
٠٠معيد٥٤صفر٨٩صفر٩٧٨٢٩٩٩١ أحمد طالب شريف عذيب١٢٢١٥١١٠٨٠٠٠١
٦٩٠٩٨,٥٧ناجح٩٩٩٦١٠٠١٠٠٩٩١٠٠٩٦٨٠ أحمد عبد الخالق طالب عوده٢٢٢١٥١١٠٨٠٠٠٢
٠٠معيد٩٤٩٨٨٤٨٤م١٠٠٩٠٩٩ أحمد عبد الكريم شكايه ناصح٣٢٢١٥١١٠٨٠٠٠٣
٦٨٦٩٨ناجح١٠٠٨٨٩٩١٠٠٩٩١٠٠١٠٠٨١ أحمد عقيل سعد بنيان٤٢٢١٥١١٠٨٠٠٠٤
٠٠معيد٨٧٧١م٧٥صفر٩٤٧٧٨٤ أحمد نزار شوين شليج٥٢٢١٥١١٠٨٠٠٠٥
٠٠معيد٤٣صفر٢٠٢٦م٩٤٧٧٨٧ أمجد عبد سمير محيميد٦٢٢١٥١١٠٨٠٠٠٦
٠٠معيد٥٨صفرمصفرم٧٧صفر٩٠ أيمن عامر عبد العباس كريم٧٢٢١٥١١٠٨٠٠٠٧
٠٠معيدممممم٨٥٩٧م جعفر حيدر عبد المهدي حمودي٨٢٢١٥١١٠٨٠٠٠٨

٦٧٠٩٥,٧١ناجح١٠٠٩٦٩٦٩٠٩٥٩٩٩٤٧٦ جعفر صادق محسن حمود٩٢٢١٥١١٠٨٠٠٠٩
٦٨٤٩٧,٧١ناجح١٠٠٩٢٩٦١٠٠١٠٠١٠٠٩٦٨٤ حسام الدين محمد عبد عطيه١٠٢٢١٥١١٠٨٠٠١٠
٠٠معيد٧٧٨٢٥٩٦١صفر٩٤٨٣٨٩ حسنين علي حسين جابر١١٢٢١٥١١٠٨٠٠١١
٦٩٣٩٩ناجح١٠٠٩٦٩٨١٠٠١٠٠٩٩١٠٠٩٦ حسين جواد كاظم خليف١٢٢٢١٥١١٠٨٠٠١٢
٦٧٥٩٦,٤٣ناجح١٠٠٩٠٩٣٩٨٩٩٩٦٩٩٥٩ حسين حيدر فالح دخيل١٣٢٢١٥١١٠٨٠٠١٣
٠٠معيد٨٥صفرصفر٩٨٨٥٩٣٩٧٩٨ حسين سالم علي محمد١٤٢٢١٥١١٠٨٠٠١٤
٦٦٣٩٤,٧١ناجح٩٦٩١٩١١٠٠٩٤٩٥٩٦٧٥ حسين عالوي عبيد جويد١٥٢٢١٥١١٠٨٠٠١٥
٦٤٨٩٢,٥٧ناجح٩٩٨٩٩٠٩٨٨٧٩١٩٤٥١ حسين فاضل جواد فرج١٦٢٢١٥١١٠٨٠٠١٦
٠٠معيد٥٠صفر٦٥صفرصفر٨٨٦٨٧٨ خالد محمد جلوي حزام١٧٢٢١٥١١٠٨٠٠١٧
٠٠معيد٩٨٩٥٩٢٦٠م٩٦٩٢٨٥ زين العابدين جواد كاظم عبد الحسن١٨٢٢١٥١١٠٨٠٠١٨
٦٦٦٩٥,١٤ناجح١٠٠٨٦٩٣٩٤٩٥٩٨١٠٠٦٠ عبد الحميد أحمد حميد جاسم١٩٢٢١٥١١٠٨٠٠١٩
٠٠معيدصفر٩٩٨٥٩٢٨٣٨٥٩٠٩٦ عبد اهللا طالب دبي ناصر٢٠٢٢١٥١١٠٨٠٠٢٠
