
00راسب60505070غ7250 حسين سلمان عليوي عبد1221521090022
37854ناجح74535051505050 حسين علي فرحان زيرج2221521090026
39256ناجح66505369505450 حيدر حسين سعيد فليح3221521090029
00راسب73522857666657 حيدر سعود سلمان محسن4221521090030
40958.43ناجح65505058696354 صالح مهدي عبد كركوش5221521090041
00راسب63375050515050 عباس جليل عجيل حسوني6221521090044
00راسب73345071655050 علي تعبان عبد الواحد درش7221521090049
44263.14ناجح90506377605151 كرار رمضان رهيف شريف8221521090060
44363.29ناجح69768458565050 مروان ضياء حويش فرهود9221521090073
00راسب75502663505250 مصطفى سعدون سلمان كاظم10221521090079
00راسب82533968507375 هيثم جواد كاظم لفته11221521090086
00راسب78573869505755 أحمد سعدون سالم عليخ12221621090002
00راسب5459غغغغ68 أزهر قدوري وارد عبد الرزاق13221621090003
00راسب64503161506357 أنور عباس زوير سريع14221621090005
00راسب74503850545050 احمد نعيم تايه عديل15221621090007
00راسبغ61غ60غ6052 امير عادل عبد االمير نصار16221621090008
00راسب77595039595154 ايهاب احمد زوير عبد17221621090009
44864ناجح81515167596376 تحسين علي حمود حسن18221621090010
49670.86ناجح84507171756580 تحسين نعيم عبيد سعيد19221621090011
41058.57ناجح87536550535250 حسن سالم هادي عكار20221621090012
00راسب50575450غ7950 حسن عبد جميل بردان21221621090013
00راسب6556غ50غ7655 حسين رحيم كتاب راشد22221621090015
00راسبغ6250غ615051 حمزه رزاق عيدان مطرود23221621090017
00راسبغ623328415250 حيدر غالب سلمان محسن24221621090019
45264.57ناجح69616662507767 حيدر ياسين عباس جبر25221621090020
00راسب59505366غ8050 رائد مهدي جهاد ثجيل26221621090021
47768.14ناجح75507072637572 رسول رياض حاضر طعمه27221621090022
41859.71ناجح77505083515750 رياض باسم هاشم غضيب28221621090023
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42060ناجح73545450596565 سجاد سمير عطيه حسين29221621090026
00راسب54غ5080غغ86 سجاد عبد اهللا حسين عناد30221621090027
00راسب76563665666350 سجاد ناجي سعود ناهي31221621090028
00راسب505051غغغ81 طالب ناجي حميد علي32221621090030
00راسب79503754565861 عادل جابر صالل عطيه33221621090031
00راسب76503869574259 عباس سرحان حلو صحن34221621090032
45264.57ناجح87585268506374 عباس عبد الحسن علي مطرود35221621090033
41359ناجح84525050725055 عبد الرحمن نجم عبد اهللا مصارع36221621090034
43562.14ناجح75507151686753 عطا اهللا خالد عبد اهللا مصارع37221621090035
45865.43ناجح91545051667670 علي حسن مهنا يوسف38221621090037
46566.43ناجح75577065765963 علي سالم غافل جابر39221621090038
38363.83ناجح5750بصير84558453 علي عبد الكريم محمد محسن40221621090039
52575ناجح84568569746889 علي عبد اهللا ياسر رعد41221621090040
00راسبغغغ50غ7750 علي هاشم عزيز حامي42221621090042
00راسبغغغغغغغ كرار حسين دحام جار اهللا43221621090045
00راسبغ505150غ7950 كرار ستار جبار عنيد44221621090046
51673.71ناجح83585569728792 محسن كريم محسن عذار45221621090049
00راسبغ58605078غ72 محمد سلمان مطر ناصر46221621090050
38254.57ناجح72505250505850 محمد فهد شياع طالك47221621090051
00راسبصفر846050506859 منير رحيمه مطرود كاطع48221621090052
42560.71ناجح84505062655658 مهدي صالح سليمان خماط49221621090053
39256ناجح74505150576050 نبيل عاشور حسن سلطان50221621090054
00راسبغ50غغغغ73 هاني عواد بهلول جالل51221621090055
00راسب73505451645330 وائل رحمن شاكر جابر52221621090057
00راسبغ505851غ8050 ياسر طارق ياسر عزيز53221621090059
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