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90 ناجح 755093705065493احمد شمخي جبر عرمان221751311002 1  70.43

78 راسب 5858722650370احمد كامل عجيل نصيف221751311004 2  0.00

60 راسب 5034503741280اركان عطشان ريسان خضير221751311005 3  0.00

85 راسب 7850763250500ازهر خضر دريس فرحان221751311006 4  0.00

73 راسب 5650753866700اسعد شاكر كامل فيصل221751311007 5  0.00

57 راسب 5242693550260انور رحيم علي ظنون221751311009 6  0.00

68 راسب 5837622532330انور مجيد حميد م221751311010 7  0.00

71 ناجح 626796516584496ايمن جليل نعمه فرحان221751311011 8  70.86

54 راسب 540%14%55355415باسم كريم عليوي راضي221751311012 9  0.00

59 راسب 5650643341630بلل عبد علي طعيمه عبد علي221751311013 10  0.00

74 راسب 6850643156500جهاد حمادي وادي خليف221751311015 11  0.00

61 ناجح 506465566973438حسام باقر مهدي هاشم221751311016 12  62.57

79 ناجح 605069516950428حسن رحيم شاهر شلتاغ221751311018 13  61.14

50 راسب 0غغغ54غ56حسن رسول حمزه حسن221751311019 14  0.00

81 راسب 7050825827560حسنين داخل نعمه جبر221751311020 15  0.00

74 راسب 6238673724500حسين جاسم م ناشور221751311022 16  0.00

70 راسب 0غغ6150غغحسين رمثان حسين مطير221751311025 17  0.00

72 راسب 5953763050240حسين ستار حسين كاظم221751311026 18  0.00

79 راسب 6859614062500حسين طالب عبد الحسن كنهر221751311027 19  0.00

84 ناجح 716877505059459حسين عدنان صالح منصور221751311029 20  65.57

85 راسب 0%635050503116حسين علي بجاي فرحان221751311030 21  0.00

74 راسب 5034662334200حسين علي فهد عبد ا221751311031 22  0.00

76 راسب 0غ573033غ51حسين علي ناصر حسين221751311032 23  0.00

82 ناجح 666063678162481حسين غلطان منصور عاجل221751311033 24  68.71

76 راسب 0%573478625015حسين كاظم سمير عبد الكريم221751311034 25  0.00
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79 راسب 0غغغ615259حسين نادي عداي سنوح221751311035 26  0.00

