
66895.43ناجح100939196969399 احمد عماد الدين قاسم كاطع1221611063001
00راسبغ50غغغ9750 امين نجم عبد مهوس2221611063002
00راسب95835052425550 باقر حمود كريم حسين3221611063003
59284.57ناجح100847088986389 جاسم كريم ثجيل رسن4221611063004
00راسب94615060373371 جاسم مايح رعيد ذباح5221611063005
00راسبغغ9480336712% جهاد بهجت وحيد سلمان6221611063007
00راسبغ7083غ968675 حسن أحمد طخم سلمان7221611063009
00راسب50غغ80726368 حسين رحيم اكريم سلطان8221611063011
00راسب55غغ52غ9472 حسين زكي حسين يونس9221611063012
51573.57ناجح95815080806168 حسين علي شرشوب عليوي10221611063013
00راسبغغغ58غ7359 حسين فياض كريم سرحان11221611063014
00راسب90غ4233غ9673 حيدر حصيود لفته عداي12221611063016
00راسبغغغ50غ8460 داود شاكر ناصر مطر13221611063017
00راسب69غغ98835085 ذو الفقار واثق غياض بديوي14221611063018
00راسب25خمسسبع76573952 رسول هليل عبيد مخور15221611063019
00راسب97756356313455 زين العابدين باهض ناصر هاشم16221611063021
00راسبغغغغغغ61 سامي غانم عبود عليوي17221611063022
49270.29ناجح100845485505663 ستار فالح سعيد ثويني18221611063023
00راسبغغغ70غ9570 سجاد صبار ثجيل رسن19221611063024
57181.57ناجح89865697897777 سجاد عبد الحسين غريب ذباح20221611063025
52274.57ناجح94866885548253 سجاد عدنان محيل رعيد21221611063026
00راسب74غ7797غ9294 صاحب خميس سالم سعيد22221611063028
00راسبغغغغغ8952 صالح ثامر مخور نجم23221611063030
00راسبغغغ5064غ83 طالب ابراهيم قاسم سعيد24221611063031
00راسب75625035315050 طه هالل هاني كاظم25221611063032
00راسبغغغ50غ8455 عباس سلمان سهم حسين26221611063033
00راسب8366505614%2650 عباس ناجي خميس عباس27221611063034
52274.57ناجح96835578637770 عبد العباس كامل شرشوب عليوي28221611063035
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00راسبغغغ76غ9673 عبد اهللا مطشر عطيه عاتي29221611063036
00راسبغغغغغ7650 علي حسين علي موكر30221611063037
66895.43ناجح979489959697100 علي شوقي لعيبي حنون31221611063038
00راسب55غغ87855869 علي لفته عبودي عايد32221611063040
00راسبغغغغغ7258 عمار جبار لفته ساجت33221611063041
00راسبغغغغغ7765 غانم رزاق خرواش زوير34221611063042
58984.14ناجح99846380958583 غزوان حسين عبد الحسين عليوي35221611063043
00راسبغغغغغغغ فائز جبار جاسم حسين36221611063044
49370.43ناجح92775075577468 فاروق هالل جبار بداي37221611063045
00راسب68غغ5065غ87 فاضل شباط حاجم حسين38221611063046
00راسب8164305211%3250 كرار جيجان محمد عبد النبي39221611063047
48268.86ناجح91875863507063 كرار عباس عوده مدهوش40221611063048
00راسب87713950565452 مرتضى غياض كريم سرحان41221611063052
00راسبغغغغ877350 مصطفى جعيول هاشم عبودي42221611063053
00راسب52غغ62غ8672 مظاهر عبد الزهره شالكه محمد43221611063054
00راسب8866265716%18%50 مهدي عباس نعمه فجر44221611063055
00راسبغغغغ966850 يعقوب هليل عبيد مخور45221611063056
00راسبغغ7250285018% يوسف هليل عبيد مخور46221611063057
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