
00راسب57504051505350 اسامة عادل خماط حثال1221521037012
00راسب725227701005056 حسن محمد جواد حسن2221521037023
00راسب66504067576755 حسين محمد عباس مسير3221521037029
00راسب68533253536853 ذو الفقار طالب عبد فهد4221521037031
00راسب725018%50705050 زيدون علي صكبان محمد5221521037034
00راسب57502257505850 علي هاشم محمد حسن6221521037063
00راسب64512260355050 محمد هاشم محمد حسن7221521037070
00راسب73505050407350 منتظر حسين دنيف برغش8221521037075
00راسب88563052507256 احمد جميل جويد عيسى9221621037001
47067.14ناجح81585470766764 احمد حمود فيصل مطلك10221621037002
00راسب81392528506337 احمد عبد الكريم سركال جار اهللا11221621037003
46266ناجح78505080725775 احمد لطيف محسن حمد12221621037005
40658ناجح84505050526357 احمد محمد عبد كاصد13221621037006
00راسبغ61غ50غ8754 انور عادل عبد اهللا بعيبع14221621037010
00راسب78502250506158 ايهاب غالب معود عذافه15221621037011
40858.29ناجح67505068507251 بهاء الدين محمد عبد زغير16221621037012
00راسب85502272508152 تقي باسم مزهر غازي17221621037013
00راسب88502657256450 حسن سعيد عجيمي مصاول18221621037015
44263.14ناجح78595075506367 حسين ثائر عطيه عوده19221621037018
00راسب73503550508050 حمزه حسين نور كاطع20221621037022
00راسبغ705074غغ76 خير اهللا حازم مفتن نغيمش21221621037024
00راسب94535052406769 زين العابدين عبد اهللا علي خويط22221621037025
00راسب75514083607050 سجاد عدنان جابر خضير23221621037026
00راسب97523083647557 سجاد علي جهيد موسى24221621037027
00راسب80513663506750 سجاد علي نجم عاشور25221621037028
41559.29ناجح77505050716750 سيف عبد الستار حيران باهض26221621037029
00راسب3350417670غ80 شهاب احمد عجيمي مصاول27221621037030
00راسب81542451566856 عقيل طاهر جاسم محمد28221621037033
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00راسب90504170597267 عالء عبد الحسين جبار محيي29221621037034
00راسب85423050505061 علي عقيل علي كريم30221621037036
00راسب82503173627850 علي غالب جخيور فضل31221621037037
00راسب915019%38717155 علي محسن فهد محيي32221621037038
00راسب75593170528750 علي منير فاضل عبد اهللا33221621037039
46065.71ناجح92565069517468 كرار يوسف دويج حسون34221621037040
00راسبغغغغغ50غ محمد جاسم محيل حسين35221621037041
00راسب89613388277962 مخلد جليل عبد علي36221621037042
00راسب5642285116%7850 مخلد قاسم محمد حسين37221621037043
00راسب815118%70507263 مرتضى باسم مزهر غازي38221621037044
00راسب71503350266350 مهدي عوده عطشان موحان39221621037047
00راسب83523166507854 نصر الدين عبد العالي علك نبيت40221621037048
00راسبغ71غ50غ6450 نعيم صبري عاجل دويش41221621037049
00راسبغغغ50غغ65 هادي منعثر هادي شاهر42221621037050
00راسب72532964548150 وليد خالد عبد الواحد حميد43221621037051
00راسبغ71غ50غغ68 ياسين ستار كاظم طشر44221621037052
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