
٠٠معيد٨٣٥٣٥٥٣٧٥٠٥٧٤٠ امجد فرج حسن زاهي١٢٢١٥١١٢١٦٠٠١
٠٠معيد٦٩٥١٤٠٤٢٥٠٥٥٣٦ انس فليح عمير منشد٢٢٢١٥١١٢١٦٠٠٢
٠٠معيد٧٩٦٦٤٣٤٢٥٢٥٤٥٠ تحسين جابر اعبيد فيصل٣٢٢١٥١١٢١٦٠٠٣
٠٠معيد٧١٥٠٤٢٢٦٣٦٥٠٢١ حسين جبار زويد رزيج٤٢٢١٥١١٢١٦٠٠٤
٠٠معيدم٩١٦٣٦٦٧١٥٢٦٩ حسين محمد عبد الحسين هاشم٥٢٢١٥١١٢١٦٠٠٥
٤٩٧٧١ناجح٨٩٦٤٧١٦٠٦٩٧٧٦٧ حيدر عبد اهللا صيوان حنظل٦٢٢١٥١١٢١٦٠٠٦
٠٠معيد٨٨٥٠مصفر٨٤٦٢٢٢ زيد كريم خليف بصير٧٢٢١٥١١٢١٦٠٠٧
٠٠معيد٧٦٥٧٣٢٦٤٥٠٥٤٣٩ زين العابدين حسين محمد عيسى٨٢٢١٥١١٢١٦٠٠٨
٠٠معيد٧٥٦٧٤٠٥١٢٦٦٨٥٠ ساجد سالم حسن ناهض٩٢٢١٥١١٢١٦٠٠٩
٠٠معيدم٨٤٧٣٧٩٦٨٧٤٦٥ سامي ستار جبير احيمر١٠٢٢١٥١١٢١٦٠١٠
٠٠معيد٨٥٧١٣٨٦٣٦٤٦٨٦٨ عباس فاضل عجيل صيهود١١٢٢١٥١١٢١٦٠١١
٠٠معيد٣١٥٢٢٧م٧٢٦٠٥٠ عبد الرسول جاسم غازي رميض١٢٢٢١٥١١٢١٦٠١٢
٠٠معيدصفر٥٩٣١٣٣٢٧٣٠٥٠ عبد اهللا حسين مطشر خيون١٣٢٢١٥١١٢١٦٠١٣
٤٩١٧٠,١٤ناجح٧٣٧٢٦٧٧٩٥٥٧٨٦٧ عصام نويدر ماهود غانم١٤٢٢١٥١١٢١٦٠١٤
٠٠معيد٨٣٥٦٢٨٥٠٥٠٦٢٤٠ علي اياد محيسن علي١٥٢٢١٥١١٢١٦٠١٥
٠٠معيد٦٦٦٥٧٧٥٠صفر٧٩٦٥ علي جمعة صيهود غانم١٦٢٢١٥١١٢١٦٠١٦
٠٠معيد٨٠٥٢٣٢٦٠٤٠٥٦٣١ علي كريم عبد اهللا عبود١٧٢٢١٥١١٢١٦٠١٧
٠٠معيد٣٥٣٠صفر٧٥٥٠٣١٣٩ عمار حكيم كريم خليف١٨٢٢١٥١١٢١٦٠١٨
٠٠معيد٥٧٥٠٪٧٨٥٠٥٥٥٧١٧ مرتضى عبد الحسين مطر شمخي١٩٢٢١٥١١٢١٦٠١٩
٠٠معيد٥٠صفرم٨٦٥٠٣١٥١ مسلم ابراهيم كاظم بدر٢٠٢٢١٥١١٢١٦٠٢٠
٠٠معيد٥٣مم٨٦٥٨٤٠٦٩ مشتاق طالب عبد العالي خليف٢١٢٢١٥١١٢١٦٠٢١
٠٠معيد٨١٧٤م٨٢صفر٩١٦٩ منتظر فيصل عزي سعدون٢٢٢٢١٥١١٢١٦٠٢٢
٠٠معيد٨٦م٩٣٩٢١٠٠صفر٩٣ منذر هليل حامد عليوي٢٣٢٢١٥١١٢١٦٠٢٣
٠٠معيد٧٩٥٥٢٠٦٠٣٨٥٧٥٠ نجم عبد اهللا فالح شميل٢٤٢٢١٥١١٢١٦٠٢٤
٠٠معيد٢١صفرثمان٥٠صفر٨٤٥٠ نعيم عجيل زغير شبيب٢٥٢٢١٥١١٢١٦٠٢٥
