
٠٠معيد٣٢٢٨٢٦صفر٨٩٥٧٥٠ آمنه هادي خليف رهيج١٢٢١٥١٢١١٧٠٠١
٠٠معيد٥٧٦٨صفر٩٩٧٧٧٩٣٧ آوراس محسن مناع مهوس٢٢٢١٥١٢١١٧٠٠٢
٠٠معيدصفر٣٦٥٤صفر٨١٥١٥٨ اثار كاظم نعمه جبر٣٢٢١٥١٢١١٧٠٠٣
٠٠معيد٤١٥٠٤١صفر٧٧٥٧٦١ ازهار شناوه عبد منادي٤٢٢١٥١٢١١٧٠٠٤
٠٠معيدصفر٢٧٢٩٢٣٣٨صفر٧٧ التفات وليد فليح عبيد٥٢٢١٥١٢١١٧٠٠٥
٠٠معيد٤٢٥٧٦٥صفر٨٠٦٨٦٣ امال محسن عجيل مالجي٦٢٢١٥١٢١١٧٠٠٦
٠٠معيد٦٩٦٤٩٠٣٨٢٩٥٠٥٠ ايمان شهيد فليح عبيد٧٢٢١٥١٢١١٧٠٠٧
٠٠معيدصفر٤٢٥٠صفر٨٨٧٦٧٠ ايمان هاشم جخيور راشد٨٢٢١٥١٢١١٧٠٠٨
٤٨٢٦٨,٨٦ناجح٨٥٨٠٧٦٧٠٥٩٥٥٥٧ تماضر غانم عطيه عيدان٩٢٢١٥١٢١١٧٠٠٩
٠٠معيد٧٦٥٩٨٥م٧٩صفر٨٩ حنين حسين نعمه عيسى١٠٢٢١٥١٢١١٧٠١٠
٠٠معيد٧٧٩٢٩١صفر٨٢صفر٩٥ حوراء رزاق حسن حميد١١٢٢١٥١٢١١٧٠١١
٠٠معيد٨١٦٦٧١٣٣٣٤٥٢٥٩ دعاء باهض حسن دهله١٢٢٢١٥١٢١١٧٠١٢
٠٠معيد٨٨٧٦٤٢٦٨٣٣٥٥٥٥ دعاء سلمان عوده حمود١٣٢٢١٥١٢١١٧٠١٣
٠٠معيد٥٤٥٠صفرصفر٨٢٧٨٦٨ دعاء عزيز غريب سالم١٤٢٢١٥١٢١١٧٠١٤
٠٠معيد٩٣٧٨٦٠٥٩٢٩٥٠٥٩ رحاب حميد حسين حبيب١٥٢٢١٥١٢١١٧٠١٥
٠٠معيد٧٦٥١٥٣٣٧٣٠٣٩٣٧ رسل رياض نعيم خضر١٦٢٢١٥١٢١١٧٠١٧
٠٠معيد٧٨٦٧٦٢٥٣٣٨٤٢٥٠ رنا رزاق فاضل ساجت١٧٢٢١٥١٢١١٧٠١٨
٠٠معيدصفر٧٤٧٢صفر٨٣صفر٩٠ زهراء حسن حسين كنهر١٨٢٢١٥١٢١١٧٠١٩
٠٠معيد٥٠٥٠٥٠صفر٧٦٥٦٦٢ زهراء عبد االمير يحيى عبد١٩٢٢١٥١٢١١٧٠٢٠
٠٠معيد٧١٦٣٥٣صفر٧٧٥٠٥٦ زهراء كاظم شمخي برهان٢٠٢٢١٥١٢١١٧٠٢١
٠٠معيدصفر٨٤٥٠٧٠٧٢صفر٨٥ زينب حسن حسين كنهر٢١٢٢١٥١٢١١٧٠٢٢
٦٨١٩٧,٢٩ناجح١٠٠٩٤١٠٠٩٣١٠٠٩٧٩٧ زينب عبود فلغوص حرز٢٢٢٢١٥١٢١١٧٠٢٣
