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صباحٌة1990-661989االولعراقًمحمد ابراهٌم هناءاالجتماعاالداببغداد153

صباحٌة1990-65.911989االولعراقًحمادي حمد ٌاسٌناالجتماعاالداببغداد154

صباحٌة1990-65.81989االولعراقًخماس حذاماالجتماعاالداببغداد155

صباحٌة1990-65.761989االولعراقًطه اسعداالجتماعاالداببغداد156

صباحٌة1990-65.691989االولعراقًحمٌد جاسم عباساالجتماعاالداببغداد157

صباحٌة1990-65.651989االولعراقًجبر عظم حسٌناالجتماعاالداببغداد158

صباحٌة1990-65.61989االولعراقًرحمن جواد سامًاالجتماعاالداببغداد159

صباحٌة1990-65.51989االولعراقًمطرود علًاالجتماعاالداببغداد160

صباحٌة1990-65.51989االولعراقًشوكت فاضلهاالجتماعاالداببغداد161

صباحٌة1990-65.31989االولمغربًعمر محمد خلٌداالجتماعاالداببغداد162

صباحٌة1990-65.141989االولعراقًجاسم محمد هاشماالجتماعاالداببغداد163

صباحٌة1990-65.11989االولعراقًجاسم عٌار مطشراالجتماعاالداببغداد164

صباحٌة1990-65.61989االولعراقًرحمه علً سهٌلهاالجتماعاالداببغداد165

صباحٌة1990-64.781989االولعراقًفرحان عبد قاسماالجتماعاالداببغداد166

صباحٌة1990-64.581989االولعراقًعبود االمٌر عبد محمداالجتماعاالداببغداد167

صباحٌة1990-64.361989االولعراقًعلوان مطلك جاسماالجتماعاالداببغداد168

صباحٌة1990-64.31989االولعراقًحسن سلمىاالجتماعاالداببغداد169

صباحٌة1990-64.11989االولعراقًشنٌشل حسٌن هناءاالجتماعاالداببغداد170

صباحٌة1990-63.861989االولعراقًحسٌن امٌن محمداالجتماعاالداببغداد171

صباحٌة1990-63.831989االولعراقًالكرٌم عبد المنعم عبداالجتماعاالداببغداد172

صباحٌة1990-63.821989االولعراقًنزال باجً محمداالجتماعاالداببغداد173

صباحٌة1990-63.631989االولعراقًمجٌد لطٌف معداالجتماعاالداببغداد174

صباحٌة1990-63.581989االولعراقًغربً خمٌس منىاالجتماعاالداببغداد175
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صباحٌة1990-63.521989االولعراقًرشٌد حمٌداالجتماعاالداببغداد176

