
00راسب50غ غ 62565954 ثائر كاظم جبار علیخ1221511042010
39856.86ناجح5050 6556655359 عبد الستار جبار عبید عبد الرضا2221511042026
00راسب2350 25 79505050 علي حسین عزیز حریجة3221511042028
00راسب5050غ 82725065 احمد ناجي عزال خلیبص4221611042008
00راسب5056غ 57غ 9967 جاسم حمید مدلول ناصر5221611042010
00راسب415053 92775650 جعفر محسن شیاع منصور6221611042011
00راسب335050 73675053 حسن سعد حشف شاھر7221611042013
00راسب59غ غ 39 896281 حسین عبد علي وطن توین8221611042016
40157.29ناجح545050 79615057 حسین علي رحیم كزیر9221611042018
00راسبغ 9989غ 999398 حیدر عدنان بدوي ساجت10221611042021
00راسب5250غ 86545057 رضا فھد حنون خطل11221611042022
00راسب55غ غ 79635366 زین العابدین قیس مصدك كزار12221611042023
00راسب60غ غ 93735059 ساجد حاكم حسن جبار13221611042024
47668ناجح716466 86725265 عبد المطلب مسلم نیروز مدھوش14221611042027
00راسبغ 50غ 92625072 علي حسن كریم رحیم15221611042028
00راسب346150 91785069 علي عبد ھاني حسین16221611042029
00راسبغ غ 9278556950 علي فرحان مفتن عاصي17221611042030
00راسبغ 55غ 92635268 علي كریم محمد رداد18221611042031
49470.57ناجح6473507673 8870 كاظم جمیل ثجیل ھادي19221611042035
00راسبغ 50غ 50غ 9472 كرار سمیر عبد الحسین طلیب20221611042038
45464.86ناجح656254 94775151 كرار عبد الحسین جویھل مشیجل21221611042039
00راسب5060غ 90655058 كرار علي رمضان محمد22221611042040
00راسب316859 2980 9280 مالك سعد رمضان عبد هللا23221611042041
00راسب85727364غ 9881 محمد جمعھ محیسن سدخان24221611042043
47267.43ناجح625961 94806551 محمد رھیف ریسان عبد االمام25221611042045
58984.14ناجح986580 99888475 محمد عبد االمیر حموده جاسم26221611042046
56781ناجح857776 98876876 مصطفى ایمان زكي محمد علي27221611042050
00راسبغ 5050غ 957450 مصطفى جواد عبد الكاظم عبد الصاحب28221611042051
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46065.71ناجح506163 91725073 مصطفى مھدي ھوي ماطوز29221611042053
00راسب305050 86645253 منتظر قصي خیر هللا جابر30221611042055
00راسب416050 86795058 مھدي خمیس جاسم بھلول31221611042056
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