
00راسب%505417غ905050 اثير راضي جاسم رويهي1221511068001
00راسب79745950355550 احمد ضياء عبد الرزاق طالب2221511068003
00راسب86583751505050 اسامه يحيى كاظم رهيف3221511068008
00راسب71513350506158 بدر الدين عدنان بدري حسين4221511068012
38254.57ناجح60505657515553 حسن خالد شاكر ثجيل5221511068015
39256ناجح70645256505050 حسين علي صادق مساعد6221511068020
00راسب83755066304150 احمد صادق جعفر عبد الرضا7221611068003
00راسب87652858505750 احمد فاضل مرهج شنين8221611068004
00راسبغغغغغغغ احمد كامل حمود جابر9221611068005
00راسب93645050365050 احمد ناصر حواس ياهن10221611068008
45264.57ناجح85745072536850 بدر ماجد جبر بسام11221611068012
00راسب70556261395034 حسين سامي خزعل عبد12221611068016
45464.86ناجح96725061616252 حسين عماد خليل ناصر13221611068019
49771ناجح87825570636872 حيدر ثامر صكبان سبت14221611068022
57682.29ناجح89848189667889 حيدر حميد كاظم نجم15221611068023
00راسبغ50غ54غ9362 حيدر سامي عبد الحسين ضاحي16221611068024
43862.57ناجح78705067506756 خالد قاسم فلغوص راشد17221611068025
42160.14ناجح80555150647150 خيري جواد عبد اهللا سداوي18221611068026
00راسب85615050352828 ذو الفقار رحيم جبار دايخ19221611068027
00راسب89615650285535 رائد سعد مرزوق منهي20221611068028
00راسب81615151505030 زيدون عطيه مزهر نعيثل21221611068029
00راسب88665050353834 زين العابدين علي عدنان عداي22221611068030
00راسب97268715%735670 سراقه عبد الحميد مجيد عبد الكريم23221611068031
00راسب849387غغغ100 سعد عبد الرضا شناوه علوان24221611068032
42160.14ناجح87625060505557 صالح عوده عجمي سالم25221611068034
00راسبغغغ52غ7764 صالح شمخي جبر ابو حيه26221611068035
00راسبغغغغغ8150 عبد الحسين مهوس نايف ابو عميله27221611068040
00راسب5753غ5057غ83 عبد الرحمن مسير رحيل شاهود28221611068041
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00راسبغصفر9991868255 عبد اهللا راشد ديوان عاشور29221611068047
00راسبغ5482غغ8666 علي جبر كمر محارب30221611068052
00راسب786613%64876762 علي جليل عبد الحسين عبد الكريم31221611068053
00راسب85643226506140 علي خضر عواد شذر32221611068055
57181.57ناجح87796185799288 علي خوام علي عبد اهللا33221611068056
00راسب90675064506231 علي هدام فرحان غانم34221611068059
51473.43ناجح93777351688567 فالح رسن حواس ياهن35221611068060
00راسب92785053355753 فايز فرحان سعد مرزوق36221611068061
50271.71ناجح88796078615482 فيصل سعد كاظم عناد37221611068063
00راسب63604150505056 محمد صالح عبد الحسين حسن38221611068069
00راسب95825073325363 محمد عبد الرحيم محمد بداي39221611068070
53276ناجح91766086679161 محمد عبد اهللا حمود لفته40221611068071
00راسب86515035395041 محمد عوده طعمه حسن41221611068073
60286ناجح89918793828674 محمد فرحان سعد مرزوق42221611068075
55178.71ناجح98716176678989 محمد نجم عبد معله43221611068077
46666.57ناجح89775268555570 مصطفى عادل عبد اللطيف دوخي44221611068082
56380.43ناجح93785582858783 مصطفى محمد قاسم بندر45221611068083
00راسبغغغ56غغ88 منتظر عبد الحسين شالكة نمر46221611068085
00راسب79625050504050 ناصر محمد ثامر غانم47221611068086
00راسب97543670406441 هادي جياد مهيجر مهلهل48221611068087
00راسبغغ50غغغ96 هالل رشيج مطير طه49221611068088
00راسب50236150خمس9463 يوسف محمد جبر خضير50221611068093
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