
40357.57ناجح79505057506750 علي حسن حامد خليف1221521005024
00راسبغ555057غ7650 علي حسين جبر وجح2221521005027
39155.86ناجح61565050517251 فؤاد فائز صبري سلطان3221521005030
43161.57ناجح87546154665950 محمود محمد لطفي عباس4221521005045
45164.43ناجح86616273555757 مرتضى عبد اهللا فاضل معطل5221521005046
46967ناجح94505068767358 ابراهيم احمد جبر مطير6221621005001
45565ناجح84516069746453 ابراهيم محمد هاشم حمود7221621005002
41859.71ناجح86525160506752 احمد جابر ضهاب مكي8221621005003
00راسب915019%50415035 احمد حسن جابي كواك9221621005004
00راسب89604064546558 احمد محمد عبد الساده ضاحي10221621005006
00راسب86342350325542 احمد ياسر غضيب عطيه11221621005007
00راسب89502550505950 بهاء الدين سهر شاتي عبد الحسن12221621005009
42961.29ناجح98535050506464 حسام الدين سهر شاتي عبد الحسن13221621005010
46666.57ناجح100555050668065 حسن عبد الرضا خضر حسين14221621005011
00راسبغغغغغغغ حسين حميد ناصح مزيعل15221621005012

52374.71ناجح100636184528380 حسين علي تبينه معارج16221621005013
00راسبغ69غ50غغ86 حيدر حسين خزعل جلود17221621005015
00راسب83563850296550 حيدر عبد الحسن طاهر مطلك18221621005016
42060ناجح89506450516650 حيدر ماجد كاظم ثجيل19221621005017
48469.14ناجح86625077629156 رأفت امين جاسم محمد20221621005018
00راسبغ50غغغغ63 عباس رمضان قاسم جابر21221621005021
41459.14ناجح86525052537150 عباس عبد الحسن كاظم يسر22221621005022
43562.14ناجح85635052558050 عبد اهللا رحمه حمزه سبتي23221621005023
46866.86ناجح88505563798053 عزام كاظم خليف مظلوم24221621005024
00راسبغغغغغغغ علي حساب حالل طعيمه25221621005025
39155.86ناجح69505051507150 علي حسن حمد منهي26221621005026
42861.14ناجح93505450546760 علي حسين جابي كواك27221621005027
61487.71ناجح96738187859993 علي سلمان جابر كريم28221621005028
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52074.29ناجح100526080945678 علي ماجد شرقي محمد29221621005030
00راسب86553750555854 علي محمد عبد الساده ضاحي30221621005031
40557.86ناجح94565053505250 عمر محسن فرهود شهد31221621005033
43462ناجح95505068575856 كرار حيدر محيسن سلمان32221621005034
41659.43ناجح82506055506950 كرار خلف عليوي اوهيب33221621005035
46967ناجح93507463586764 كرار خميس هداوي عبيد34221621005036
45064.29ناجح99505450507968 كرار دخيل صيهود سلطان35221621005037
45164.43ناجح92505157707655 كرار سالم صياح محمد36221621005038
00راسب90542650719254 كرار علي موسى وادي37221621005039
46866.86ناجح94645952507574 كريم لهمود مطير نفس38221621005040
46065.71ناجح98505267617656 لؤي حسين فرهود محي39221621005041
40658ناجح85605053505850 ليث علي مطشر مطر40221621005042
51874ناجح85775080508393 ليث عماد فالح جبر41221621005043
00راسب79505037655250 ماجد يوسف عكال مطرود42221621005044
44363.29ناجح80535068525189 مجيد وسام مجيد جاسم43221621005045
00راسبغ585070غغ90 محمد شنان جلود داخل44221621005048
00راسب84505056796539 محمد عبد االمير فيصل عناد45221621005049
44563.57ناجح95506350577357 محمد عدنان محمد علي شريف46221621005050
46065.71ناجح84505864507777 محمد هلول عواد عذافه47221621005051
00راسب69415084637956 محمود يونس عوده طاهر48221621005052
40958.43ناجح76505452507255 مرتضى كريم حسين لهمود49221621005053
42761ناجح96505061526850 مصطفى حسن حنان جابر50221621005054
00راسبغ505063غغ76 وسام عامر ناصر ماهود51221621005055
41659.43ناجح92505154526750 يحيى طالب موسى حسين52221621005056
43762.43ناجح89555764645850 يوسف زغير كاظم جبر53221621005057
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