
41759.57ناجح506750 74655358 حسین جاسم علي تزكام1221511026019
00راسبغ غ غ 92625052 احمد عبد مزبان علي2221611026005
00راسب52غ غ 72غ 8976 احمد عیدان جابر شنجار3221611026007
00راسب5350غ 97715264 احمد محسن علي حسین4221611026010
00راسب5054غ غ غ 9658 احمد مكطوف حسن نعیمھ5221611026011
00راسب5050غ 70غ 9576 انور صیوان وادي دیوان6221611026017

00راسب68غ 60غ 1006750 جعفر رائد سالم صكبان7221611026020
00راسب55غ غ 68غ 10061 جھاد عادل ناھض منشد8221611026021
00راسب61غ غ 99705062 حسن جاسم برھان فھد9221611026023
00راسب53غ غ 51غ 9961 حسن جبار فھد ھویشم10221611026025

00راسب92847497غ 10092 حسن حمدان مزبان شرھان11221611026026
00راسب789391غ 65غ 100 حسین ریاض دحام كاظم12221611026030
00راسب50غ غ 55غ 9657 حسین علي عبد عبد االمیر13221611026032
00راسب3055585054 9771 حمزة سلمان حمزة عبود14221611026035
00راسب6766غ 69غ 9279 حیدر حمید عبد دیوان15221611026037
00راسب50غ غ 50غ 9663 حیدر كاظم نعمة بخور16221611026042
00راسب50غ 9261505256 سجاد بري مزبان علي17221611026047
00راسب38715150 22 9852 سلمان ریحان صیھود عباس18221611026048

00راسبغ غ غ 100805075 سلمان ھاشم سباھي خلف19221611026049
00راسب50غ غ 56غ 9672 سیف عبد الزھرة سلطان كزھور20221611026051
00راسب51غ غ 69غ 9463 عباس خمام شاھر علي21221611026052

00راسب799479غ 1008950 عباس صابر شنجار علیوي22221611026053
00راسب5050غ غ غ 9650 عباس كاظم حسین ھاني23221611026054
44864ناجح566567 94585058 عالء اسعد حسن علوان24221611026060

00راسب909483غ 1009875 علي رشاد شعالن عنبر25221611026064
00راسب94غ 868174غ 100 علي سالم ھاشم علیوي26221611026065
00راسب615866غ غ 9969 علي عبد اللطیف عبد الحسین كاطع27221611026068

00راسبغ 8291غ 1009688 علي عدنان عبد الرزاق مصطفى28221611026070
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00راسب4170616757 9977 علي فائق مزید جھلول29221611026071
00راسب63غ غ غ 1007757 فاضل حسین ریكان عطیة30221611026077
00راسب4050505250 9269 كرار عبد الحسین شاكر محمد31221611026080
47668ناجح5061656468 9672 مجید كاظم عامر موزان32221611026084
00راسب50غ غ 98695172 محمد حسین جاسم محمد جلیل33221611026086
00راسب50غ غ 50غ 9964 محمد صالح عطیة عبد هللا34221611026088

00راسب5182غ 100806671 محمد عبد هللا فرج عبد35221611026092
00راسبغ 7565غ 50غ 99 مھند امجد حسین مصطفى36221611026096
00راسب63غ غ 60غ 9859 نور الدین ولید مزید جھلول37221611026097
00راسب61غ غ 54غ 9263 ولید كاظم عامر موزان38221611026100
00راسب71غ غ 68غ 9765 یحیى رزاق محمد طاھر39221611026101

336 39
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%7.69
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