
00راسبغشغشغشغشغشغشغش انور محمود شاكر خلف1221521311011
00راسبغشغشغشغشغشغشغش ريسان حسين بشير حمود2221521311031
00راسبغشغشغشغشغشغشغش ضياء حمود خليف مطير3221521311034
00راسب72612651755032 طاهر تركي حمود ناصر4221521311036
00راسب60592050505151 قاسم عبد الرزاق وارد مهلهل5221521311057
00راسب74592050645050 كرار رشيد شامي عبود6221521311060
42861.14ناجح63505174506377 محمد حلو سعدون عيدان7221521311065
00راسب51506050غ7859 مرتضى خالد ناصر عوده8221521311067
36452ناجح62505050505151 مروى سعد علي سخته9221522311015
42761ناجح66545468505481 همسه كريم مزهر مخيف10221522311024
00راسب76505063525422 ابا ذر ناصر عبد الرضا علي11221621311001
00راسب72615037844150 احمد حسن عبد الرضا جبر12221621311002
00راسب67502950575150 احمد عبد علي دينار جبير13221621311004
00راسبغغغغغغغ اسعد عبد ساجت خضر14221621311005
00راسب71522050505033 الحسين علي عبد محمد15221621311006
49370.43ناجح63786571615897 اوس هاتف ابراهيم عوده16221621311007
43261.71ناجح80575255656657 ايمن جواد كاظم كايد17221621311008
41058.57ناجح72505664506850 حسن شاكر حسن ليلو18221621311009
00راسب5050غ69غغ60 حسن علي صيوان عذاب19221621311010
00راسب50502650505036 حسين غافل صاحي صبح20221621311011
00راسب61505050375040 حمزه وزير شالكه دنان21221621311012
42560.71ناجح81635072595050 حيدر علي حمود مرزوق22221621311013
00راسب726517%78507453 ذو الفقار علي جاسم مهلهل23221621311014
00راسب502918%50252235 سامي كاظم خليف انعيمه24221621311016
00راسبغ60غ51غ8351 صادق عادل محسن عوده25221621311017
00راسب65505050595329 صفاء داخل تركي علي26221621311018
00راسبغ73غغغغ59 ضرغام مؤيد عطيه عذاب27221621311019
00راسبغغغغغغغ عادل محمد علي جابر28221621311020
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00راسبغشغشغشغشغشغشغش عبد المهدي رشيد ابراهيم فشاخ29221621311021
00راسب74382463505030 عقيل نعاس عويد حمد30221621311022
00راسبغ50غغغغ50 عالء رزاق غافل منخي31221621311023
00راسب63502053503338 عالء فرحان عواد جابر32221621311024
00راسب52505051365654 علي شاكر عويز خضير33221621311025
44463.43ناجح80505058505898 علي عادل محسن حسن34221621311026
00راسب50503850335032 علي عصام عبد الحسن هاشم35221621311027
39957ناجح68625150575952 عماد فالح هويش شنجار36221621311028
00راسبغغغغغغغ فراس رياض بري كاشي37221621311029
00راسبغ50غغغغ73 كرار غاير كاظم منشد38221621311031
00راسب59502555325133 مالك جبار نعيم عناد39221621311032
00راسب72385054505542 مرتضى علي محسن شالكه40221621311033
43962.71ناجح84546050616466 منتظر مونس صبيح وايد41221621311035
00راسب502917%50265016% هاني عطيه زوير ياسر42221621311036
00راسب75542150524240 يعقوب ياسر كاطع علي43221621311037
47367.57ناجح88585271556287 عماد فاضل عباس عبد44221621311039
00راسب505018%34505361 بلسم محمد كنو خير اهللا45221622311002
00راسب635219%38295550 دنيا جواد كاظم عبيد46221622311003
00راسب75502476509675 زمن عبد علي عبد اهللا شهاب47221622311004
00راسب58505037695029 زهراء سلمان حنيش حسين48221622311005
00راسب54364060538469 زهراء هادي جياد ناشي49221622311006
00راسب50502840263550 زينب جاسم زكاط مسلم50221622311007
00راسب71502639376030 ساره فؤاد خير اهللا عبد الرزاق51221622311008
00راسب71512750505850 ضحى حميد خلف مجلي52221622311009
00راسبغغغغغغغ هبه محمد هادي عكار53221622311010
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