
00راسب285050 96907157 ابراھیم علي سعید سالم1221511018003
44563.57ناجح6550 9971515158 اثیر غازي فلیح عبد العباس2221611018002

00راسب7988غ 100938473 احمد ایاد كاظم كاطع3221611018003
00راسب38 2550 72505056 احمد علي تموز عوده4221611018010
46266ناجح5560 9462508061 احمد كاظم علي شبیب5221611018012
00راسبغ غ غ 85595769 باسم صافي عطیھ خلف6221611018025
00راسب80غ 82غ 8997غ  تقي عادل محسن سلمان7221611018027

00راسب50 غ غ 98675175 جاسب خلف صكبان طعان8221611018028
00راسبغ 9083غ 80غ 100 حسین رحمن شنین عبد المحسن9221611018043
00راسب7369غ غ 968388 حسین عاشور عوفي ساجت10221611018044

00راسبغ 88غ 100828475 حسین عالء حسین ثویني11221611018045
00راسب61505056غ 10072 حسین علي صبار عبد النبي12221611018047
42861.14ناجح69655053 915050 حسین علي ماجد حسن13221611018050
00راسبغ 70غ 74635850 حمزة حكمت جبار شمخي14221611018056
57882.57ناجح95618992 997864 حیدر محمد رشید غاني15221611018062
00راسبغ 6962غ غ 8950 رضا مزرب اسماعیل مصطفى16221611018068
00راسبغ 50غ 91585050 ضیاء حیدر كاظم حطحوط17221611018082
00راسبغ 60غ 59غ 9871 عباس شریف عبد الحسین فجر18221611018086
00راسبغ 50575558غ 88 عباس علي حسین نعیمھ19221611018090
00راسبغ 5152غ 50غ 98 عدي حسان جبر علوش20221611018095
00راسبغ 685357غ 9768 علي جبار خضیر حمود21221611018101

00راسب92غ غ 100886887 علي جبار صبیح عبد هللا22221611018102
00راسب55غ غ غ 926556 علي حسن شنان جابر23221611018104
00راسب7355غ غ 50غ 88 علي عبد الكریم عبد الحسین عالوي24221611018109
00راسبغ 6672غ 938180 علي محمد مراد جاسم25221611018118
00راسب365050 83695063 قاسم جواد حمود موسى26221611018123
00راسبغ 6989غ غ 8776 كرار رحیم جوعان عبد علي27221611018128

00راسبغ 909393غ غ 100 محمد باسم علیعل خلف28221611018134
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00راسب5050غ غ غ 9060 محمد عدنان زغیر علیوي29221611018143
00راسبغ غ غ 88585051 محمد فتحي عیسى محمد30221611018144
00راسبغ 50غ 50غ 7851 محمد یاسر عبد الحسین طارش31221611018146
00راسب76غ غ غ 907764 محمود صباح شاكر محمود32221611018147
00راسب94غ 90غ 97غ 99 مرتضى جواد محمد نجم33221611018148
00راسب96839397غ 9990 مرتضى سالم عجیل معارج34221611018150

00راسب8590غ 84غ 10084 معتز عبد الكریم عبد الحسین مزبان35221611018161
00راسب688699غ غ 9480 منتظر عادل حمید عزیز36221611018163

432 36
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%11.11
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