
00معيد6955م50م9057 صفاء مهدي مزعل هاشم1221511079023
41258.86ناجح78635050566451 علي جابر علي كاظم2221511079031
00معيد81765055355050 مؤيد طالب حسين خصاف3221511079042
00معيدصفر6451م857119% احمد رويح شخير لطيف4221611079001
00معيد707637صفر71صفر96 احمد عدنان مالغي كاطع5221611079002
00معيدصفرم79م968159 احمد فاخر عاجل غزاي6221611079004
00معيدم808587صفر9886 احمد كتاب عبد رسن7221611079005
00معيدصفر54م96705064 ازهر رحيم شدود سلمان8221611079007
00معيدصفر887750505861 اكرم كمال كاظم خليف9221611079008
00معيد86734152536232 امجد حمود حسن مطرود10221611079010
00معيد84777268صفر9288 باقر نعمة تقي جابر11221611079011
49670.86ناجح100845081507754 ثامر جابر راشد ثامر12221611079013
00معيد97784156256560 جابر والي ثجيل لملوم13221611079014
00معيد697475م877850 حسن نعيم خشان ناهي14221611079018
00معيد7776صفرصفر968169 حسين سعود عطية زويد15221611079020
00معيد507067صفرصفر9579 حسين علي محسن نور16221611079021
00معيد87683750255650 حسين ناصر راشد ثامر17221611079023
00معيدصفر8187مصفر9576 زيدان ناصر عيدان نايف18221611079024
00معيد859690مصفر9495 سجاد غالب سالم داود19221611079025
66294.57ناجح959791938910097 سجاد كاظم خضر ناهي20221611079027
63690.86ناجح93927896909295 سالم جميل جواد جار اهللا21221611079029
00معيدصفر927452642959 ضرغام صبيح كاظم الكوط22221611079030
47868.29ناجح96785066506573 عادل خوام صكبان كريم23221611079031
00معيد616276صفر958361 عبد اهللا حسن حلو محمد24221611079032
00معيد98836569367657 عبد اهللا ياسر عباس مبارك25221611079033
00معيد675650صفر988257 عقيل ثجيل خضير فياض26221611079034
56480.57ناجح92925082758786 عالء رحيم طاهر صالح27221611079035
50872.57ناجح96876462687457 علي حسن شمخي جبر28221611079036
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00معيدصفر5150مصفر9469 علي حسن نادر محيسن29221611079037
00معيدصفر50%16م917650 علي غالب ثجيل حميد30221611079038
00معيد92685050205231 عمار عارف جبر ناصر31221611079039
00معيدصفر68صفر87796071 ليث هادي حمود شجاي32221611079041
00معيدصفر81م5685م86 محمد جاسم محمد حسن33221611079044
00معيدصفر7678م988350 محمد رويح شخير لطيف34221611079045
00معيد31م%5012م7565 محمد نتيش عوض حنتوش35221611079047
00معيد50صفر9777355325 مشتاق رزاق خليف عيدان36221611079051
56781ناجح100936285849152 مهدي طالب حسين معيجل37221611079052
00معيد8780506214%5050 مهند اياد حسن خضر38221611079053
00معيد52مصفرم946850 مهند حكيم كامل ماهر39221611079054
51273.14ناجح98855180508761 هادي طالب حسين معيجل40221611079058
00معيدصفرصفر10089548963 هشام صبيح كاظم الكوط41221611079059
00معيد5050مصفر856738 وسام حافظ غركان نايف42221611079060
00معيد50م41صفر905938 وسام علي باجي سلمان43221611079061
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