٨٨٩١٩٤ جالل غالب شخير كيوش٩٢٢١٥١١٠٧٨٠٠٩
٦١٣٨٧,٥٧ناجح٩٨٨٨٦٧٩٤٨٥٩١٩٠ جالل كريم محي زبير١٠٢٢١٥١١٠٧٨٠١٠
٠٠معيد٥٠صفر٧٤٦٠٤٠٥٥٥٦ حسن جنديل شرشاب حسن١١٢٢١٥١١٠٧٨٠١٢
٠٠معيد٦٤٧٧٩١صفر٦٨٧٥٥٢ حسين رحيم جبر طابور١٢٢٢١٥١١٠٧٨٠١٥
٦٤٥٩٢,١٤ناجح٩١٩٢٨٣٩٠١٠٠٩٠٩٩ حسين عباس خزعل عبد الحسن١٣٢٢١٥١١٠٧٨٠١٦
٠٠معيد٥٠٦٨٥٠٦١٤١٣٧٥٥ حسين فاخر دويخ صيهود١٤٢٢١٥١١٠٧٨٠١٧
٤٤٣٦٣,٢٩ناجح٨٠٦٠٥٠٥٩٦٦٦٢٦٦ حيدر اكرم جاسم صخي١٥٢٢١٥١١٠٧٨٠١٨
٠٠معيد٧٤٥٩٢٢٥٠٢٤٤١٢٤ حيدر بداي طاهر مطشر١٦٢٢١٥١١٠٧٨٠١٩
٤٨٨٦٩,٧١ناجح٩٢٧٥٥٣٨٤٥٧٦٥٦٢ خالد فنيغش حسين ابو طكه١٧٢٢١٥١١٠٧٨٠٢٠
٠٠معيد٥٠صفر٥٨٥٠م٧٥٥٠ سيف رحيم لفته شهيل١٨٢٢١٥١١٠٧٨٠٢١
٠٠معيد٢٣٥٠٦٢صفر٨٧٧٦٥٠ صالح احمد صالح فرحان١٩٢٢١٥١١٠٧٨٠٢٢
٠٠معيد٦٦٦٧٢٩٦٣٣٦٦١٥٢ عادل عبد اهللا عبد الحسن حمد٢٠٢٢١٥١١٠٧٨٠٢٣
٠٠معيدم٩٤٧٧٥٧٦٦٧٢٨٢ عباس رزاق كاظم نجم٢١٢٢١٥١١٠٧٨٠٢٤
٥٠٠٧١,٤٣ناجح٧٧٧٥٧٠٧٥٦٥٦١٧٧ عباس زبون حمد اهللا خيار٢٢٢٢١٥١١٠٧٨٠٢٥
٥٥٨٧٩,٧١ناجح٨٣٨٩٥١٨٧٨٨٧٧٨٣ عالء فليح حسن غانم٢٣٢٢١٥١١٠٧٨٠٢٧
٥١٤٧٣,٤٣ناجح٧٧٥٨٥٠٥٠٩٢١٠٠٨٧ علي حسن جبار علي٢٤٢٢١٥١١٠٧٨٠٢٨
٠٠معيد٧٢٧٩٨٤صفر٩١٧٧٤١ علي حسين جبير جاسم٢٥٢٢١٥١١٠٧٨٠٢٩
٠٠معيد٧٥٦٩٢٦٥٠٣٠٥٠٦٥ علي حسين نسير كيوش٢٦٢٢١٥١١٠٧٨٠٣٠
٠٠معيد٧٤٦٩٤٠٦٠٥٩٥٠٥٣ علي خلف جوده فلفل٢٧٢٢١٥١١٠٧٨٠٣١
٠٠معيد٨٨٧٦٤١٥٠٥٠٥٠٥٠ علي رحيم صكبان طعان٢٨٢٢١٥١١٠٧٨٠٣٢
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٠٠معيد٥٠٣٨صفر٥٠تسع٧٥٦٨ علي رزاق علي غانم٢٩٢٢١٥١١٠٧٨٠٣٣
٠٠معيد٨٢٧٨٣٨٨٢٩١٧٧٨٨ علي كريم لفته شهيل٣٠٢٢١٥١١٠٧٨٠٣٤
٠٠معيد٤٢٦٣٦٧م٨٦٦٩٧٠ فاضل عباس خضير عليوي٣١٢٢١٥١١٠٧٨٠٣٦
٠٠معيد٨٢٦٤٥٥٦٨٤٠٧١٧٣ قيصر كريم محي زبير٣٢٢٢١٥١١٠٧٨٠٣٧
٠٠معيد٦٥صفرصفر٧٦٧٢٥١٥٥ كرار عبد اهللا حسين علي٣٣٢٢١٥١١٠٧٨٠٣٨
٠٠معيد٦٠٥٤م٦٥٥٢٢٢٥٠ ليث نعيم عبد الحسين موسى٣٤٢٢١٥١١٠٧٨٠٣٩
٠٠معيد٣٧٥٤٥٠م٧٢٥٥٥٠ محمد عباس خضير عليوي٣٥٢٢١٥١١٠٧٨٠٤٠
٠٠معيد٥٣٥٠٦٤صفر٧٩٥٦٣٤ محمد عالء محسن كاظم٣٦٢٢١٥١١٠٧٨٠٤١
٠٠معيد٥٢صفر٣٨صفر٦٩٦٠٥٤ محمد غالب علي جبر٣٧٢٢١٥١١٠٧٨٠٤٢
٤٨٧٦٩,٥٧ناجح٩٠٦٩٥٧٨٢٥٠٧٥٦٤ محمود عدنان شراد كويش٣٨٢٢١٥١١٠٧٨٠٤٥
٠٠معيد٧٦٦٠٣٨٥٢٥٠٣٠٥٠ مرتضى سعود عبادي ياسر٣٩٢٢١٥١١٠٧٨٠٤٦
٠٠معيد٥٩٦٢٦٢صفر٨٥٦٨٦٢ مصطفى عبد جابر علوان٤٠٢٢١٥١١٠٧٨٠٤٧
٠٠معيد٨٢٦٦٣٠٥٠٣٧٣٥٥١ مصطفى علي محمد عبد٤١٢٢١٥١١٠٧٨٠٤٨
٤٩٩٧١,٢٩ناجح٩٥٨٤٥٤٨٣٥٠٧٤٥٩ منتظر شخير كيوش والي٤٢٢٢١٥١١٠٧٨٠٤٩
٠٠معيد٧٦٦٣٥٨٢٧٤١٥٩٦٢ ناهض كريم جواد عبود٤٣٢٢١٥١١٠٧٨٠٥٠
٠٠معيد٥٠م٧٩٥٦٣٩٥٧٥٠ وسام محمد بديوي محسن٤٤٢٢١٥١١٠٧٨٠٥١
٠٠معيد٥٣٧٣٨٣صفر١٠٠٧٥٦٣ يحيى كاظم محمد علي٤٥٢٢١٥١١٠٧٨٠٥٢
٠٠معيد٢٢٪١٣ثمانتسع٧٧٥٠٣٤ مصطفى محسن علي موسى٤٦٢٢١٥١١٠٧٨٠٥٣
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