
00راسب50526066غ5050 حسين داود سلمان فزع1221521031010
43762.43ناجح83586359655554 حسين صريح رضا عداي2221521031011
45565ناجح93545056707260 سعد جابر طعيمه طرهيل3221521031025
36151.57ناجح58505050505350 محمد ستار بالسم سعدون4221521031050
00راسب58507250غ6453 هادي دنان جبر المي5221521031055
41459.14ناجح68565350716155 ليث حسين حمزه طويس6221521031061
00راسب82592263508362 احمد هاشم عبد الحسين جابر7221621031003
39155.86ناجح72505051586050 ازهر حسين الحوم حافظ8221621031005
00راسب86602855559457 اسعد جمعه حسن جبر9221621031006
43161.57ناجح83525050527767 اسعد ياسر حسين خضير10221621031007
00راسب66375550407755 جبار عبد المحسن جبار عباس11221621031010
00راسب6838345418%5250 حازم ميس رحم نجيرس12221621031012
00راسب91562056508163 حامد مشعل محسن موسى13221621031013
00راسب702613%50506350 حسن علي عبد الرضا عباس14221621031014
00راسب73532956508350 حسن هويدي جازع محمد15221621031015
43662.29ناجح81535064507365 حسين تركي عبيد جبار16221621031016
00راسب69504069566769 حسين عباس عذيب علي17221621031017
00راسب81503150287362 حيدر جاسم محمد شعالن18221621031018
00راسب92546181503975 حيدر حسن منصور راضي19221621031019
00راسب88502250568250 حيدر حميد عبد الواحد حمزه20221621031020
44663.71ناجح86545065507368 حيدر عزيز نعيمه سفير21221621031022
39856.86ناجح72515055506852 رافد سفيح ساجت جوده22221621031023
43161.57ناجح64606154508062 رحيم جالب عاجل منحوش23221621031024
00راسب8865غ50غ7155 رسول زعيم جار اهللا حسون24221621031025
52875.43ناجح92737372509078 رشيد حميد كاظم مسير25221621031026
44062.86ناجح82645062508151 رضا حسن مانع طرام26221621031027
00راسب78502350545750 سجاد شاكر طعمه علي27221621031030
00راسب6862غ62غغ68 عادل فرحان حمد عبد اهللا28221621031032
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00راسب5758غ50غغ70 عباس جواد كاظم جبر29221621031033
48669.43ناجح95685058667277 عباس طالب علي ناصر30221621031034
39957ناجح67505355506955 عباس عوده خليف عرد31221621031035
00راسب81503250508057 عبد الرحمن فرحان ارميح خنجر32221621031036
00راسب80542661507967 عبد المحسن سهيل راشد ايدام33221621031038
45064.29ناجح88565054538069 عثمان تفاح اجليد شيحان34221621031039
44864ناجح78615063508165 علي احمد كريم فضاله35221621031040
00راسب78502577515960 علي حسن ساجت جوده36221621031042
00راسب75503652506059 علي عبد المحسن غضيب شاطي37221621031045
00راسب64502659546557 عمر حامد ناجي حسين38221621031046
00راسب90503761627458 عناد عزيز فضل صالح39221621031047
00راسب83533756507770 فؤاد سلمان محمد محي40221621031048
49971.29ناجح90565475648476 كرار قاسم عبد عليوي41221621031051
44763.86ناجح87555061598253 مازن ستار صلبوخ عبود42221621031053
00راسب78502550568459 محمد حسين حمزه جار اهللا43221621031054
00راسب88543253508070 محمد عزيز جعيز شناوه44221621031056
49370.43ناجح88755057867463 مرتضى جهيد كاظم مناحر45221621031059
00راسب89532257507456 منتظر ماجد ناجي عبادي46221621031061
39556.43ناجح57505050508157 نجاح كريم عكله جابر47221621031063
50171.57ناجح83755081558572 نوار عباس لفته حريجه48221621031064
00راسب82563868507459 حيدر حميد حسين جابر49221621031066
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