
00راسبغ907250572150 أحمد مراد شبيب عالوي1221611061002
00راسب%12%14%13تسع663020 أكرم وليد وحيد سلمان2221611061003
00راسب94625667355662 أيوب عويش منشد رديني3221611061005
00راسب82544050263822 احمد حميد عوده ساجت4221611061006
00راسبغ63غغغ9352 احمد طالب ناصر حسين5221611061007
00راسب83593752515067 احمد عبد اللطيف جبار علي6221611061008
00راسبغغغغغ9350 احمد علي جواد كاظم7221611061009
00راسب91565161356550 احمد محسن عبد الحسن كليب8221611061010
00راسبغغغغغغ77 احمد يحيى صالح كريم9221611061011
00راسبغ50غ68غ9663 استبرق علي محسن مهدي10221611061012
00راسبسبع51صفر70506521 انور سعد طعيمه زغير11221611061014
00راسب2250ثمان87383150 ايمن علي جبار مهدي12221611061015
00راسبغغغغغغ89 جاسم محمد عطيه منشد13221611061016
00راسبغ50غ99525656 جعفر علي وحيد مطير14221611061017
48969.86ناجح100637085507150 حسن علي مهدي جواد15221611061018
00راسب505050غغ9055 حسين ضهيد مطير صخي16221611061019
00راسب506350غغ9364 حمزه عالوي عثمان علي17221611061021
00راسب90635029645035 حمزه مراد عطيه هاشم18221611061022
52875.43ناجح98785676806872 حيدر عادل كاظم شهد19221611061023
47668ناجح94666473566261 رشيد حميد محيبس عبد20221611061026
00راسبغ50غغغ8650 زين العابدين مكي جاسم رويهي21221611061029
00راسب92576565335050 شريف نعمه مسعد مالغي22221611061031
00راسب63585050306250 عباس ذياب جميل حنيش23221611061032
00راسبغ51غ97545051 عباس سمير كاظم بجاي24221611061033
00راسبغغغغغغ58 عباس علي محسن عوفي25221611061034
53276ناجح99726579718066 عالء عبد االمير حسين خلوهن26221611061036
51373.29ناجح83746980548073 علي جواد عطيه هاشم27221611061037
00راسب92583838345226 علي حسين حميدي صبر28221611061038
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56580.71ناجح100708574647498 علي حيدر جبار دويش29221611061040
54577.86ناجح99826991566880 علي خشان عوده راشد30221611061041
00راسبغ797361875462 علي داود طالب فرج31221611061042
00راسب86505050265050 علي سالم بدر صبيح32221611061043
00راسبغغغغغغ82 علي عزيز عبد الحسين شناوه33221611061045
57782.43ناجح100858792627180 علي هادي حنون ساجت34221611061046
00راسب33%17سبع92562853 غزوان جبار حمود داغر35221611061047
00راسبغغغغغ8462 فاضل رحيم كاظم بجاي36221611061048
43662.29ناجح97635059526550 فهد باسم جبر عويف37221611061049
00راسبغ71غ87غ9571 كرار عبد االمير هندي بطاي38221611061051
55078.57ناجح100808278537483 كرار فارس كامل جبر39221611061052
41859.71ناجح91615456505650 مؤيد عبد اللطيف حاجم صبيح40221611061053
00راسب91663768295068 مازن جبار عطيه عبد41221611061054
49170.14ناجح96765075588056 محمد شيال ناشور سالم42221611061055
00راسب50غغ94715357 محمد صالح هادي كاظم43221611061056
00راسب81615059345459 محمد طالب حبيب نور44221611061057
54878.29ناجح97727688597779 محمد علي حطاب احويش45221611061058
00راسب92582032505037 محمد كامل وحيد سلمان46221611061059
00راسبغغغغغغ77 محمد مهدي رزن حدود47221611061061
00راسب84592373505056 محمد هاشم علي جويد48221611061062
00راسبغغغغغ6950 محمود خركان كاطع دعيم49221611061064
00راسبغغ8670506550 مصطفى احمد كاظم مشتت50221611061065
00راسبغغغغغ9151 مهند محمد خركان كاطع51221611061066
50572.14ناجح93787975555075 نصير عوده سلمان غركان52221611061067
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