
٤٤٧٦٣,٨٦ناجح٨٨٦٣٦٤٦٦٥٠٥٨٥٨ اثمار جابر مرزوق جابر١٢٢١٥١٢١٤٣٠٠١
٦٣٥٩٠,٧١ناجح١٠٠٨٨٨٦٧٩٩٢٩٣٩٧ امنه عوده عبيد غالي٢٢٢١٥١٢١٤٣٠٠٢
٠٠معيد٧٥٦٧٥٩م٨٠٧٤صفر ايات جمعه حبيل لفته٣٢٢١٥١٢١٤٣٠٠٣
٠٠معيد٩٥٧١٧٢٥٣٥٠٣٥٥٠ ايات كريم عبد المحسن عبد الصاحب٤٢٢١٥١٢١٤٣٠٠٤
٠٠معيد٢٨تسعصفرتسع٢٣صفر٥١ ايات محسن عبد الكريم دخيل٥٢٢١٥١٢١٤٣٠٠٥
٠٠معيد٦٩٧٨٨٩٧٧صفرصفرصفر ايه فارس عواد راضي٦٢٢١٥١٢١٤٣٠٠٦
٦٧٤٩٦,٢٩ناجح١٠٠٩٣٩٠٩٦١٠٠٩٨٩٧ بتول جعفر جبار خوين٧٢٢١٥١٢١٤٣٠٠٧
٠٠معيدم٦٩٨٨٧٩صفر٨٠٧١ حنان خليل فرج جبر٨٢٢١٥١٢١٤٣٠٠٨
٠٠معيدم٥٢٦٥صفر٧٤٦٤صفر حوراء رائد شهيد احمد٩٢٢١٥١٢١٤٣٠٠٩
٠٠معيد٩٤٩٢١٠٠١٠٠صفر٩٥صفر حوراء شهيد رحيم سلمان١٠٢٢١٥١٢١٤٣٠١٠
٠٠معيد٩٨٥٠٣٥٢٠٢٤٥٠٣٣ رسل جمعه ظهير مالح١١٢٢١٥١٢١٤٣٠١١
٠٠معيد٩٥١٠٠٩٧١٠٠صفر٩٨٩٦ زهراء شهيد رحيم سلمان١٢٢٢١٥١٢١٤٣٠١٢
٥٨٦٨٣,٧١ناجح٩٧٩١٨٥٨٠٨٣٨١٦٩ زيزفون حازم طعمه محمد١٣٢٢١٥١٢١٤٣٠١٣
٠٠معيد٥١٥٤٦٥٥٠٦٠٣٨صفر زينب حسن شكير حمود١٤٢٢١٥١٢١٤٣٠١٤
٠٠معيد٥٠٣٨صفر٨٤٦٥٧٢٥٤ زينب عارف عبد الجليل هداد١٥٢٢١٥١٢١٤٣٠١٥
٤٤٥٦٣,٥٧ناجح٨١٥٠٥٠٥٥٧٨٦١٧٠ زينب عبد الكريم هاشم علي١٦٢٢١٥١٢١٤٣٠١٦
٠٠معيدصفر٥٨٦٩٦٤صفرصفر٩٥ زينب قيس موازي مزبان١٧٢٢١٥١٢١٤٣٠١٧
٦٦٧٩٥,٢٩ناجح١٠٠٩٩٩٤٩٨٩٨٨٩٨٩ ساره عجيل علوان عبد الساده١٨٢٢١٥١٢١٤٣٠١٨
٠٠معيد٥٠صفر٨٥٦٦٥٤٦٣٥٠ سالي احسان حامد ماضي١٩٢٢١٥١٢١٤٣٠٢٠
٠٠معيدصفر١٠٠٩٧٩٦٨٩١٠٠١٠٠ سجى كريم شهاب نجم٢٠٢٢١٥١٢١٤٣٠٢١
٠٠معيد٩١٨٠٩٧٩٤صفر١٠٠٨٥ سمر سعد سلمان ثويني٢١٢٢١٥١٢١٤٣٠٢٢
