
00راسبغغغغغغغ ابراهيم محمد كطران طاهر1221611064001
62489.14ناجح100928583929280 احمد طعيمه عكار جاسم2221611064002
00راسب100745867535136 احمد محسن زغير عبود3221611064004
57381.86ناجح97778277777885 باقر داود فليح فرهود4221611064005
52875.43ناجح97767280656870 حسن ذياب حمد عواد5221611064008
00راسبغغغغغغغ حسن علي منصور بهلول6221611064010
00راسبغغ7362غ9768 حسن فالح علي نعمه7221611064011
65293.14ناجح100909496889094 حمزه حسن علي عبد الحسن8221611064012
00راسبغغغغ50غ88 حيدر جبار صبيح عثمان9221611064013
47968.43ناجح96815066546666 حيدر محمد رحيم صكبان10221611064015
00راسب896838563617%24 رشيد حاشوش عايش مشحن11221611064016
60185.86ناجح99847991817691 عباس نعيم ثجيل عواد12221611064017
00راسب5155غ89716655 علي صباح حامد كاطع13221611064020
00راسبغغغ50غغ80 علي محسن خفيف محيسن14221611064021
00راسب94695079315054 عمار ياسر ظاهر مكطوف15221611064022
00راسبغغغ53غ9161 قاسم حسن خفيف محيسن16221611064023
00راسب86775956365039 قحطان عبد اهللا شباط شجر17221611064024
59585ناجح100858395797083 قيس جبار صبيح عثمان18221611064025
00راسب21عشر8765253313% مروان ثامر ياسر حسن19221611064028
00راسبغ50غغغ75غ مسلم راسم محمد ملكط20221611064029
00راسبصفر866365503554 مصطفى كامل غافل جهيد21221611064030
00راسب97616854345154 منتظر عبد الكريم جوار دبيسان22221611064031
00راسبغ5350غ805050 نور الدين محمد جابر سعيد23221611064033
00راسبغغغغغغغ نوفل راجي شمخي جبر24221611064034
00راسب905232522317%22 اسراء محمد داخل عبد25221612064001
00راسبغ6164716855غ افراح شاكر طاهر طويرش26221612064002
54678ناجح98708069756787 افراح محمد علي منصور27221612064003
00راسبغغغغغ8550 االء علي شعيوط شجر28221612064004
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55679.43ناجح98838662737777 انمار عبد الرحمن كاظم عاصي29221612064005
00راسب96625816%19%3530 ايناس علي كاظم مزيعل30221612064007
00راسبغ50غغغ9767 تبارك عبد علي عامر سعيد31221612064008
00راسبغغغغ906761 حنين حسين رهيف ثجيل32221612064009
00راسبغغغ88565058 داليا احمد شدهان نعيثل33221612064010
00راسب100838586387269 دنيا داود فليح فرهود34221612064011
00راسب50غ56غغ9972 رمله حسين علي عبد الحسن35221612064012
00راسبغ516668غ71غ زهراء حيدر كطران طاهر36221612064013
49971.29ناجح95836378506565 زينب حسين سلمان مسعود37221612064014
00راسبغغ546356غ99 سجى جابر خلف جبر38221612064015
00راسب5550غغ895550 فاطمه حسن علي حواس39221612064016
00راسب91704071575666 مريم احمد رحيم صكبان40221612064017
00راسب97745955344261 نورأ عالوي زباله جابر41221612064018
64091.43ناجح100928789928892 نوره احمد رحيم صكبان42221612064019
50972.71ناجح100949150507450 هدى حسين حسن فهد43221612064020
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