
39656.57ناجح535050 79615053 عالء شعیبث نایف ثجیل1221511007103
47367.57ناجح596557 82618564 علي حسین عدنان كریدي2221511007108
40758.14ناجح505050 90595355 احمد شریف صالح حسن3221611007005
00راسب12% 765056555650 احمد صباح عبد هللا محسن4221611007006
00راسبغ 50غ 93625260 احمد عجیل جابر عرمان5221611007011
00راسب56 58 41 82636456 احمد عماد رزاق ھاشم6221611007014

00راسب57غ غ 100685059 احمد كاظم عزیز ھوني7221611007016
00راسب50غ غ 100667564 احمد كریم زعیبل طعیمھ8221611007017
00راسبغ غ 50غ 927957 احمد ناظم نعیم راشد9221611007022
00راسب40515050 36 9150 احمد نعیم كاظم یاسر10221611007025
00راسبغ 50غ 84505050 انور ریاض مامون جوید11221611007031
00راسبتسع 6860515258 70 انور صباح عبد هللا محسن12221611007032
00راسب27 3362 98695866 ایاد وحید صبري سلطان13221611007033
00راسب365054 81598353 بھاء الدین باسم محمد14221611007034
00راسب506351غ غ 9350 تیسیر ستار عباس جابر15221611007037
00راسبغ 938173737074 حسن عوده حاشوش جواد16221611007041
00راسب345056 87505650 حسین ثائر حمید صدام17221611007046
00راسبغ 5054غ 795850 حسین عقیل ناصر غركان18221611007052
00راسب81غ 7553غ 8874 حسین فالح ضایف مزعل19221611007056
00راسبغ 51 24 89595550 حسین لفتھ رزاق فیاض20221611007058
00راسب17%5157 76505050 حمزه عبد الجبار جاسم كاظم21221611007062
45765.29ناجح6950 9271615262 حمزه عبد الكریم عبد الحسن كاظم22221611007063
00راسبغ غ غ 94685060 حیدر جلیل جابر موسى23221611007065
00راسب929478صفر 945482 سامي علي كاظم رحیمھ24221611007072
00راسبغ غ غ 84585259 سجاد جاسم محمد دویح25221611007074
45565ناجح625750 99775060 سجاد سالم مروح معلھ26221611007077
00راسبغ 50غ 52غ 8373 سعد حرب خلف محسن27221611007080
00راسب607452غ غ 8375 عباس فاضل جحیل سعد28221611007090
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00راسب58 79 31 95525063 عالء ریاض عبد العالي عبد الحسین29221611007096
00راسبغ غ 789064غ 99 علي احمد وفي بدن30221611007097
00راسب8271 75غ غ 9771 علي جاسم محمد محسن31221611007098
00راسب545050غ غ 75غ  علي عادل ابراھیم حسین32221611007105

43462ناجح506050 96705058 علي ناجي خلف ھاشم33221611007109
47167.29ناجح655481 6269 9050 فرقان صادق شبیب معلھ34221611007112
39155.86ناجح565050 82535050 كاظم احمد ھلیل ناصر35221611007113
00راسبغ غ غ 78525460 كرار ریاض جواد كاظم36221611007121
41158.71ناجح555064 92505050 كرار كریم جاسم محمد37221611007123
00راسبغ 50غ غ 855450 كمال ھاشم محمد مراد38221611007124
00راسب50غ غ 93705059 محمد ستار جابر حاتم39221611007130
00راسب7550غ 97686965 محمد عدنان محمد خفیف40221611007131
00راسب50غ غ 92505150 محمد محسن جبار بجاي41221611007137
41459.14ناجح535150 90615257 مرتضى احمد اسماعیل حسون42221611007138
46266ناجح505050 95748063 مرتضى كمال محمد كاظم43221611007140
42761ناجح51635173 895050 مرتضى نعیم كاظم یاسر44221611007142
00راسبغ غ غ 74508950 مسلم ستار جبر عبد النبي45221611007143
38254.57ناجح595054 69505050 مصطفى جلیل انعیمھ وحید46221611007147
00راسبغ 5050غ 956450 منتظر جوده دفار بني47221611007150
00راسب69غ 5878غ 9162 منتظر كاظم عزیز عبد علي48221611007153
55379ناجح8382 9887696767 منتظر ھاشم جبار خلیف49221611007154
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