
00راسب395650 56505050 اكرم عثمان كاظم ھاشم1221511030026
00راسب355550 2951 6260 ذو الفقار حسین علي شناتي2221511030055
00راسبغ غ غ 83645050 احمد ابراھیم قاسم مطیر3221611030005
00راسب50 غ 38 86645054 احمد اسماعیل منصور تمن4221611030006
00راسبغ 52غ 86505050 احمد نده جاسم محمد5221611030019
55979.86ناجح61848773 958277 المنتظر وصفي عبد صبیح6221611030024
00راسب28 516450 936350 امجد قاسم لعیبي مشخول7221611030026
00راسبصفر صفر 7750505069 امیر یوسف عبد االمیر مجید8221611030027
00راسب50غ غ غ 885151 جعفر سلمان خضیر حوذان9221611030030
00راسب28 735052 866567 حسن عقیل حسن حمود10221611030035
00راسب5050غ غ 895053 حمزة طاھر علي طاھر11221611030040
44263.14ناجح7254565067 9152 حیدر علي ناھي عاجل12221611030042
00راسب5350غ غ غ 8966 رسول حمید عناد عوده13221611030045
00راسب3180 8751505650 سعید اثیر ابراھیم جبار14221611030054
43462ناجح585050 93637050 سیف الدین حیدر جابر یاسین15221611030055
39656.57ناجح66 545050 735350 سیف جمال شعالن خضیر16221611030056
00راسب5050غ 92595750 طالب عبد الحسین مطیلب جابر17221611030059
00راسبغ 50غ 92535050 عبد الكریم ذیاب ثجیل الیذ18221611030068
00راسب63غ 59غ 915567 عالء محسن عبد هللا عاجل19221611030069
00راسب5451 326155 8050 علي احمد علي حسن ھلیل20221611030071

00راسب97غ 100869010093 علي حسین خضیر والي21221611030072
00راسبغ 50غ غ 785050 علي حسین علي سلطان22221611030073
00راسب32755154 877354 علي خلیل عبد الزھرة ھمیم23221611030075
00راسب2150 3250 835150 علي رشید كویف ناھض24221611030076
00راسبغ غ 54غ 926450 علي شعالن كباشي سلطان25221611030078
00راسبغ 6485غ 947873 علي غازي عكار دایخ26221611030080
00راسبصفر 32 8379505050 علي كاظم تركي ابو شخیره27221611030082
00راسبغ 5050غ 55غ 88 كرار حیدر حمدان عامر28221611030094
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00راسب65غ 50غ 73غ 90 لطیف كاظم ھادي عبد علي29221611030097
00راسب627991غ غ 9382 لیث لفتھ راشد شنیف30221611030098
00راسبغ 926560677178 مالك خلیل ابراھیم محمد31221611030099
00راسبغ صفر 39 82539450 محمد احمد خیر هللا عبد العزیز32221611030100
00راسب3483636588 7865 محمد الجواد محمد كاظم صخي33221611030101
00راسبغ 60585063غ 83 محمد لعیبي حسن ھلیل34221611030110
00راسبغ غ 9695808974 مرتضى بجاي جبر ناصر35221611030113
00راسب7456غ غ 947585 مرتضى غني صخي جوده36221611030115
00راسب6772غ غ 937964 مرتضى كاطع رھیف راھي37221611030116
00راسب3267505262 9374 مصطفى سلمان یاسین كاظم38221611030121
00راسب35 غ 745050 8559 مصطفى ماجد ذیاب علوان39221611030124
00راسب7572غ غ 948855 ناطق صادق لطیف دایر40221611030125

436 40
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
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