
00معيد50سبع6256595416% ثائر كاظم جبار عليخ1221511042010
00معيد65566553593550 عبد الستار جبار عبيد عبد الرضا2221511042026
00معيد7950505018%17%50 علي حسين عزيز حريجة3221511042028
39155.86ناجح67555050506455 مصطفى حيدر عبد المحسن لطيف4221511042051
00معيد76512350213428 ابراهيم ناظم عبد العباس خلف5221611042001
54477.71ناجح94786873829059 احمد حسن جاسم بشارة6221611042003
00معيد8662544012%2929 احمد رشيد عبد العالي خشان7221611042004
00معيد68مصفرصفر977361 احمد طالب ثجيل هادي8221611042005
61387.57ناجح97847095849489 احمد عبد العظيم معتوك كحيط9221611042006
00معيدصفرمصفرم947961 احمد محمد كاظم كحيوش10221611042007
00معيد82725065342939 احمد ناجي عزال خليبص11221611042008
00معيدصفر948255795086 اسماعيل عقيل شياع ساهي12221611042009
00معيد5033م99673057 جاسم حميد مدلول ناصر13221611042010
00معيداثنانمصفر92775650 جعفر محسن شياع منصور14221611042011
00معيد73673835383750 حسن سعد حشف شاهر15221611042013
00معيد59مصفرم8918%81 حسين عبد علي وطن توين16221611042016
00معيد79615057405050 حسين علي رحيم كزير17221611042018
64492ناجح97967491989494 حسين علي طالب حسين18221611042019
00معيدمممم9398م حيدر عدنان بدوي ساجت19221611042021

00معيد86545057385250 رضا فهد حنون خطل20221611042022
00معيد55م7963536629 زين العابدين قيس مصدك كزار21221611042023
00معيد60مصفر93735059 ساجد حاكم حسن جبار22221611042024
00معيدصفر87صفر96878076 عباس مسافر جبار كمر23221611042026
00معيد86725265346466 عبد المطلب مسلم نيروز مدهوش24221611042027
00معيد41صفر9262337229 علي حسن كريم رحيم25221611042028
00معيد91783269266150 علي عبد هاني حسين26221611042029
00معيدممصفر92785569 علي فرحان مفتن عاصي27221611042030
00معيد5525م92635241 علي كريم محمد رداد28221611042031
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00معيدم75صفر89م9087 علي نفاوه ناجي زهر29221611042032
00معيدصفر979686869999 عمار سمير عبد الحسين طليب30221611042033
00معيدمم58صفر978061 فالح حسن شكيل مبارك31221611042034
00معيد7673صفر88703773 كاظم جميل ثجيل هادي32221611042035
00معيد95933176808568 كرار حسن خلف حميد33221611042036
50772.43ناجح95778368516073 كرار حيدر عبد الرزاق عبود34221611042037
00معيد94722550225029 كرار سمير عبد الحسين طليب35221611042038
00معيدم62صفر94774051 كرار عبد الحسين جويهل مشيجل36221611042039
00معيد90653440335037 كرار علي رمضان محمد37221611042040
00معيد6859صفر92803280 مالك سعد رمضان عبد اهللا38221611042041
00معيد85727364صفر9881 محمد جمعه محيسن سدخان39221611042043
49170.14ناجح93725073697262 محمد رسول صيوان مرسول40221611042044
00معيد5961صفر94804151 محمد رهيف ريسان عبد االمام41221611042045
53776.71ناجح99888475666560 محمد عبد االمير حموده جاسم42221611042046
52675.14ناجح90825380718070 محمد محسن نعيمه غانم43221611042048
00معيد7776صفر98876876 مصطفى ايمان زكي محمد علي44221611042050
41959.86ناجح95745050505050 مصطفى جواد عبد الكاظم عبد الصاحب45221611042051
54978.43ناجح72805089809583 مصطفى عبد الرحيم ناجي زهر46221611042052
00معيد9172507318%6163 مصطفى مهدي هوي ماطوز47221611042053
00معيد87م9895859090 منتظر حسين عزيز حريجه48221611042054
00معيد86645238405050 منتظر قصي خير اهللا جابر49221611042055
00معيد86795058386050 مهدي خميس جاسم بهلول50221611042056
00معيد5056صفر93756258 مهند محسن حنون عياده51221611042058
00معيدمصفرصفرم75م89 وليد جابر لفته عبد52221611042059
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