
00راسبغ53غغ50غ83 احمد جاسم محمد فضيح1221611058001
00راسبغ7983غ68غ100 احمد حيدر حنون علي2221611058003
00راسبصفرصفرصفرصفرغ10083 احمد سليم عزيز عبد الحسن3221611058004
00راسبغ53غغغغ93 احمد عبد الحسن مالغي كاطع4221611058005
00راسبغغ51غغ9475 احمد كاظم عبد مكطوف5221611058006
00راسبغ87غ100937788 احمد كريم عواد علي6221611058007
65994.14ناجح100899696979388 احمد نعيم عطية لفته7221611058008
00راسب92554137363928 اكرم محسن كريم عبود8221611058009
00راسب93602562675131 بحر امين ياسين ابراهيم9221611058010
00راسبغ71صفرصفر956670 حسنين حميد مجيد فارة10221611058011
00راسب99596550525526 حسين انور هادي مصارع11221611058012
00راسبغغغغ50غ83 حسين سعدون محسن عيسى12221611058013
00راسبغغ9769226674 حسين عبد علي كوالي عبد13221611058014
69198.71ناجح10098991001009698 حسين علي مانع دغيم14221611058015
00راسب99685060506016% حسن هالل سرحان مطشر15221611058016
00راسب%8414صفر100959297 حسين وحيد صالح حميد16221611058017
00راسبغ90صفر8083غ100 حمزة عبد الغفار سويلم مهوس17221611058018
00راسبصفرغ5028اثنان7725 حيدر غالي مبارك منشد18221611058019
00راسب91695333505342 رضوان مكي راجي سرحان19221611058020
00راسبصفرصفرخمسواحد946260 ساري علي شريف فجر20221611058021
52374.71ناجح100667474637175 سجاد حسن عودة محيسن21221611058022
00راسب96725850286330 سيف حامد عبد ابراهيم22221611058023
52074.29ناجح100797163666675 سيف محسن مجيد عبد اهللا23221611058024
00راسبغغغغغ9550 ظاهر حبيب عبد الحسين محيي24221611058025
00راسب96874131576950 عبد العزيز حيدر عزيز احمد25221611058026
00راسب96676065305050 عبد الوهاب حسن تالي مهدي26221611058027
65293.14ناجح100918896938995 عقيل علي كاطع دغيم27221611058028
51273.14ناجح100886370517961 علي جميل الويح اجحيل28221611058029
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45464.86ناجح100645078506250 علي داخل حطيحط راهي29221611058030
00راسبغ94939184غ100 علي سعد عواد جبار30221611058031
63690.86ناجح98897787999195 علي شريف عبود جابر31221611058032
00راسبغ25غغغغغ علي عباس جبار شيال32221611058033
00راسب82502753334121 علي قيس ابراهيم صالح33221611058034
39356.14ناجح90505050505053 علي لطيف عبود جابر34221611058035
00راسب75غ61غ1003180 علي محمد كاظم عويد35221611058036
46566.43ناجح97687653506853 مجتبى حيدر بدري اسود36221611058037
00راسبتسع7935355014%24 محمد حيدر غني عجيل37221611058038
00راسبغغغغغغ77 محمد علي سلمان محمد38221611058039
00راسب92505034415336 محمد غالب محمد عباس39221611058040
00راسبغغ666572غ79 محمد مصطفى عبد الواحد جابر40221611058041
00راسبغغغغغغغ مختار سالم كاظم فنجان41221611058042
00راسب63غغ98848271 مرتضى عالء مجيد فارة42221611058044
65593.57ناجح100968499919788 مسلم حيدر حسن جودة43221611058045
00راسب87553925506850 مسلم خليل جبار حنون44221611058046
46967ناجح73686265517080 مصطفى حيدر بدري اسود45221611058047
00راسبغغ10092859516% مقتدى عمار عبد الرحمن محمد46221611058050
00راسب58262041405038 منتظر محمد علي رزاق عبد الصاحب47221611058051
00راسبغ1008988815379 نور الدين سعد صالح عباس48221611058052
00راسبغغغغغغ68 يحيى عرفان عبد اللطيف جواد49221611058053
00راسب79625255367052 يوسف نجم سهيل نجم50221611058054
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