٠٠معيد٥٠٢٧٣٥٣١٪٦٨٣٥١٣ وسام احمد شاهي رداد٢٦٢٢١٥١١٢١٦٠٢٦
٠٠معيد٦١مم٩١٦٣٦٣٩٢ يقظان ناصر مجيد عالوي٢٧٢٢١٥١١٢١٦٠٢٧
٠٠معيدم٨٧٨٥٨١٨٤٩٢٧٩ اخالص وضاح ضيول سعدون٢٨٢٢١٥١٢٢١٦٠٠١
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٠٠معيد٣٢٣٤٪٨٣٥٨٤١٣٧١٩ اميره كامل كاظم بدر٢٩٢٢١٥١٢٢١٦٠٠٢
٠٠معيد٢٩صفر٨٨٥٢٢١٣٧٢٤ ايات حيدر عباس يونس٣٠٢٢١٥١٢٢١٦٠٠٣
٠٠معيد٦٦٥٩صفر٨١٦٠٢٥٣٧ حنان داخل شنان حسين٣١٢٢١٥١٢٢١٦٠٠٤
٤٩٨٧١,١٤ناجح٩٠٦٦٧٠٦٨٥٥٧٦٧٣ حنين لقمان رزاق جعاز٣٢٢٢١٥١٢٢١٦٠٠٥
٠٠معيد٦٨٦١٣٠٣٧٥٠٦٥٥٠ دعاء محمد سكر عناد٣٣٢٢١٥١٢٢١٦٠٠٦
٤٩٠٧٠ناجح١٠٠٧١٥٨٧٧٦٠٧١٥٣ رجاء عريبي بدر سعدون٣٤٢٢١٥١٢٢١٦٠٠٧
٠٠معيد٨٧٥٧٢٧٨٦٧٢٨٨٦٢ رقيه حميد هليل عزيز٣٥٢٢١٥١٢٢١٦٠٠٨
٠٠معيد٧٩٤٠٢٤٤٠٣٢٥٠٣١ رواء جاسم ضهد دويشر٣٦٢٢١٥١٢٢١٦٠٠٩
٠٠معيد٥٥٧٢٦١صفر٨٩٦٨٦٩ ريام خالد عزيز جاسم٣٧٢٢١٥١٢٢١٦٠١٠
٠٠معيد٨٥٥٠٢٩٢١٣٧٥٠٥٠ زهراء صادق عباس يونس٣٨٢٢١٥١٢٢١٦٠١١
٠٠معيد٧٢٥٦م٩٥٧٦٦٤٦١ زينه نعيم كاظم بدر٣٩٢٢١٥١٢٢١٦٠١٢
٠٠معيد٩٦٨٥٦٥م١٠٠٩٠٨٩ شفق عواد رشيد هويدي٤٠٢٢١٥١٢٢١٦٠١٣
٠٠معيد٨٣٥٥٦٣٥٤٣٠٥٩٤٠ عبير ستار جبير احيمر٤١٢٢١٥١٢٢١٦٠١٥
٠٠معيدم٧٥٦٦٦٣٦٥٦٦٨٢ عبير صاحب كاظم بدر٤٢٢٢١٥١٢٢١٦٠١٦
٤١٩٥٩,٨٦ناجح٨٤٦٦٥٢٦٤٥٠٥٣٥٠ غفران سالم جبر زغير٤٣٢٢١٥١٢٢١٦٠١٧
٠٠معيد٧٢صفر٩٦٧٩٥٠٧٩٨٥ كلثوم مهدي سعدون عبد الحسين٤٤٢٢١٥١٢٢١٦٠١٨
٠٠معيد٪٧٨٥٠٣٨٢٩٢٦٣٢١٦ كوثر جبار جاسم زرير٤٥٢٢١٥١٢٢١٦٠١٩
٠٠معيد٣١٥٠٦٠٣١صفر٨٣٥٠ مثال رزاق كاظم جساب٤٦٢٢١٥١٢٢١٦٠٢٠
٠٠معيد٥٤٥٢٪٧٥٥٢٤١٤١١٤ مروه رزاق كاظم جساب٤٧٢٢١٥١٢٢١٦٠٢١
٠٠معيد٧٧٣٦٢٧٣٧٥٠٥٨٥٤ هناء جبار عجيل عكيلي٤٨٢٢١٥١٢٢١٦٠٢٢
٠٠معيد٥٧٣٥صفر٨٩٥٠٤٢٤١ وسن قاسم ضهد دويشر٤٩٢٢١٥١٢٢١٦٠٢٣
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