59 راسب 0صفرصفر5024%3517حسين نعيم ثجيل ضلل221751311036 27  0.00

83 ناجح 577972967877542حسين نعيمه م نزال221751311037 28  77.43

56 راسب 5250503054300حمزه حامد دويج جيال221751311038 29  0.00

80 ناجح 505061505151393حمزه حميد ديان عبيد221751311039 30  56.14

73 راسب 320%5754682719حيدر زعيم حسن جباره221751311040 31  0.00

57 راسب 5541505350610حيدر صالح مهدي نعمة221751311041 32  0.00

65 راسب 0%15غصفر502854حيدر علي سبع سرحان221751311042 33  0.00

83 راسب 500غ51345437حيدر ناصر عويد كاطع221751311043 34  0.00

97 راسب 5950783450740رسول اسماعيل حسن حمود221751311044 35  0.00

62 راسب 3550550غ5050رسول جليل هاشم غالي221751311045 36  0.00

84 ناجح 598880698884552رسول كامل صكر عبد221751311046 37  78.86

69 ناجح 508768505153428زين العابدين م حسن سعدون221751311047 38  61.14

81 ناجح 738866555565483ساجد رزاق علي جوده221751311049 39  69.00

81 ناجح 515079575066434سجاد كامل جلب عجيل221751311052 40  62.00

72 راسب 0غغغ50صفر50سجاد نجم مطشر لعيبي221751311054 41  0.00

91 راسب 6088554150520سرور ماجد جميل كريدي221751311055 42  0.00

80 راسب 5150562957410سلم ماهر جخيور حمود221751311057 43  0.00

70 راسب 730أربع53757650ضرغام زعيم حسن جباره221751311059 44  0.00

67 راسب 0غ%5032502419طالب سعد صباح ليج221751311060 45  0.00

غ راسب 0غغغغغغطه ماجد كاظم عوده221751311061 46  0.00

89 راسب 6257612926200عباس فاضل عبد ا ليلو221751311063 47  0.00

61 راسب 5550584235580عباس م زعيبل حمر221751311064 48  0.00

65 راسب 5462353437500عبد الرحمن م اشتيت خضير221751311066 49  0.00

صفر راسب 6233215074500عبد الرحمن نوري صخي جار ا221751311067 50  0.00
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73 راسب 5050502528260عبد الهادي سلطان عاصي جبر221751311069 51  0.00

85 ناجح 506076505070441عقيل وليد خالد جبار221751311070 52  63.00

72 راسب 5068603150580علء حسون فليح حسن221751311071 53  0.00

67 ناجح 555161576155407علء خالد جاسم م221751311072 54  58.14

غ راسب 0غغغغغغعلء قاسم نعيم حسون221751311074 55  0.00

72 راسب 5175562532520علي حسين مانع جوده221751311077 56  0.00

68 راسب 5862502223210علي حميد دحام هواد221751311078 57  0.00

73 راسب 0غ5050غ5450علي حيدر عبد الرضا حسن221751311079 58  0.00

85 راسب 5353553436500علي راضي عباس راضي221751311080 59  0.00

73 ناجح 585070505052403علي عواد لفته حمد221751311083 60  57.57

56 راسب 0غغغغغغعلي فاخر شيال سماري221751311084 61  0.00

57 راسب 5350503234260علي كامل خماط عوده221751311085 62  0.00

50 راسب 5075545056360علي محسن كاظم خريبط221751311086 63  0.00

76 راسب 5428675037500علي ناصر نعيمه براك221751311087 64  0.00

81 راسب 0غ5564غ7477غزوان علي كطان حسين221751311088 65  0.00

78 ناجح 705366557158451فراس منعم ناهي حسين221751311089 66  64.43

63 راسب 5763503628240قيصر لطيف جاسم م221751311090 67  0.00

75 راسب 5341595050680كرار جابر عبيد منصور221751311091 68  0.00

67 راسب 500غغغغ50كرار سعد ساجت يدام221751311092 69  0.00

61 راسب 5550784150510كرار طالب سالم عبيد221751311093 70  0.00

78 راسب 5851503735580كرار عبد حسن خلف221751311095 71  0.00

68 راسب 0غ77غغ5955كرار علي صكبان بلجي221751311096 72  0.00

93 راسب 505571710غغكرار غالب مطشر عبيد221751311097 73  0.00

83 راسب 500غغغغ63كرار م جابر جاسم221751311098 74  0.00

87 ناجح 699650587262494ليث حسن ساجت نجرس221751311099 75  70.57
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83 ناجح 768392777359543ليث كاظم دهيرب كاظم221751311100 76  77.57

