
00معيدمممممصفرصفر احمد رشيد محيل رحيمه1221611100001
00معيدصفر66صفر98727070 احمد عدنان فيصل حسين2221611100002
00معيدم70صفرم50م99 احمد عزاره شنباره رحيمه3221611100003
00معيد94595041285641 اكرم فاخر عطيه عريان4221611100004
00معيدصفرصفر%272511صفر52 السجاد عبود بطاح حميد5221611100005
00معيد95555151317660 اياد شاكر عبد زين6221611100006
00معيدمصفر9390صفرم100 باسم مطر رحيمه حسين7221611100007
00معيد93م8267صفر9886 باقر جوده جابر حسين8221611100008
00معيد95625055397675 بدر رحيمه عكال سعد9221611100009
00معيدم63صفرم5641م بالل رزاق عبد محيسن10221611100010

00معيدمصفرصفرم34صفر92 ثائر علي شناوه سلمان11221611100011
00معيدصفر4150م953925 حسين حميد حسن صيهود12221611100013
00معيدصفرم25مم9959 حسين شاكر ماهود غانم13221611100014
00معيد777472م1007250 حسين ظاهر طعيمه كنداح14221611100015
00معيد64م998517%8050 حسين علي حيال غانم15221611100016
00معيدمصفرصفرم7059م حسين علي شهاب ناجي16221611100017

00معيد9158506217%5961 حسين فيصل حسين مسوبر17221611100018
00معيدمصفر73مصفر9484 حسين هاشم جبر رمضان18221611100019
00معيدمصفر58مصفرصفر100 خالد اسماعيل خالد حبيش19221611100020
00معيدمصفر58م50صفر98 رائد جابر مطشر مهوس20221611100021
00معيدممممصفرصفر93 رعد حسين علي دمين21221611100022
51072.86ناجح96815153708871 سجاد حيدر حسن نعيمه22221611100023
00معيد97م9268صفر9782 سجاد مسلم جوده جابر23221611100024
00معيدمصفرصفرم34م88 صالح مهدي عزاره شنباره24221611100025
00معيدمممم33صفر82 عباس جحيل جابر راضي25221611100026
00معيد64مصفر94745071 عباس جوده جابر حسين26221611100027
00معيدستمصفر93604139 عباس خلف خضير عويد27221611100028
00معيدم5069م946751 عقيل جبران مهدي صالح28221611100029
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00معيدصفر5972مصفر9472 عالء حسين نمر عبد اهللا29221611100030
47768.14ناجح93805070518152 علي ثامر بريسم عسكر30221611100031
00معيد9887صفر94725471 علي جمعه صيهود غانم31221611100032
00معيد7389989094صفر97 علي حسين مكطوف جاسم32221611100033
00معيد5061847363صفر94 علي سعد عكار عباس33221611100034
00معيد71م53صفر917050 علي محسن خميس مروز34221611100035
00معيدم53صفرم35صفرم كاظم كريم جابر حواس35221611100036

00معيدممصفر94778192 كرار جابر شهد طارش36221611100037
43161.57ناجح96505264505960 كرار حبيب عزيز صالح37221611100038
55679.43ناجح95845086808873 كرار حيدر حسن نعيمه38221611100039
00معيدصفر5070م1007850 كرار رياض رشيد عيالن39221611100040
00معيدصفر956050715083 محمد جامل كريم شغي40221611100041
00معيدمصفر698882مم محمد ياسر رغيف وهيد41221611100042

00معيدممصفرم50صفر100 محمود عوده جبير شاوي42221611100043
00معيدصفر5062صفر52م96 مرتضى عبد الحسين مطر شمخي43221611100044
00معيدم4150صفر32م94 مصطفى مطشر فاضل صخي44221611100045
00معيدمصفر8753215623 مصطفى نعيم خميس مروز45221611100046
00معيدصفر2334مصفر9052 مقتدى سلمان جلود جابر46221611100047
00معيد81صفر87م67م100 ميثم قدير رحيمه عكال47221611100049
00معيد93100صفر97صفر10093 ناصر ناظم عبد ربه حميد48221611100050
00معيدممممصفرم89 ناهد محسن زوير مويع49221611100051
00معيدم698089صفر10092 نور محمد هاشم درويش50221611100052

00معيد8463صفرم55مم يونس عيسى الزم موسى51221611100053
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