
42861.14ناجح506350 92685055 أحمد عبید مدیخیل عباس1221511016006
00راسب275551 88695656 علي نزار عواد صكر2221511016035
42360.43ناجح54505157 897250 أحمد جاسم كمیل ثویني3221611016001
00راسب215050 77565250 أحمد حسین سلمان ثجیل4221611016003
47267.43ناجح8050 9662627052 أحمد فاخر قاسم لفتھ5221611016004
43261.71ناجح5250 9864506850 أحمد مجید بعنون كاصد6221611016005
00راسبغ 50غ 88545055 برزان سمیر بجاي راضي7221611016008

00راسبغ 6552غ غ 10060 جیاد جاسم سمیر رمیض8221611016010
00راسب5062غ غ 805650 حسن عبد الساده فزیع جابر9221611016014
00راسبغ 50غ غ 895058 حسین لطیف أمیري ناھي10221611016020
00راسب73غ 50غ غ 9374 حمزه علي عبد الحسین سلطان11221611016021
00راسب5053غ غ 916750 حمزه غالم عنید جاسم12221611016022
00راسب53غ غ غ 865752 حیدر جواد كاظم حري13221611016023
00راسبغ 996650635471 خالد سعد جلوب جاسم14221611016024
00راسب50غ 275850 6869 رسول حسین غالي عجیمي15221611016026
00راسبغ 5058غ 986155 سالم جوید كریم جبار16221611016028
00راسب65غ غ 50غ 7761 سجاد مطر محمد عطیھ17221611016029
00راسبغ 969783989998 عباس نعیم محسن نایف18221611016032
00راسب59غ غ غ 867450 عكاب ناصر عبد الحسین عبد العالي19221611016036
00راسبغ غ 528184غ 97 علي بھلول جلوب جاسم20221611016037
50171.57ناجح7157716794 8160 علي راھي ركاد جباره21221611016039
00راسبغ 74غ 53غ 9855 علي كریم حسن ناصر22221611016043
00راسب50غ غ 66غ 8864 فارس مھدي حصیل خلف23221611016048
00راسب63غ غ غ 906050 فضل كاظم حمد حسین24221611016049
00راسب606450غ غ 8458 قاسم كریم بجاي راضي25221611016050
00راسبغ غ 50غ 905050 كرار سمیر حنون حنش26221611016052
00راسبغ 52غ 80655755 مرتضى علي عباس عبید27221611016064
00راسب50غ 5050غ 8961 مرتضى كاظم صیھود شدود28221611016065
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00راسب415057 95675376 مسلم سمیر بجاي راضي29221611016066
43962.71ناجح6256 65 89565061 یوسف كاظم صباح محمد30221611016071
47367.57ناجح576251 99716172 ألتفات قاسم محمد مھاوي31221612016001
00راسب5771غ 91806966 انتظار حبیب یاسر محمد32221612016003
00راسب81509383غ 9791 براء طاھر حاتم طاھر33221612016005
00راسب50غ غ 50غ 8758 بلقیس رشید مشاي ثویني34221612016006
40658ناجح505050 95615050 تقوى زبون واسل سلطان35221612016007
00راسب41 3851 3750 8554 زینب عیدان عكلھ الفي36221612016009

00راسبغ غ 6558غ 10062 ساره حمید حسین ناصر37221612016010
00راسب50536150غ 9666 عھود شعالن مھدي حمد38221612016012
00راسب9285غ 66غ 9483 فاطمھ صبیح نایف مزعل39221612016013

00راسب75غ غ 100786078 فاطمھ عماد جابر طاھر40221612016014
00راسبغ 52غ 61غ 9675 مریم عمران جلوب جاسم41221612016015
00راسب7564غ 93776965 نور الھدى حافظ حمید كاظم42221612016016
00راسبغ 67غ 61غ 9067 نور جاسب فیصل عنصور43221612016017
00راسبغ 50غ 50غ 9155 وجدان محمد منھل دبیس44221612016018

836 44
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%18.18
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