
43862.57ناجح79685070506952 احمد شمخي جبر سعيد1221521204004
00راسب78502150335851 حسن راشد خضر راشد2221521204008
45765.29ناجح77505075717658 حسن عارف مطشر عجيمي3221521204009
00راسب865016%5819%6655 حسين ستار جوده ناصر4221521204015
00راسب75513650506950 حيدر حسن نتيش علي5221521204018
00راسب80503478707150 حيدر علي ناصر رداد6221521204019
00راسب70553999826269 عباس رياض كريم عباس7221521204027
43261.71ناجح80505850648050 علي ناصر صافي خضر8221521204035
47567.86ناجح84625083508957 مهند علي كريم كاظم9221521204049
00راسب83523456737152 واثق عواد كرمود عوده10221521204051
00راسب535050غغ6350 ساره جاسم جخم ضاحي11221522204009
00راسب82623250527750 احمد كامل جويد بند12221621256003
00راسب79592550506333 احمد محسن حامد محيسن13221621256004
46766.71ناجح87645065627960 جعفر طاهر عطا اهللا راضي14221621256005
00راسبغغغغغ6950 حسن عواد كرمود عوده15221621256006
43562.14ناجح85585063567350 حسن غانم محمد عجيمي16221621256007
00راسب77503850507950 حسين عليوي حمد عبد17221621256008
52975.57ناجح90656773708777 حسين كريم جهلي رويضي18221621256009
00راسب637955غغ8658 حمزه عارف مطشر عجيمي19221621256010
54577.86ناجح92755978908566 حيدر جبار روضان خضر20221621256011
00راسب865018%50508650 خضر علي جحيل خضر21221621256012
00راسب85743850648850 رحيم محسن مراد موسى22221621256013
00راسبغغ5061غغ74 سجاد حسن داخل طرير23221621256014
00راسب81643550507038 سيف صالح مهدي صالح24221621256015
00راسبغ755020526384 صفاء عبيد كاظم عبد25221621256016
00راسب79512653548051 ضرغام حميد عوده خليف26221621256017
00راسب68393452586533 عباس هادي عباس محمد27221621256018
49570.71ناجح79665067908657 عبد اهللا رياض عكار عبد28221621256019
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00راسبغ73غ50غغ86 عالء شعالن روضان عريبي29221621256020
00راسب73583229588250 علي جبار جبر حسين30221621256021
00راسبغ74غغغغ60 علي عبد اهللا فارس سكران31221621256022
00راسب815019%38217050 كرار رشيد كامل هالل32221621256025
41058.57ناجح74505054556661 كريم طعيمه شبيل ضمد33221621256026
00راسب8050غ80502263 كريم محسن مراد موسى34221621256027
00راسب80593956507950 محمد راجي حسين جابر35221621256031
00راسب71582750257325 محمد شعالن ناصر مزبان36221621256032
00راسب51509250غ9359 محمد عامر سعدون عبد الحسين37221621256033
46666.57ناجح86555051749258 محمد نجم عبد اهللا مطر38221621256034
00راسب7750غ50غ8357 مهند ثامر سعدون فهد39221621256036
00راسب70503250518750 مهند خضر سلمان كرنوص40221621256037
00راسبغ73غ50غغ72 نبيل حسين علي علوان41221621256038
46466.29ناجح77675760698450 يوسف ناصر عكار عبد42221621256039
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