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الثاني الدور

المعدل

التطبيقي

83 ناجح 565067506563434بارق جبار عبد رخيص221751035016 1  62.00

52 راسب 7054816850330حسن عبد الكريم ساجت صكر221751035026 2  0.00

79 راسب 5756502250500علي رياض جبار محمد221751035066 3  0.00

68 ناجح 576550565050396عمر عزيز علي ناصر221751035075 4  56.57

79 راسب 5650553150550محمد حسين فالح مزيد221751035097 5  0.00

67 راسب 0غغ50غ6750ابراهيم ميثم كاظم علي221851035001 6  0.00

64 راسب 0غغغغغ50احمد جاسم محمد معيلو221851035003 7  0.00

70 راسب 0غغ50غغغاحمد حسن جاسم علج221851035004 8  0.00

69 ناجح 685450506553409احمد حسين غانم عباس221851035005 9  58.43

غ راسب 0غغغغغغاحمد خضير محمد مزيعل221851035006 10  0.00

64 راسب 0غغغغغ51احمد شوقي محارب خصاف221851035008 11  0.00

68 راسب 0غغ66505433احمد عبد المير  زايد خلف221851035010 12  0.00

72 راسب 6433503740230احمد عبد ا عوده غياض221851035011 13  0.00

79 راسب 57690غ68غ64اسعد عبد الرضا مكطوف ماجد221851035013 14  0.00

67 راسب 0%50283012%3317الحمزه عبد ا ابراهيم راضي221851035014 15  0.00

75 راسب 0غغغ526350امجد جبار علي عبد الرضا221851035015 16  0.00

74 راسب 6033565462550بدر نافع بدر حمود221851035019 17  0.00

71 ناجح 676350637250436جعفر طالب علي ناصر221851035020 18  62.29

73 راسب 670غ78695866حسن باسم محمد صالح221851035022 19  0.00

57 راسب 0غغغغغ59حسن حازم خوام مجبل221851035024 20  0.00

73 راسب 57750غ766586حسن علي سالم محمد221851035025 21  0.00

80 راسب 6850643536500حسن علي لويس محمد221851035026 22  0.00

70 ناجح 566252575250399حسين ستار كاطع جابر221851035028 23  57.00

74 راسب 710غ84777378حسين طالب سعود غميس221851035029 24  0.00

63 راسب 500%19أربع666350حسين عباس راضي حسين221851035030 25  0.00
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86 راسب 0%635966295019حسين علي ابراهيم سدخان221851035031 26  0.00

62 راسب 0غغ50غ75غحسين علي عيدي مصطفى221851035033 27  0.00

74 ناجح 725963766065469حسين علي مكي حبيب221851035034 28  67.00

80 راسب 320غ5432عشر60حسين عماد صالح تسكام221851035036 29  0.00

76 راسب 210%2019غ5450حسين عمار حسن ناصر221851035037 30  0.00

64 راسب 5759505052280حسين محمد محسن كاظم221851035040 31  0.00

78 راسب 5863813452500حيدر توفيق محمد عيسى221851035041 32  0.00

93 راسب 810صفرغ7395غحيدر عادل كاظم صكر221851035042 33  0.00

68 راسب 0غصفر5133%2716حيدر علي عبد الحسين فرحان221851035043 34  0.00

61 راسب 0غغغ52غغحيدر فوزي فارس عبد221851035045 35  0.00

82 ناجح 618269506150455رضا رشيد اسماعيل ابراهيم221851035046 36  65.00

73 راسب 6052515058380زياد مراد قاسم حسن221851035047 37  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد حميد شنشول عبد النبي221851035048 38  0.00

غ راسب 0غغغ70غ70سجاد سعدون عبد ا بدر221851035049 39  0.00

غ راسب 0غغغغغغسجاد صالح شلل مجدي221851035050 40  0.00

72 راسب 0غغغغغ61سجاد عدنان سالم انتيش221851035051 41  0.00

80 راسب 520غ60697850سجاد مؤيد صلل موسى221851035052 42  0.00

غ راسب 0غغغ5273غسجاد محمد ابراهيم جاسم221851035053 43  0.00

58 راسب 0غغغغ5450سمير مثنى عبد الكاظم عبد الحسن221851035054 44  0.00

87 راسب 5737976862870شعيب ابو طالب ظاهر حاتم221851035055 45  0.00

78 راسب 0غغغ927890صادق جبار ضهد جوده221851035056 46  0.00

53 راسب 415026350%5017صادق محمد عبد العزيز عبد العالي221851035057 47  0.00

80 راسب 0غغ8372غ85صلح هادي ياسر غالي221851035058 48  0.00

80 راسب 0غ6867675150ضرغام راضي حسين علوي221851035059 49  0.00

88 ناجح 789081717374555ضياء خلف حمد فازع221851035060 50  79.29
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73 راسب 6250535050310عباس احمد محمد عباس221851035061 51  0.00

63 راسب 0غغغ50غغعباس راجي فالح معارض221851035063 52  0.00

81 راسب 0غغغ6469غعباس رحيم فرهود عبد الحسين221851035064 53  0.00

69 ناجح 675566555756425عباس ستار جبار خلف221851035065 54  60.71

78 راسب 68716164550غعباس شهيد عجيل فاضل221851035066 55  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس عطيه ساجت جويني221851035067 56  0.00

