
40157.29ناجح78505066505255 شهاب حمد سلمان كمر1221511244014
00راسب5050تسع776017%50 غسان يوسف عنايه منشد2221511244021
00راسبغغغغغغ68 احمد جواد كاظم عريان3221611244001
00راسب81503655403023 احمد رضا خليوي شالش4221611244002
00راسب8450505018%5022 احمد سالم حنون راهي5221611244003
00راسب87565468416553 احمد هالل مالك فهد6221611244004
00راسبغغغغغ9651 انور سالم خلف عمير7221611244005
00راسب96643762586150 باقر محمد ميس سالم8221611244006
00راسب71غغغ74غ89 بسام مجيد جبر بسام9221611244007
00راسبغغغغ50غ76 جواد عبد الكاظم عبد الجليل راهي10221611244008
00راسب5050%13غغ8750 حسن رياض غالب ارهيش11221611244009
00راسب%15%18ثالث82503953 حسين خلف ساجت هادي12221611244010
00راسب8467366116%2625 خطيب سعيد عبد حمود13221611244011
00راسب95785067416850 رعد حسن فرحان سلمان14221611244012
00راسبغغغغغغ75 سيف خالد نجم عبد علي15221611244013
00راسب5050غ83625364 عامر عبد الحسن عبد الجليل راهي16221611244014
00راسبغغغغغغ85 عباس جميل علي مري17221611244015
00راسبغغغغ51غ76 عبد الجبار ستار جبار ثجيل18221611244016
00راسب86545053275040 عبد العزيز جابر عبد حمود19221611244017
00راسب54غغغ50غ91 عبد اهللا نعيم عطشان محسن20221611244018
41859.71ناجح89575050505765 علي جبار عبد العالي محمد21221611244019
00راسب68غ8055غ9250 فهد منخي كمر صالح22221611244021
00راسبغغغ50غغ85 ليث غسان خلف شيشخان23221611244022
00راسبغغغغغغ98 محسن محمد خلف عمير24221611244023
00راسبعشر7740502418%26 محمد حسون عوده جساب25221611244024
00راسب50غغ5268غ91 محمد عادل رهيف رداد26221611244025
00راسبغغغغغ9472 محمود عباس محمد مهوس27221611244027
00راسبغ855335685036 مرتضى عبد الرحيم محمد هادي ياسين28221611244028
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00راسبغغغ85715057 منتظر علي عدنان عداي29221611244029
00راسبغغغ77525050 هشام علي هاشم مدلول30221611244031
00راسبغغ50غغغ79 ابتسام نعيم عطشان محسن31221612244001
00راسب72غ9679538675 اكرام قاسم جويد معن32221612244002
51573.57ناجح93736261936667 ايات عالوي هول بهاض33221612244003
00راسبغغغغغغ79 ايمان مهدي رشاش حايف34221612244004
44062.86ناجح95635175505650 جنان رشاش حايف جالب35221612244005
39957ناجح84585250505154 حياة محمد نعمه جالب36221612244006
50472ناجح97605475807563 سرى رحيم جاسم حفاز37221612244007
41058.57ناجح97615250505050 سعديه رسام عبطان محيسن38221612244008
00راسب53غ9669586568 فاطمه حميد عبيد خضر39221612244009
00راسبغغ81غ78غ89 فاطمه ناصر كاظم عريان40221612244010
00راسبغغغغغغصفر مروه عباس محمد مهوس41221612244011
50071.43ناجح93685077775976 مروه علي عبد عليوي42221612244012
51473.43ناجح94796872785865 ميراج حسين فهران كطامي43221612244013
00راسب50غ5053غ7950 نوره عبد الرحمن فرحان شهيب44221612244014
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