
00راسب57502650505050 احمد غني تايه جحين1221521018003
00راسب72502550255050 جالل عبد الحسن جليل طارش2221521018014
39456.29ناجح55505080595050 حسين عبد الكريم جمعه جبار3221521018023
00راسب64502236676457 عبد السجاد صائب غني كايم4221521018055
00راسب61502350515452 علي عباس علي رضا5221521018068
00راسب5750غ66502250 عمر طالب حميدي شمخي6221521018077
00راسب645117%50505050 مصطفى متاني جبار البو حميد7221521018104
00راسب64553953645050 نشوان عدنان نعمه كاظم8221521018109
41559.29ناجح78665050596250 احمد خزعل احمود مراد9221621018001
38454.86ناجح74565050545050 احمد فاضل محمد عبد10221621018002
00راسب75582855325050 اسامة محمد زغير عبيد11221621018004
00راسب78503139345050 بديع حسين محمد حرز12221621018009
00راسب71503550814125 جعفر محمد كامل ناهي13221621018010
43462ناجح82575350687450 حسن علي هادي ثجيل14221621018013
41859.71ناجح86655650515060 حسين تركي عطيه حمود15221621018014
00راسب51505350غ8451 حسين جعفر كاظم حسن16221621018015
00راسب79503150287750 حسين صالح عبد المهدي زغير17221621018017
00راسب70562541577542 حسين كريم ابراهيم يوسف18221621018020
00راسب85662250517855 حيدر حسن خليف حمادي19221621018023
41859.71ناجح82535052508150 حيدر رياض عبد الحسن شاووش20221621018024
00راسب5754غغغغ74 حيدر علي عطوان عبيد21221621018026
00راسب6556غغغ6351 رضوان فرحان دهري ونان22221621018027
00راسب95573678698165 سالم حسن زغير كطان23221621018028
45464.86ناجح76515362697469 سجاد محيل عبد علي حميدي24221621018029
00راسب77503042697150 عادل محمد كامل ناهي25221621018031
00راسب97512762507864 عباس سالم عبد االمير طالب26221621018032
00راسب81655037637850 عباس عويد سهر لطيف27221621018033
00راسب70423953557660 عبد اهللا حسين علي نزال28221621018034
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00راسب73503250507750 علي جاسم محمد ثجيل29221621018038
00راسب92603452829480 علي طالب محمد جواد30221621018040
00راسب63293028356550 علي عقيل عودة كطامي31221621018041
00راسب79502650508350 علي عماد ماشي جابر32221621018042
45364.71ناجح82635053508273 علي كاظم علي شبيب33221621018043
00راسب87512837538850 علي كامل اعطيه علي34221621018044
00راسب51587750غ7050 علي كامل لعيبي لفته35221621018045
48669.43ناجح93525559748568 عمار رحيم حسين خليف36221621018046
00راسب81523874679067 كاظم صبيح ونان فهد37221621018049
44463.43ناجح70535050688172 ليث حازم كريم احمد38221621018053
42861.14ناجح74575579525655 محمد حسن جابر عبد39221621018055
46766.71ناجح85506369755273 محمد شاكر منخي جبر40221621018057
00راسب84542259626172 محمد طالب هاشم ياسر41221621018058
39456.29ناجح77505056605051 محمد عبد علي حسين مكطوف42221621018059
00راسب69502453275050 محمد فيصل عفريت ضعيف43221621018060
41759.57ناجح73525065635064 مرتضى ليث كريم سلمان44221621018061
00راسب80502779505760 مرتضى مخلد كاظم ناهي45221621018062
44563.57ناجح85585074625363 مسلم خنجر خضير شليج46221621018063
00راسب90523559615655 مصطفى باسم ياسين عبيد47221621018064
00راسب71535062غ7553 مصطفى حميد ذياب ياسين48221621018066
00راسب4236غ50صفر9050 منتظر اياد صالح حميد49221621018067
00راسب53506968غ8254 مهدي زامل عجيل معارج50221621018069
41258.86ناجح85545050626150 موسى مهدي عبادي عبد اهللا51221621018073
00راسب74502650556050 يحيى ابراهيم خلف موسى52221621018075
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