صباحٌة1990-63.51989االولعراقًحاتم معداالجتماعاالداببغداد177

صباحٌة1990-63.41989االولعراقًكاظم انعاماالجتماعاالداببغداد178

صباحٌة1990-63.41989االولعراقًاحمد مرٌماالجتماعاالداببغداد179

صباحٌة1990-63.11989االولعراقًجاسم فاتناالجتماعاالداببغداد180

صباحٌة1990-63.11989االولعراقًجواد احمد سحراالجتماعاالداببغداد181

صباحٌة1990-62.91989االولعراقًالكاظم عبد كمر محمداالجتماعاالداببغداد182

صباحٌة1990-62.91989االولعراقًمحمود هدىاالجتماعاالداببغداد183

صباحٌة1990-62.61989االولعراقًٌوسف حمٌد شذىاالجتماعاالداببغداد184

صباحٌة1990-62.541989االولعراقًهزاع علً حسٌناالجتماعاالداببغداد185

صباحٌة1990-62.51989االولعراقًعرٌبً علً رجاءاالجتماعاالداببغداد186

صباحٌة1990-62.21989االولعراقًمجمان انور خدٌجةاالجتماعاالداببغداد187

صباحٌة1990-62.11989االولعراقًالحسن عبد حسٌناالجتماعاالداببغداد188

صباحٌة1990-61.51989االولعراقًكعٌد جمعة انتصاراالجتماعاالداببغداد189

صباحٌة1990-61.41989االولعراقًعلً فائزهاالجتماعاالداببغداد190

صباحٌة1990-60.711989االولعراقًخلف علً محمداالجتماعاالداببغداد191

صباحٌة1990-60.11989االولعراقًلفته الرزاق عبد فٌصلاالجتماعاالداببغداد192

صباحٌة1990-59.61989االولعراقًجٌاد زٌد عبد صالحاالجتماعاالداببغداد193

صباحٌة1990-59.11989االولعراقًمتعب جواد باسمهاالجتماعاالداببغداد194

صباحٌة1990-59.11989االولعراقًحامد عقٌلاالجتماعاالداببغداد195

صباحٌة1990-58.51989االولعراقًحمٌد االءاالجتماعاالداببغداد196

صباحٌة1990-58.51989االولعراقًكاٌم عبٌس محمداالجتماعاالداببغداد197

صباحٌة1990-01989االولعراقًمرزة ضٌاء االءاالجتماعاالداببغداد198
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صباحٌة1990-77.621989الثانًعراقًاللطٌف عبد رزوقً نهاٌةاالجتماعاالداببغداد1

صباحٌة1990-69.721989الثانًعراقًسلمان نهلهاالجتماعاالداببغداد2

صباحٌة1990-68.51989الثانًعراقًابراهٌم عبد عباساالجتماعاالداببغداد3

صباحٌة1990-681989الثانًعراقًعناد وحٌد محمداالجتماعاالداببغداد4

صباحٌة1990-67.31989الثانًعراقًتحسٌن مٌسوناالجتماعاالداببغداد5

صباحٌة1990-66.41989الثانًعراقًسبع داود بشاراالجتماعاالداببغداد6

صباحٌة1990-66.41989الثانًعراقًالرضا عبد الحلٌم عبد هٌثماالجتماعاالداببغداد7

صباحٌة1990-66.31989الثانًعراقًاحمد مصلح مزهراالجتماعاالداببغداد8

صباحٌة1990-65.71989الثانًعراقًٌوسف اٌوباالجتماعاالداببغداد9

صباحٌة1990-65.291989الثانًعراقًصٌهود ٌحٌىاالجتماعاالداببغداد10

صباحٌة1990-65.151989الثانًعراقًاحمد جبار علًاالجتماعاالداببغداد11

صباحٌة1990-651989الثانًعراقًصالح علً محمداالجتماعاالداببغداد12

صباحٌة1990-651989الثانًعراقًمصطفى علً ماجداالجتماعاالداببغداد13

صباحٌة1990-64.81989الثانًعراقًمطلك ابراهٌم اسماعٌلاالجتماعاالداببغداد14

صباحٌة1990-64.51989الثانًعراقًزناد هناءاالجتماعاالداببغداد15

صباحٌة1990-64.31989الثانًعراقًمصطفى الستار عبداالجتماعاالداببغداد16

صباحٌة1990-641989الثانًعراقًٌاسر محسناالجتماعاالداببغداد17

صباحٌة1990-63.71989الثانًعراقًحسن احمد هالةاالجتماعاالداببغداد18

صباحٌة1990-63.691989الثانًعراقًعلوان محمد جاسماالجتماعاالداببغداد19

صباحٌة1990-63.61989الثانًعراقًرضٌوي علًاالجتماعاالداببغداد20

صباحٌة1990-63.51989الثانًعراقًعباس خضٌر علًاالجتماعاالداببغداد21

صباحٌة1990-63.121989الثانًعراقًجبر هللا عبد محمداالجتماعاالداببغداد22

صباحٌة1990-62.51989الثانًعراقًحسن جوهر صادقاالجتماعاالداببغداد23

صباحٌة1990-62.51989الثانًعراقًحامد محمداالجتماعاالداببغداد24

صباحٌة1990-66.961989الثانًعراقًناصر كاظم جواداالجتماعاالداببغداد25
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صباحٌة1990-62.11989الثانًعراقًالصاحب عبد جعفر نادٌةاالجتماعاالداببغداد26

صباحٌة1990-621989الثانًعراقًحمٌد حٌدراالجتماعاالداببغداد27

صباحٌة1990-621989الثانًعراقًابراهٌم خلٌل صالحاالجتماعاالداببغداد28

صباحٌة1990-60.91989الثانًعراقًجمٌل منىاالجتماعاالداببغداد29

صباحٌة1990-60.51989الثانًعراقًعلً محمد جماناالجتماعاالداببغداد30

صباحٌة1990-59.91989الثانًعراقًعواد محمد رٌحاناالجتماعاالداببغداد31

صباحٌة1990-57.71989الثانًذكرعراقًمصطفى فتحً شعالناالجتماعاالداببغداد32


