
39656.57ناجح75506154515055 بسام خليل جبر عبود1221521001013
00راسب65584060545954 حسين علي سعود شنان2221521001017
43261.71ناجح69505954585389 حيدر سعد عبد الرضا حزام3221521001020
39957ناجح66556052545359 سجاد علي شنين عبد الحسين4221521001027
36952.71ناجح68505050505051 سعد جابر سعد جابر5221521001028
00راسب71505250635239 ليث ثائر علي فليح6221521001052
42460.57ناجح71586457576651 أنور عبادي ناصر منشد7221621001001
00راسب60415050315936 احمد عبد المهدي ماطور شنين8221621001005
00راسب72332433507254 احمد علي حسين منخي9221621001006
42861.14ناجح75506162526761 احمد عوض علي دخيل10221621001008
37052.86ناجح51505050515464 ايهاب عبد الحسين مفتن يعقوب11221621001014
00راسب60503550415650 بدر عواد نعيثل صجم12221621001015
39656.57ناجح81505050506550 تيسير ياسر عامر عبيد13221621001016
00راسب73503569506750 حسين ابراهيم كاظم يعكوب14221621001017
00راسبصفر945565675074 حسين اياد سعيد عداي15221621001018
48168.71ناجح87705556737763 حسين عبد الكاظم جاسم خليف16221621001019
44663.71ناجح79526358547664 حسين علي حسين علي17221621001020
37753.86ناجح65505053505950 حسين علي طعمة وادي18221621001021
00راسب66525051325352 حسين علي عطشان فهد19221621001022
43762.43ناجح81507355686050 حسين كاظم حبيب دخيل20221621001024
52575ناجح87605082966882 حسين محمد جاسم حمد21221621001025
00راسب92653487639383 حكيم قاسم رهيف حمد22221621001026
39957ناجح78506450505750 سجاد ستار حسين المي23221621001027
00راسب74503262746350 سيف وليد جبير خصاف24221621001031
40758.14ناجح76535057526257 شاكر زغير رهيف شنتة25221621001032
51273.14ناجح82605682798469 عباس حسين سدخان لكن26221621001035
42761ناجح74505959548150 عباس صالح عبد اهللا كنف27221621001036
49370.43ناجح81595071677689 عباس عبد الكريم داخل مطر28221621001037
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47167.29ناجح88595865686271 عالء فالح سرحان محمد29221621001039
00راسب79505039676576 علي حبيب سعيد ذياب30221621001040
37052.86ناجح50526150505750 علي خليل هادي ريكان31221621001041
40758.14ناجح82505054506754 علي طالب كاظم جواد32221621001042
00راسب61557257غ6655 علي فالح مزهر عويد33221621001044
00راسب63636652غ6150 علي هادي عبيد صيوان34221621001045
00راسب72502650507052 غالب ماجد عباس عودة35221621001046
00راسبغ50غ50غغ65 كرار جبار ستار هويني36221621001047
00راسب56502652365150 كرار حيدر عبيد عباس37221621001048
40958.43ناجح66535062645955 كرار سعد داخل حسين38221621001049
43261.71ناجح80556057646452 مجتبى محمد رسول سعد39221621001050
00راسب83582359516766 محسن زعيج حنون حسين40221621001051
46666.57ناجح66595175658763 محمد فرحان هاشم شنجار41221621001054
42961.29ناجح75505567507458 محمد محسن محمد مهدي42221621001055
44163ناجح67505458916061 محمد موفق شريف محمد43221621001056
42560.71ناجح77535861566060 محمد نايف نعيم سعد44221621001057
41759.57ناجح76505662506855 مصطفى حيدر عبد عودة45221621001058
41659.43ناجح71506050626360 مصطفى محمد هاشم عبد46221621001059
00راسب57503538503130 مصطفى وعد خالد حامد47221621001060
39055.71ناجح59605056535557 منتظر سعد عبد اهللا عبد االمام48221621001061
50071.43ناجح82615680767372 مهند عبد االمير كمر عبد49221621001062
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