
00راسب50صفرصفر62565954 ثائر كاظم جبار عليخ1221511042010
00راسب65566553593450 عبد الستار جبار عبيد عبد الرضا2221511042026
00راسب7950505013%14%50 علي حسين عزيز حريجة3221511042028
00راسبغغغ50غ7651 ابراهيم ناظم عبد العباس خلف4221611042001
56080ناجح94786973829074 احمد حسن جاسم بشارة5221611042003
00راسب8662544213%3727 احمد رشيد عبد العالي خشان6221611042004
52675.14ناجح97736193607468 احمد طالب ثجيل هادي7221611042005
00راسبغغغغ947961 احمد محمد كاظم كحيوش8221611042007
00راسب82725065255050 احمد ناجي عزال خليبص9221611042008
53776.71ناجح94825579508691 اسماعيل عقيل شياع ساهي10221611042009
00راسب99673957225056 جاسم حميد مدلول ناصر11221611042010
00راسب92775650415053 جعفر محسن شياع منصور12221611042011
00راسب7367505316%5050 حسن سعد حشف شاهر13221611042013
00راسب8962813717%3559 حسين عبد علي وطن توين14221611042016
00راسب79615057275050 حسين علي رحيم كزير15221611042018
00راسبغ9989غ999398 حيدر عدنان بدوي ساجت16221611042021
00راسب86545057215250 رضا فهد حنون خطل17221611042022
00راسب79635366203655 زين العابدين قيس مصدك كزار18221611042023
00راسب60غغ93735059 ساجد حاكم حسن جبار19221611042024
55979.86ناجح96878076548779 عباس مسافر جبار كمر20221611042026
00راسب86725265256466 عبد المطلب مسلم نيروز مدهوش21221611042027
00راسب9262507219%5039 علي حسن كريم رحيم22221611042028
00راسب91785069336150 علي عبد هاني حسين23221611042029
00راسبغغ9278556950 علي فرحان مفتن عاصي24221611042030
00راسب92635268415530 علي كريم محمد رداد25221611042031
57081.43ناجح90877489687587 علي نفاوه ناجي زهر26221611042032
66394.71ناجح979686869999100 عمار سمير عبد الحسين طليب27221611042033
49170.14ناجح97806180586550 فالح حسن شكيل مبارك28221611042034
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00راسب88704273507673 كاظم جميل ثجيل هادي29221611042035
55779.57ناجح95936076808568 كرار حسن خلف حميد30221611042036
00راسب9472235013%5035 كرار سمير عبد الحسين طليب31221611042038
00راسب94775151396254 كرار عبد الحسين جويهل مشيجل32221611042039
00راسب90655058285060 كرار علي رمضان محمد33221611042040
00راسب92802380326859 مالك سعد رمضان عبد اهللا34221611042041
00راسب85727364غ9881 محمد جمعه محيسن سدخان35221611042043
00راسب9480655117%5961 محمد رهيف ريسان عبد االمام36221611042045
00راسب99888475366580 محمد عبد االمير حموده جاسم37221611042046
00راسب98876876257776 مصطفى ايمان زكي محمد علي38221611042050
00راسبغ5050غ957450 مصطفى جواد عبد الكاظم عبد الصاحب39221611042051
00راسب9172507319%6163 مصطفى مهدي هوي ماطوز40221611042053
64191.57ناجح98958590909687 منتظر حسين عزيز حريجه41221611042054
00راسب86645253205050 منتظر قصي خير اهللا جابر42221611042055
00راسب6050عشر86795058 مهدي خميس جاسم بهلول43221611042056
44663.71ناجح93756258525056 مهند محسن حنون عياده44221611042058
00راسبغغغغ75غ89 وليد جابر لفته عبد45221611042059
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