
00معيد70587550205550 حسن محمد عبد اهللا شنيار1221511050009
39256ناجح81505052525057 علي جودة محمد لويس2221511050025
43762.43ناجح78705050547263 علي محمد مونس حسين3221511050031
00معيدصفر31م89503640 ابراهيم حليم عناد جبار4221611050001
00معيد7850385712%6541 اثير علي كاظم عبود5221611050002
00معيدممممم9059 احمد حاكم مدلول حيوان6221611050004
00معيد5953اثنانم32م77 احمد لطيف حياوي كعيد7221611050007
00معيد5850صفر94675151 امجد محمد كاظم عجيل8221611050009
48268.86ناجح95666866507760 انور جميل كاظم ضيدان9221611050010
00معيدصفرصفرم95616450 بالل عبد علي حمود شيحان10221611050011
00معيدممصفر79503622 حسن جاسب ميس جبير11221611050012
00معيد63م39م965529 حسن محمد راضي عباس12221611050013
00معيد263029م916750 حسين حيدر حمود حسين13221611050014
00معيد325624م836461 حسين عبد الخالق جواد علي14221611050015
00معيد34م31م835056 حسين علي غني نعمة15221611050016
00معيدصفر965450553857 حسين علي محسن حسن16221611050017
00معيد507462صفر957777 حيدر حسن عنكود مخرب17221611050020
00معيدم3958م964150 حيدر شدهان نصار جوار18221611050021
00معيدم50%17م905029 رافد صالح جميل خريجان19221611050022
00معيد28%18م92503940 ساجد ابراهيم سداوي صوين20221611050025
00معيد2332عشر87604014% سجاد عاشور جواد نزال21221611050027
00معيد88703654595531 سجاد عبد الكاظم عبد اهللا صيوان22221611050028
00معيدصفرم25م897240 سيف راجي كاصد شنون23221611050029
00معيد818693م977922 سيف علي غني نعمة24221611050030
00معيدمصفر54مم8331 طارق زياد خلف حميد25221611050031
00معيدمثمانصفر80573854 عباس وحيد شريف حمدان26221611050033
00معيدصفرمعشرم903930 عبد الرحمن شطب لهواك صالح27221611050034
00معيد72ممم987550 عبد اهللا خلف لفته نعيمة28221611050035
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00معيد69م9583525761 عالء محمد راضي عباس29221611050036
00معيدم8772م8333صفر علي رضا داخل ريسان سلمان30221611050037
00معيد5872742192م100 علي عدنان عبد خضير31221611050039
00معيد40صفر22صفرصفر56صفر علي يوسف مغامس خلف32221611050040
00معيد83523522275437 عماد عواد نصيف خضير33221611050041
00معيد507159م957058 عيسى عالوي كاظم سمير34221611050042
00معيد54م50م935750 فضل محسن زغير مشيل35221611050043
00معيد598468م979161 فهد جابر عبد اهللا جلود36221611050044
00معيدصفرصفرصفرصفر812926 كرار صباح كريم مهوس37221611050046
00معيد64صفر9075306955 كرار ناظم موسى مناحي38221611050047
00معيد66م10080707038 كمال كاظم موسى مناحي39221611050048
46065.71ناجح96855365505061 ليث سعيد فرج عيسى40221611050049
00معيد90635042505254 محمد باقر حسين علي ضايف41221611050050
00معيد303331م685138 محمد مسلم حسون فرحان42221611050051
00معيدصفر875654512540 مروان نجم عبد اهللا فرحان43221611050052
00معيدممستم35مم مفيد علي محي جابر44221611050054

00معيد506134صفر795042 مهيمن حسين علي يوسف45221611050056
00معيدم2525م805339 موسى علي موسى عبود46221611050057
50772.43ناجح97816479567456 موسى مزيد مطر شمخي47221611050058
00معيد51م36مم9587 هادي فهد وحيد عبد اهللا48221611050059
00معيد84643250233050 هاني احمد عباس عكيب49221611050060
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