٠٠معيد٥٢٥٧٥٠صفر٣١صفر٨٠ ضالل عواد يوسف حسين٢٢٢٢١٥١٢١٤٣٠٢٣
٠٠معيد٩٨٩٩٩٤٩٩٩١٩٨صفر طيبه عالء عبد الحسين مزبان٢٣٢٢١٥١٢١٤٣٠٢٤
٠٠معيد٣١صفر٣٧صفر٣٢صفر٦٩ عبير حسن جابر عبد٢٤٢٢١٥١٢١٤٣٠٢٥
٦٦٥٩٥ناجح٩٦٩١٩٩٩٠٩٥٩٩٩٥ عال مجيد علي غانم٢٥٢٢١٥١٢١٤٣٠٢٦
٠٠معيد٨٣٨٨٨١٨٤صفر٩١٨٣ فاطمة خليل ابراهيم محمد٢٦٢٢١٥١٢١٤٣٠٢٧
٠٠معيدصفر٩٨٩٤٩٨٨١١٠٠٩٥ فاطمة محمد طالب محمد٢٧٢٢١٥١٢١٤٣٠٢٨
٠٠معيد٥١صفر٥٠صفر٤٠صفر٧٩ لمياء حسين عليوي زغير٢٨٢٢١٥١٢١٤٣٠٢٩
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٠٠معيدصفرصفر٢٦صفرصفرصفر٧١ مروه حسين رزاق مطر٢٩٢٢١٥١٢١٤٣٠٣٠
٠٠معيد٥٢٥٠صفر٢٧٣٧صفر٧٨ مروه محمد حميد عليوي٣٠٢٢١٥١٢١٤٣٠٣١
٠٠معيدصفر٨٣صفر٨٥٦٦صفر٩٩ مريم سليم مسير جوده٣١٢٢١٥١٢١٤٣٠٣٢
٠٠معيد٨٢صفر٩٣٨١٩١صفر٩٩ منار تركي ديوان حسين٣٢٢٢١٥١٢١٤٣٠٣٣
٠٠معيد٣١صفر٣٧٢٦٣٤صفر٨١ ميساء علي عبد اهللا زوير٣٣٢٢١٥١٢١٤٣٠٣٤
٠٠معيد٦٢صفر٨٧٦٠٦٥٥١٥٠ نور شامل فرج كريم٣٤٢٢١٥١٢١٤٣٠٣٥
٤٨٣٦٩ناجح٩٥٦٥٨٣٧٧٥٠٥٠٦٣ نور ناظم حميد مزعل٣٥٢٢١٥١٢١٤٣٠٣٦
٤٤٢٦٣,١٤ناجح٩٩٧١٥٧٥٣٥٠٥٣٥٩ نور وليد صالح عبد العزيز٣٦٢٢١٥١٢١٤٣٠٣٧
٠٠معيد٤١صفر٩٩٦٩٥٠٦١٥٠ هاجر رزاق هاشم كاغد٣٧٢٢١٥١٢١٤٣٠٣٨
٤٧٠٦٧,١٤ناجح٩٨٦٨٦٩٥٩٥٤٦٩٥٣ هالة هاشم طاهر جاسم٣٨٢٢١٥١٢١٤٣٠٣٩
٠٠معيد٧٨٩٢٧٤٧٦صفر٩٩٨١ هند حسن شكير حمود٣٩٢٢١٥١٢١٤٣٠٤٠
٠٠معيدصفر٩٨٧٥٥٨٦٦٥٨٦٣ هند رزاق هاشم كاغد٤٠٢٢١٥١٢١٤٣٠٤١
٠٠معيد٦٩٧٥٧٦٧٠م٩٩٨٩ والء عمار جبار هداد٤١٢٢١٥١٢١٤٣٠٤٢
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