
00راسب305057 40 806154 علي جواد كاظم محسن1221511009053
00راسب505460غ 986967 احمد جمعھ عطوان عكش2221611009003
44864ناجح6457 9372506250 احمد خالد ضمد عبد3221611009005
00راسب56 375050 805652 جعفر محمود قدوري حدود4221611009021
00راسبغ غ غ 90635050 جمال قاسم حربي جفت5221611009022
00راسب5550غ 88825060 حسین عالء موسى زبون6221611009030
00راسب54غ غ غ 946252 حسین علي جلیل كریم7221611009031
00راسب51505067غ 8068 حسین علي كاظم ابو دوخھ8221611009032
00راسب505670غ 895750 حسین علي نعیمھ منشد9221611009033
00راسب7677غ غ 997450 حسین عواد كریم ساجت10221611009035
00راسب425764 53 927079 حیدر حسین رسن راضي11221611009040
00راسب50غ 50غ 946251 حیدر عبد العباس عبد عباس12221611009043
44163ناجح6657 9077515050 سجاد جمیل جاسم ذھیب13221611009050
00راسب5361غ غ غ 8361 سجاد مشتاق طالب ذرب14221611009053
00راسب53غ غ 50غ 8158 سجاد ھاشم طلب علي15221611009054
00راسب50 345050 885850 عباس محمد جخیور كریدي16221611009063

00راسب87949491غ غ 100 عباس محمد منیخر سلمان17221611009064
00راسب50585661 35 9968 علي رحیم عوید فضل18221611009070
00راسب15%626655 39 8171 علي عباس ھول بھاض19221611009072
45264.57ناجح5050657053 9371 عمار احمد دعیم جیثوم20221611009078
00راسب696475غ غ 8650 غسان حمید ھاشم مونس21221611009081
46666.57ناجح61846350 906850 كرار حیدر كریم عواد22221611009083
00راسب80577385غ 8975 كرار ریاض داود سلمان23221611009084

00راسب978895غ غ 10092 لیث عزیز مزعل زغیر24221611009086
00راسب6665غ غ 816350 محمد حسن صبیح رخیص25221611009090
00راسبغ غ 50غ 925056 محمد خلف عبد واري26221611009092
00راسب55غ غ 94716056 محمد صباح صخیل جري27221611009096
00راسب5050غ 65غ 9471 مصطفى حسین عبد الحسن حماس28221611009103
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42560.71ناجح545160 50 847452 مصطفى كاظم عبد علي حسن29221611009104
00راسبغ غ غ 87745053 نورس طالب جبار مریعد30221611009110
00راسبغ 937354506468 ھشام حسین علي جبر31221611009111
00راسب235052 33 765850 ھیثم احمد جبر شذر32221611009112
00راسبغ غ 60غ 795053 ھیثم جبار نغیمش حسوني33221611009113

528 33
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%15.15
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