
42060ناجح62635062676650 حسين فتيو مطيلب جابر1221521082018
37854ناجح76505050505052 محمد هيثم حسين حسن2221521082050
00راسب5057غغ775050 احمد شخير عبيد هوبي3221621082001
45364.71ناجح69785081665158 احمد عبد محسن حالوب4221621082002
42060ناجح90535065555453 اركان هادي سدخان محيبس5221621082003
44964.14ناجح90585065675663 اكرم سلمان داود جرموط6221621082004
00راسبغغغغغغغ انور حمود حميدي فليح7221621082005
00راسب506362غ965462 ايمن حمود حميدي فليح8221621082006
43261.71ناجح75505059686862 باقر مجيد جاسم زامل9221621082007
00راسب735050غغغ73 ثائر موحان طليب عناد10221621082008
00راسبغ50غغغغ71 حسن نعمة شنان علي11221621082010
46466.29ناجح88665661725863 حسين احمد دحام خماط12221621082011
00راسب76505036504250 حسين جبر بدران دخيل13221621082012
00راسب50557559غ8150 حسين شنيت عبد اهللا شراد14221621082013
00راسب63502235327251 حسين معيس خزعل جابر15221621082014
46065.71ناجح91506653708050 حسين نجاح هادي جبر16221621082015
00راسب55غ53غغ8150 رعد ثجيل راضي جحيم17221621082017
00راسب71632250507973 ساهر صابر حميد صديج18221621082018
51874ناجح91695169799069 سعد عزيز جابر فرحان19221621082020
48068.57ناجح93605078508168 سالم جليل عبد السادة حزام20221621082021
40958.43ناجح82505050505968 سيف ثجيل فرهود مجلي21221621082022
45665.14ناجح80506761667854 صفاء صالح هادي جبر22221621082023
00راسبغ56غغغغ89 عباس ستار منصور ناصر23221621082024
00راسب72522353507550 عباس كاطع ابراهيم رحيمة24221621082025
00راسبغ60غغغ5250 عالء كتاب ماضي ديان25221621082026
42660.86ناجح76525060597455 علي شخير عبيد هوبي26221621082027
00راسبغ74غغ50غ90 علي نصيف جاسم مشرف27221621082028
00راسب77502353507350 علي نعيم زعيط يازع28221621082029
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00راسب85535041645050 غالب عادل سريح هندي29221621082030
00راسب76503553387050 كاظم حميد اجواد كاظم30221621082031
00راسب76502050335740 كرار قاسم جبر جراح31221621082032
00راسب62503640503350 مؤيد حسن حنين ملكاط32221621082033
00راسب84503354596656 محمد داخل كاظم جرمد33221621082034
52274.57ناجح90607672907559 محمد فرحان سمير عبيد34221621082035
00راسب67533050345054 محمد مراد كاظم مانع35221621082036
00راسب76512231293250 مصطفى حسن عيالن سمير36221621082037
00راسب73502359506252 مصطفى حسين جحيل زغير37221621082038
00راسب79502662526533 مصطفى سعيد جوده صخي38221621082040
00راسب83373071655850 مصطفى هالل حرب حمود39221621082042
00راسبغغغغغغغ منتظر صباح عيدان دهش40221621082043
00راسبغغغغغغغ منير عبد كاظم كريدي41221621082045
00راسب80502450503750 ميثم عبد الهادي شنبول جراغ42221621082046
00راسب84573750725466 نهاد ستار سدخان محيبس43221621082047
00راسب80505050543850 هادي هاشم رضيم حربي44221621082048
00راسب6450غ5061غ83 ياس عبد الخضر كزار دلفي45221621082049
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