
00راسب90735055246142 احمد جيجان شالل حويل1221611253001
00راسب91645079327175 احمد عبد العالي جبر عنيد2221611253003
00راسبصفر5070صفر775250 احمد مهدي طاهر حسن3221611253004
00راسبغ845933576571 احمد وسام جبر صبيح4221611253005
00راسبتسعغغعشرغغ73 ازهر حمزة جبر خليف5221611253006
00راسب5067صفر86575068 امير احمد بالسم كريم6221611253007
00راسب9513%5050506750 ايوب مرتضى عبد الرضا عبد علي7221611253008
49570.71ناجح97565083738650 جواد فايز شهد محمد8221611253009
00راسبغغغغغغغ حسام هيثم جبر عنيد9221611253010
00راسبغغغ50غغغ حسين عبد المحسن مفتن كاطع10221611253013
45665.14ناجح80555755687863 حسين علي حسين علي11221611253015
00راسبغغغ86542250 حسين كريم محسن عذيب12221611253016
46967ناجح91855059557554 حيدر عبد الحسن راضي شنان13221611253018
00راسب73غغصفر966850 حيدر عبد الحسين جلود شندي14221611253019
00راسب59غغغ947550 ساري طارش عبيد مارد15221611253021
48068.57ناجح95715081607350 سجاد عبد الجليل زهراو سلمان16221611253022
47868.29ناجح99695174508550 سلمان ناشي محمد شيال17221611253024
43662.29ناجح94595055537550 سيف ناصر كاظم سعدون18221611253025
00راسب97327485699082 ضرغام عبد الرزاق عايد درعان19221611253026
00راسبغشغشغشغشغشغشغش عارف عبد الرضا عبد علي مويرد20221611253027
45665.14ناجح92715080536050 علي جوهر جواد منصور21221611253028
46866.86ناجح96575789506950 علي حسين محمد جاسم22221611253029
00راسب828484غ57صفر86 علي حسين هاشم محسن23221611253030
00راسب8441383614%4118% علي عبد الحسن راضي شنان24221611253031
54477.71ناجح97875185758069 علي عبد الحسن عبود مارد25221611253032
00راسبغغغغغ9266 علي عبد الرحمن عبد االمير شياع26221611253033
00راسبغغغغغ9063 علي عبد حمود عبد الحسن27221611253034
52374.71ناجح99785182737961 غزوان نعمة عطشان عبطان28221611253035
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00راسبصفر996054765870 فراس كاظم فائز هداك29221611253036
57281.71ناجح99875687828675 فالح عبد الحسن صريول حسب30221611253037
00راسبصفرغغصفر50غ91 كرار حيدر عبد نزال31221611253038
60987ناجح95777295859095 محمد سالم عبيد مارد32221611253039
60987ناجح98846298858993 محمد عبد العالي جبر عنيد33221611253040
00راسبغغغغغغغ محمد قاسم جعفر مفتن34221611253041
00راسبغ60غثالث50غ94 منتظر شعالن خلف ناصر35221611253044
00راسبغغغغغغغ ام البنين ناصر باجي علوخ36221612253001
00راسبصفر905725412633 براق نعمان علي سكران37221612253002
00راسبصفر885117%282129 دعاء صالح موحان صبيح38221612253003
00راسبغغغغ775950 دعاء علي فهد خلف39221612253004
54678ناجح100815491709357 ريام ناجح صالح منصور40221612253005
46566.43ناجح85745066616861 سارة نصير محمد عبد علي41221612253006
61287.43ناجح100817096868891 سجى حسين علوان هداد42221612253007
56580.71ناجح99926795538277 سهاد لطيف كامل كريم43221612253008
00راسبصفر878460606773 فاتن جاسم عطب مفتن44221612253009
45765.29ناجح95735772506050 فاطمة محمد بصيو مختار45221612253010
00راسب28غ9458377070 ميامين داخل حسين علي46221612253012
00راسب96836086255032 نور الهدى عالء عامر هالل47221612253013
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