
00راسب385050 82585050 اركان سعد عوید الفي1221511017011
00راسب335150 66505050 حسین علي واعي علیخ2221511017039
00راسب6051غ 90605050 خالد عھد زبن المي3221511017048
40858.29ناجح525850 92565050 عبد المھدي صالح نعمھ جابر4221511017071
00راسب276053 93705869 عیسى جاسم محمد شھد5221511017084
41559.29ناجح575056 89526150 قاسم محیل عواد حمود6221511017089
40758.14ناجح5050715150 8550 محمد شاكر رزاق فجر7221511017107
43562.14ناجح595050 96675063 مراد غافل ذیاب سھر8221511017109
00راسب58غ 50غ 846450 احمد توفیق عبد العالي عبید9221611017002
00راسب718376غ غ 9471 احمد كشیش عبد خلیف10221611017007
00راسب5550غ 88635060 اسعد خلف عطشان جبیر11221611017010
00راسب71غ 50غ 936450 اسماعیل معیوف عبد شریف12221611017012
00راسب66غ غ 93765885 جاسم رحیم كاظم ضھد13221611017021
47067.14ناجح605876 90635073 جبار جاسم محمد شھد14221611017023
00راسبغ 50غ 78506171 حاتم سھیل محسن عوده15221611017026
00راسب72غ غ 95826092 حسن عبد الھادي حنون عاكول16221611017031
00راسب81غ غ 82غ 9283 حسن وارد جواد علي17221611017033
00راسب416150 90615268 حسین ثامر مخور طاھر18221611017034
00راسب89غ 85غ 70غ 92 حسین جاسم محمد حسون19221611017035
00راسب3950585050 8856 حسین جبار دویش عدوان20221611017037

00راسب8177غ غ غ 10074 حسین طاھر شاھر فارس21221611017039
00راسب58غ 9179588362 حسین مالح رسن كاطع22221611017040
00راسبغ غ 65غ 927562 حمید عبد الحسین عوید فرحان23221611017047
00راسب90غ 9875غ 9693 حیدر فھد جایان عبیان24221611017050
42660.86ناجح645050 91555462 رحیم علیوي دویخ سلطان25221611017054
00راسب50 6056 3053 8257 سیف ستار نافع خلیف26221611017063
00راسب64غ غ غ 937355 عباس حمید جلد فرج27221611017069

00راسب5060غ 73غ 10076 عدنان ضیدان صكر بدر28221611017076
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00راسب65غ 56غ 1007650 علي جمیل بدر والي29221611017080
00راسب50غ غ 68غ 9063 عودة حسن علي محیسن30221611017085
00راسب61غ 9868505651 فاضل سلمان عطیة جابر31221611017088
46666.57ناجح87 6055 6250 9755 قیصر ماجد داود صیھود32221611017092
00راسب50 32 19% 98575055 كرار عبد اللطیف معیوف عاتي33221611017097
00راسبغشغشغش غشغش غشغش كرار نواف مطلك رحم34221611017101
00راسبغ 6767غ غ 9467 محمد رزاق شمال محیي35221611017105
00راسب54غ 66غ 987664 محمد طاھر عامر حمد36221611017107
00راسب67غ 65غ 997450 محمد نمر معتوك شویط37221611017109

00راسب77غ 10083637558 مرتضى عمران موسى حواس38221611017111
00راسبغ غ غ 97575077 منتظر طعمة ھنیدي منشد39221611017118
54577.86ناجح785480 98848665 یوسف عدنان خلف ثامر40221611017131

832 40
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
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