٥٨٣٨٣,٢٩ناجح٩٨٩٤٩١٨٣٦١٧٦٨٠ زينب عجيل ضاحي جاسم٢٣٢٢١٥١٢١١٧٠٢٤
٠٠معيد٤٠٣٢٢١٣٩٢٥صفر٧٩ زينه سعيد عبد محيسن٢٤٢٢١٥١٢١١٧٠٢٥
٠٠معيد٨٠صفر٩٢٨٦٨٧٦٠صفر ساره حسين دمن راضي٢٥٢٢١٥١٢١١٧٠٢٦
٠٠معيد٦٥٦٠٦١٤١٤٢٥٦٥٠ سجى رفيق جميل عبيد٢٦٢٢١٥١٢١١٧٠٢٧
٠٠معيد٥١٧٤٤٢٣٧٥٠٤٠صفر سحر كاظم عليوي امفاوه٢٧٢٢١٥١٢١١٧٠٢٨
٠٠معيد٣٣مم٨٦٥٩٥٠٤١ سماح خيري كاظم نعمه٢٨٢٢١٥١٢١١٧٠٢٩
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٠٠معيد٣٠صفر٧٧٦٧٦٣٢٧٣٣ غفران ثامر نعيم حسين٢٩٢٢١٥١٢١١٧٠٣٠
٥٤١٧٧,٢٩ناجح٨٨٨٧٧٠٧١٨٠٦٧٧٨ فاطمه عبد الحسين محمد عليوي٣٠٢٢١٥١٢١١٧٠٣١
٠٠معيدصفر٩١٧٩٧٤٨٤٥٠٧٢ مروه حسين دمن راضي٣١٢٢١٥١٢١١٧٠٣٢
٠٠معيد٢٤٢٨٣٠٪٦١١٦صفر٧٠ مروه غني حسين كنهر٣٢٢٢١٥١٢١١٧٠٣٣
٠٠معيد٧٦٣٢٥٠٥٠٥٠صفر٨٧ مريم جبار مجباس بجاي٣٣٢٢١٥١٢١١٧٠٣٤
٦٣٥٩٠,٧١ناجح١٠٠٩٣٩٠٨٠٩٦٨٤٩٢ منار جميل يعكوب الزم٣٤٢٢١٥١٢١١٧٠٣٥
٠٠معيدصفر٥٩٧١صفر٨٨٨١٨٧ نضال حمود مجيبل ناصر٣٥٢٢١٥١٢١١٧٠٣٦
٠٠معيد٦٢٣٠٥٠٥٥٥٣صفر٦٢ نور اسماعيل نعيم مظلوم٣٦٢٢١٥١٢١١٧٠٣٧
٠٠معيد٧٢٦١٦٦٦٢٥٠٦٨٣٥ نور رزاق فاضل ساجت٣٧٢٢١٥١٢١١٧٠٣٨
٠٠معيد٥٠٥٠٥٥٥٠صفر٧٩٦٦ نور ستار عليعل عبد٣٨٢٢١٥١٢١١٧٠٣٩
٠٠معيدصفر٣٩٪٧١٥٤٥٠٣٥١٨ هاجر مجيد فجر سعد٣٩٢٢١٥١٢١١٧٠٤٠
٠٠معيد٢٨صفر٣٠صفر٦٢٥٧٥٤ هجران كاظم خلف عباس٤٠٢٢١٥١٢١١٧٠٤١
٦٥٧٩٣,٨٦ناجح١٠٠٩٦٩٧٨٧١٠٠٩١٨٦ هدى عبود فلغوص حرز٤١٢٢١٥١٢١١٧٠٤٢
٠٠معيد٧١٥٠صفرصفر٨٨٥٨٧١ وجدان حنظل كاظم لفته٤٢٢٢١٥١٢١١٧٠٤٣
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