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صباحٌة1992-66.11991الثانًعراقًاحمد ابراهٌم خالداالجتماعاالداببغداد12

صباحٌة1992-65.351991الثانًعراقًصاحب محمداالجتماعاالداببغداد13

صباحٌة1992-64.91991الثانًعراقًالٌذ قند حمٌداالجتماعاالداببغداد14

صباحٌة1992-64.31991الثانًعراقًرشٌد حمٌد خنساءاالجتماعاالداببغداد15

صباحٌة1992-63.41991الثانًانثىعراقًابراهٌم جلٌل بشرىاالجتماعاالداببغداد16

صباحٌة1992-63.41991الثانًعراقًمحمد وجدياالجتماعاالداببغداد17

صباحٌة1992-63.41991الثانًعراقًهللا عبد خلف محمداالجتماعاالداببغداد18

صباحٌة1992-63.11991الثانًعراقًحلواص حسٌن قاسماالجتماعاالداببغداد19

صباحٌة1992-61.871991الثانًعراقًعبد عواد رعداالجتماعاالداببغداد20

صباحٌة1992-61.81991الثانًعراقًجرجٌس حبٌب خٌرٌةاالجتماعاالداببغداد21

صباحٌة1992-61.651991الثانًعراقًاحتاجه علً فاضلاالجتماعاالداببغداد22

صباحٌة1992-61.61991الثانًعراقًمحمود اسماعٌل فاطمةاالجتماعاالداببغداد23

صباحٌة1992-60.251991الثانًعراقًعضٌد نضالاالجتماعاالداببغداد24

صباحٌة1992-60.21991الثانًعراقًالرسول عبد محمداالجتماعاالداببغداد25

صباحٌة1992-60.11991الثانًعراقًصالح حسٌن محموداالجتماعاالداببغداد26

صباحٌة1992-601991الثانًعراقًخلٌل انعاماالجتماعاالداببغداد27

صباحٌة1992-601991الثانًعراقًعبٌد ٌاسٌن بشرىاالجتماعاالداببغداد28

صباحٌة1992-601991الثانًعراقًعباس صاحب االءاالجتماعاالداببغداد29

صباحٌة1992-601991الثانًعراقًمحمود سهاماالجتماعاالداببغداد30

صباحٌة1992-59.11991الثانًعراقًبدن وناس سعداالجتماعاالداببغداد31

صباحٌة1992-591991الثانًعراقًكرٌم كاظم علًاالجتماعاالداببغداد32
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صباحٌة1992-58.51991الثانًذكرعراقًحسٌن دلً ٌحٌىاالجتماعاالداببغداد33

صباحٌة1992-57.61991الثانًعراقًساجت القادر عبداالجتماعاالداببغداد34

صباحٌة1992-57.51991الثانًعراقًالحسن عبد صبار علًاالجتماعاالداببغداد35

صباحٌة1992-56.81991الثانًعراقًكاظم عواد رٌاضاالجتماعاالداببغداد36

صباحٌة1992-56.31991الثانًعراقًمحمد سلمان قٌساالجتماعاالداببغداد37

صباحٌة1992-55.71991الثانًعراقًشهٌد حمزة جناناالجتماعاالداببغداد38

صباحٌة1992-54.81991الثانًعراقًحسن علً مثنىاالجتماعاالداببغداد39

صباحٌة1992-54.51991الثانًعراقًعباس كامل علًاالجتماعاالداببغداد40

صباحٌة1992-53.71991الثانًعراقًعبد خلٌل هللا عبداالجتماعاالداببغداد41

صباحٌة1992-53.41991الثانًعراقًمشعان كاظم وسناالجتماعاالداببغداد42

صباحٌة1992-53.11991الثانًعراقًالٌاس معروف محمداالجتماعاالداببغداد43

صباحٌة1992-52.81991الثانًعراقًعلً حمٌد رعداالجتماعاالداببغداد44

صباحٌة1992-521991الثانًذكرعراقًاسعد طه اسماعٌلاالجتماعاالداببغداد45

صباحٌة1992-51.71991الثانًعراقًعبود خلف ثامراالجتماعاالداببغداد46