٠٠معيدمصفرمصفرم٩٥صفر٩٩ عبد اهللا عباس محسن عواد٢١٢٢١٥١١٠٨٠٠٢١
٠٠معيدمصفر٩٢٩٦م٩٤صفر٩٦ عز الدين جالل عبد الصاحب حسين٢٢٢٢١٥١١٠٨٠٠٢٢
٠٠معيد٥٤٧٧٥١صفرم٩٠صفر٩٤ علي أحمد عوده رديف٢٣٢٢١٥١١٠٨٠٠٢٣
٠٠معيدمممم٨٨ممم علي اكبر أزهر عبد الرزاق عبد المهدي٢٤٢٢١٥١١٠٨٠٠٢٤

٠٠معيد٧٧مصفر٧٩م٩٣صفر٩٩ علي خضير عباس غضيب٢٥٢٢١٥١١٠٨٠٠٢٥
٦٤٣٩١,٨٦ناجح١٠٠٨٥٨٤٩٦٩٢٩٥٩١٧٦ علي شاكر جبار مطشر٢٦٢٢١٥١١٠٨٠٠٢٦
٦٩٢٩٨,٨٦ناجح١٠٠٩٦٩٧١٠٠١٠٠٩٩١٠٠٩٢ علي عبد المرتفع ابراهيم يعقوب٢٧٢٢١٥١١٠٨٠٠٢٧
٦٥٩٩٤,١٤ناجح١٠٠٩٣٩٣٨٦٩٧٩٦٩٤٧٨ علي قصي صكبان طاغي٢٨٢٢١٥١١٠٨٠٠٢٨
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٦٤٨٩٢,٥٧ناجح١٠٠٩٣٨٦٨١٩٢٩٧٩٩٦١ علي كامل طعيمه جابر٢٩٢٢١٥١١٠٨٠٠٢٩
٠٠معيدمصفرمصفرم٩٥صفرصفر كرار أحمد عبد الهادي حسين٣٠٢٢١٥١١٠٨٠٠٣٠
٠٠معيد٩٦١٠٠٩٥٧٢صفر١٠٠٩١٩٧ كرار حيدر غازي رشيد٣١٢٢١٥١١٠٨٠٠٣١
٠٠معيد٥٩صفرم٥٥صفر٩١صفر٩٨ مجتبى علي محسن موسى٣٢٢٢١٥١١٠٨٠٠٣٢
٠٠معيد٥١٣٧م٨٠٥٨٥١م٩١ محمد الباقر أحمد كامل ناهي٣٣٢٢١٥١١٠٨٠٠٣٣
٠٠معيدمصفرمصفرمصفرصفرصفر محمد باقر عثمان هاشم٣٤٢٢١٥١١٠٨٠٠٣٤
٠٠معيد١٠٠٩٥٦٣صفر١٠٠٨٨٩٩٩٠ محمد رحيم غافل ورور٣٥٢٢١٥١١٠٨٠٠٣٥
٠٠معيدم١٠٠٩٢٩٨١٠٠١٠٠١٠٠٩٢ محمد عبد اهللا كريم كايم٣٦٢٢١٥١١٠٨٠٠٣٦
٠٠معيد١٠٠٨٥٩٢٧٢صفر٩٨٨٤٩٨ مصطفى حيدر هدوان عبيد٣٧٢٢١٥١١٠٨٠٠٣٧
٠٠معيد٩٤٧٦صفر٩١صفر٩٨٧٩٩٤ مصطفى محمد حسن مكطوف٣٨٢٢١٥١١٠٨٠٠٣٨
٠٠معيدم٨٩٩٧٩٥م١٠٠٩٤٩٣ يوسف جيجان عبد الساده عبيد٣٩٢٢١٥١١٠٨٠٠٣٩
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