86 ناجح 769799939697644محسن علي سلمان مجيد221751311101 77  92.00

60 راسب 5128513541400محسن ياسين بهلول عوج221751311102 78  0.00

68 راسب 6538504150500م اياد كاظم ربيع221751311103 79  0.00

65 راسب 0غغغ50غ51م جابر رجا فعل221751311104 80  0.00

80 ناجح 545061505157403م حسام عجيل جبر221751311105 81  57.57

50 راسب 0غغغغ5050م حميد شويلي كريم221751311107 82  0.00

82 ناجح 707469757161502م سامي قاسم خلف221751311108 83  71.71

57 ناجح 505055505250364م عبد الحسين خضير ظاهر221751311109 84  52.00

69 ناجح 597161597264455م فلح شبوط راضي221751311112 85  65.00

56 راسب 0غغغغغغم كاظم رسن كمر221751311113 86  0.00

75 راسب 6150503255600م كريم عذاب سلمان221751311114 87  0.00

61 راسب 0غغغ54غغمحمود كريم سلمان بارح221751311116 88  0.00

68 راسب 0غغغغغغمرتضى كامل فرج جبر221751311117 89  0.00

77 راسب 5834503541310مروان ثامر ياسر حسن221751311118 90  0.00

69 راسب 580غ52235526مصطفى حاشوش راشد بساله221751311120 91  0.00

84 راسب 8023868838740مصطفى عدنان غياض خليفه221751311124 92  0.00

50 راسب 0سبع%13%29507211منتظر بشار جاسم بديوي221751311128 93  0.00

80 راسب 0غ5027573630مهدي عامر يزل عبد الحسين221751311129 94  0.00

85 راسب 50330غ505062مهدي فيصل هاشم نزال221751311130 95  0.00

71 ناجح 535459506050397مهند جبار سلطان جهلي221751311131 96  56.71

66 ناجح 665070565050408مهند عدنان جبر حسين221751311132 97  58.29

82 راسب 5450653751500مهند محسن هاشم عبد ا221751311133 98  0.00

89 ناجح 615070635170454موسى عبد مزعل كاظم221751311134 99  64.86

75 ناجح 615778927177511ناصر رزاق ناصر سلطان221751311136 100  73.00
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87 راسب 6569624059500نصار جبار عويد شجاي221751311137 101  0.00

79 راسب 6455908230830وائل عامر ثجيل مطشر221751311140 102  0.00

66 راسب 5050503850500يوسف خلف دنان ربيع221751311142 103  0.00

54 راسب 0صفر%5124505014يونس سليم سمير ياسر221751311143 104  0.00

66 ناجح 595057585054394ألهام يونس حسن شعيبث221752311001 105  56.29

80 راسب 50630%54625113اسراء قاسم حميد صالح221752311002 106  0.00

72 راسب 6353523969580الء عبد الحسن طاهر جدران221752311003 107  0.00

86 راسب 6758674150540ايمان طعمه خلطي بخيت221752311004 108  0.00

86 ناجح 576250505350408حنين كريم كامل حسن221752311005 109  58.29

95 ناجح 705059515750432دعاء حسين صكبان عبد221752311006 110  61.71

93 ناجح 695070667869495رباب صالح عويد كاظم221752311008 111  70.71

83 راسب 0%525650203214رحمه عوده نهاي عبد ا221752311009 112  0.00

73 راسب 5850297450680رسل م طه خضير221752311010 113  0.00

89 ناجح 556153505067425زهراء رافد صاحب عمران221752311011 114  60.71

80 ناجح 726453607065464زينب حميد عباس صافي221752311012 115  66.29

83 راسب 5522583437590زينب ريسان عطيه سحاله221752311013 116  0.00

81 ناجح 596350555556419سجى عماد م صالح221752311014 117  59.86

55 راسب 5458503052360شموس طالب كامل كزار221752311015 118  0.00

80 راسب 6454554050530فاطمه حسن عبد حمد221752311016 119  0.00

62 راسب 5050372321500كاظميه جبار خليل حمزه221752311018 120  0.00

76 راسب 0غغغغ5131كوثر عدنان جاسم م221752311019 121  0.00

58 راسب 200صفر%52357019مريم ماجد مشهد مايحصل221752311020 122  0.00

74 راسب 5050505041280مها يوسف عطيه م221752311021 123  0.00

96 ناجح 675069505875465نبأ محسن علي حسين221752311022 124  66.43

79 ناجح 525050505850389نبراس جاسم م حسين221752311023 125  55.57
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65 راسب 0%503450332814نور جاسم م مصحب221752311024 126  0.00

61 راسب 6042505050510نور فلح حسن عبد الرضا221752311025 127  0.00

غ راسب 0غغغغغغهاجر تركي كفان عباس221752311026 128  0.00

61 راسب 5032423638230هبه فالح هادي معارج221752311027 129  0.00

65 راسب 5238543434220وسن حميد عباس صافي221752311028 130  0.00

المشاركون

130 

نسبة النجاحالراسبونالناجحون

94 36 % 27.69

 87.50

الممتحنون

الناجحون

نسبة النجاح

8 

7 

 90.00

20 
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67  3081 78 51 0 
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 55.22 83.33 28.40 50.00 39.22 0.00
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