
40357.57ناجح77526350505655 حيدر عبد المنعم كسار سلمان1221511094008
00معيد80505050345050 عبد اهللا حميد جراد مفلح2221511094012
39556.43ناجح86525050535450 علي جبار جوني نعيم3221511094014
00معيد82608759296358 علي محمد قادر محمد4221511094019
00معيد54516139507072 ليث نجم عبد حسن5221511094026
00معيد86645054503050 محمد عبد الكاظم طاهر خلف6221511094028
00معيد82505670305050 مصطفى محمد حمود بلوان7221511094035
38154.43ناجح74515650505050 ابا ذر عدنان بدري حسين8221611094001
00معيد68صفر2662504329 احمد حسين صحن شويرع9221611094002
00معيد50صفر8155505026 احمد عباس حسين حنيحن10221611094003
00معيد21صفر29صفر29صفر80 احمد علي محمد خضر11221611094004
00معيداثنان%15سبعصفر772321 اكرم عبد االمير ماضي مطوح12221611094005
00معيد342441صفر786835 امجد حميد حبيب حمادي13221611094006

00معيدمم%15م20عشر12% حسين علي محمد حسن14221611094007
00معيدصفرصفر23صفر2435صفر حسين مشتاق شعبان نزال15221611094008
00معيد%12مصفرصفر643439 رضوان صباح ناصر سرسوح16221611094009
00معيدممم89743337 زيد عبد اهللا كاصد ياسر17221611094010
00معيد60تسع8865547368 سجاد كريم عاصي حالف18221611094012
00معيد50صفر335939صفر94 ضرغام كاظم عبد علي بهاض19221611094013
00معيدمممممصفرصفر عباس حمزة عبد عبد اهللا20221611094014
00معيدصفر29صفرصفرصفر7839 عبد اهللا شريف برغوث حسن21221611094015
00معيدمصفر22م5060صفر عبد اهللا صبار زويد خليف22221611094016
00معيدصفر41صفر37صفر9452 عالء باسم حنظل كاووش23221611094017
00معيدممصفر100746267 عالء شنون كطل شمخي24221611094018
00معيدصفرصفرصفرصفر915050 عالء كامل ورد كاظم25221611094019
00معيد2518%6355505075 علي اديب جواد صادق26221611094020
00معيد5654صفر88656050 علي جابر عبد دخيل27221611094021
00معيد30صفر40صفر54صفر91 علي حسين شريف راضي28221611094022
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00معيد32صفرصفرصفر863552 علي حسين ناصر مطلك29221611094023
00معيد293733صفر743331 علي صباح جبار جاسم30221611094024
00معيدصفر2028اثنان783556 علي عامر يوسف زميط31221611094025
00معيد626068صفر936355 علي عدنان عباس علي32221611094026
00معيدمخمسمم%13سبع56 علي محمد عطشان نعيمه33221611094027
00معيد79503935352431 عمار احمد راضي عبد علي34221611094028
00معيدصفرصفرصفر5019%4137 غيث نجم عبد حسن35221611094029
00معيدصفرم20صفر813831 فراس حسين مرزه موزان36221611094030
00معيد34صفر8550393830 كرار علي عبود داشر37221611094031
00معيد21صفر23صفر673140 لؤي عدنان جاسم محمد38221611094032
00معيداثنانمصفر2822صفر64 ليث ساجد حريز عكيب39221611094033
00معيدصفرم6353صفرصفر80 محمد رحيم حسان بدر40221611094034
00معيد22صفر21ستثالثصفر55 محمد عقيل لغيوي حسين41221611094035
00معيدمصفرصفرصفرصفرصفرصفر محمد مصطفى زمان عطا نجم42221611094037
00معيد85506039355040 مصطفى يونس علوان عبد الرضا43221611094038
00معيدصفرصفر8050545531 منتظر عبد الجبار محمد لفته44221611094039
00معيدصفرصفرصفرصفرصفرسبع97 وليد عزيز خضر حسين45221611094040
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