75 راسب 0غغغ725263عباس علي فرهود موسى221851035068 57  0.00

غ راسب 0غغغغغغعباس كاظم راضي محمد221851035069 58  0.00

50 راسب 0غغغغغغعباس لزم فرعون حميدي221851035070 59  0.00

68 راسب 26330%42743516عبد الرؤوف فهد عبد المنعم سعدون221851035071 60  0.00

غ راسب 0غغغغغغعبد ا عبد دلي حمد221851035072 61  0.00

71 راسب 0غغغ56غ50عبد ا ماجد خلف ساجت221851035073 62  0.00

75 راسب 0غغغ60غ50عبد ا نافع مسلم حسين221851035074 63  0.00

79 راسب 6253585050350عقيل حنظل عباس رخيص221851035075 64  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي تركي نوري حسين221851035077 65  0.00

70 راسب 0%612056255019علي جاسم محمد صالح221851035078 66  0.00

62 راسب 0غ54غغغ70علي خميس وداعه وداي221851035079 67  0.00

غ راسب 0غغغغغغعلي شاكر عوض بدر221851035080 68  0.00

69 راسب 6050645050420علي صالح خزعل مونس221851035081 69  0.00

67 راسب 5955615039500علي صلح عبد علي خضير221851035082 70  0.00

79 ناجح 656770775768483علي عبد المير خلف خشان221851035083 71  69.00

66 راسب 0غغ7053غ58علي عبود شنين عبود221851035085 72  0.00

75 راسب 7536766668580علي محمد ثجيل ضيدان221851035086 73  0.00

70 راسب 0غغغ82غ56علي محمد طالب عبد221851035087 74  0.00

75 راسب 5059502351280علي نوفل عدنان مزهر221851035089 75  0.00
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غ راسب 0غغغغغ76فاضل عبد الحسين عبد محمد نعيم221851035090 76  0.00

62 راسب 0غ595055غ60فهد كاظم سعدون موسى221851035091 77  0.00

75 راسب 5723698953500قاسم حامد ناصر حسن221851035092 78  0.00

71 راسب 5135505557350كاظم فؤاد كاظم شبيب221851035093 79  0.00

75 راسب 56697152700غكرار عماد محسن قيس221851035096 80  0.00

73 ناجح 595061595050402كرار مرتضى كريم حميد221851035097 81  57.43

79 ناجح 837485917690578لواء الدين رزاق عطشان مجيد221851035098 82  82.57

75 ناجح 685080667665480ماهر غالب نعيم شفيج221851035101 83  68.57

غ راسب 0غغغغغغمجتبى حميد جخيور ناصر221851035102 84  0.00

67 راسب 5937677165600محمد ثجيل عامر هاشم221851035105 85  0.00

56 راسب 5021555033310محمد جبار لفته عذيب221851035106 86  0.00

69 راسب 820غغ6375غمحمد جواد عباس محمد221851035107 87  0.00

غ راسب 750غ7280غ70محمد حسن علي جبار221851035108 88  0.00

82 راسب 850غغ808491محمد حيدر حيدر كريم حسين221851035109 89  0.00

95 ناجح 745782665870502محمد صادق مؤيد حميد منصور221851035111 90  71.71

66 راسب 0غغصفر517150محمد عادل احمد جاسم221851035112 91  0.00

55 راسب 5059560غ72غمحمد عبد الرحيم كنو كاطع221851035113 92  0.00

80 ناجح 857296938575586محمد عبد الرضا سلمان صالح221851035114 93  83.71

66 راسب 5050502966510محمد عمار طعمه عبد العباس221851035115 94  0.00

72 راسب 0غ63غ79غ75محمد فاضل عباس جبار221851035116 95  0.00

50 راسب 5020555051530محمد هاشم فيصل عبد221851035117 96  0.00

71 راسب 5638755050550محمود عطشان سعدون سلمان221851035118 97  0.00

63 راسب 0غ64غ745072مرتضى جواد كاظم بدن221851035119 98  0.00

غ راسب 0غغغ50غغمرتضى حسام جبار حرمل221851035120 99  0.00

76 راسب 59600%80758818مرتضى سباهي محيبس علوان221851035121 100  0.00
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72 راسب 5252663554690مرتضى عباس عبد المير جابر221851035122 101  0.00

81 ناجح 928179797890580مرتضى مشتاق كامل حطبوط221851035123 102  82.86

غ راسب 0غغغغغغمسلم عقيل حيال صالح221851035124 103  0.00

غ راسب 0غغغغغغمسلم علي صبيح كاظم221851035125 104  0.00

غ راسب 0غغغغغغمشتاق عبد ا نعيمه سويجت221851035127 105  0.00

67 راسب 5342645065650مصطفى عبد العظيم ثامر نايف221851035128 106  0.00

67 ناجح 657061505650419مصطفى علي عبد الكريم عبد الرضا221851035129 107  59.86

غ راسب 660غ7864غ81مصطفى منصور جابر ناصر221851035130 108  0.00

92 ناجح 545081625350442منتظر نعيم حسن خلف221851035131 109  63.14

69 راسب 5740665866590منتظر نعيم عايد حمد221851035132 110  0.00

64 راسب 0غغغغ5555مهتدى علي غالي محمد221851035133 111  0.00

68 راسب 0غغغغغغمهدي جواد كاظم شبيب221851035134 112  0.00

74 ناجح 677068646359465مهند محمود جابر مجيد221851035135 113  66.43

77 راسب 0غغغ5459غموسى منتجب هادي عبد علي221851035136 114  0.00

79 راسب 500غغ6581غنايف طلل صالح عجل221851035137 115  0.00

غ راسب 0غغغغغغنصير طالب هنيدي محمد221851035138 116  0.00

65 راسب 3430502433210هاني فضيح شريف هاني221851035139 117  0.00

78 ناجح 766677695059475يعقوب حسن رحيم عباس221851035140 118  67.86

المشاركون

118 
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 100.00
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 14.29 81.82 40.00 67.57 43.33 0.00
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