
00راسب3652 52 91727562 سعد كریم حمید محیسن1221511032034
00راسب5051 31 6569 9450 أثیر ثامر خلف محمد2221611032001

00راسب5972غ 6154غ 100 أنور رحمن علي حسین3221611032005
00راسب83غ غ 93695257 احمد رحیم یوسف علیوي4221611032009
00راسب50غ غ 92605050 حسن عبد المنعم عبد الحسین حبیب5221611032018
00راسبغ غ غ 87505054 حسین حسن لطیف كاظم6221611032019
00راسبغ غ غ 99505050 حسین كریم ابدیوي فندي7221611032022
40057.14ناجح5054505056 9050 حسین محمد حمید حذیھ8221611032023
00راسب25 59 62 99505395 حسین نور یاسر موسى9221611032024

00راسب5157غ 100625961 حمزه سھم ھدرس كاظم10221611032025
49370.43ناجح5571637269 10063 حیدر عصمان حسین نعیمھ11221611032027
47567.86ناجح765859 93685566 خالد صالح عبد الحسین طعمھ12221611032028
00راسب50غ غ 61غ 9859 رسول اسماعیل حسن حمود13221611032030
00راسبغ غ غ 97558850 سرور ماجد جمیل كریدي14221611032031
00راسب366750 89515355 سیف جمعھ جاسم حسین15221611032032
00راسب51غ غ 53غ 9359 عباس عبد هللا شناوه محمد16221611032034
00راسب91غ غ 86غ 9890 عباس محمد حمید حذیھ17221611032035
00راسبغ 987150556473 عبد االلھ عبد مطر محمد18221611032036

00راسب50 60 50غ 1006153 عبد الكاظم عبد مطر محمد19221611032039
00راسب6780غ 6673غ 95 عدنان طاھر حسن خلف20221611032040
00راسب53غ غ غ 855050 عالء خالد جاسم محمد21221611032041
00راسب50غ غ 57غ 8563 علي جاسم محمد سرحان22221611032043
00راسب275187 89635250 علي عبد العباس قمر عبد الكریم23221611032045
41158.71ناجح505359 89545650 علي غني خلف منصور24221611032047
40658ناجح5952 50 95505050 علي نور یاسر موسى25221611032050
49670.86ناجح777771 93595861 علي وشك علي عطیھ26221611032051
00راسبغ 9898غ غ 9994 كرار كامل جابر حسوب27221611032058
00راسبغ 50غ 95515054 كرار مطشر عبد الواحد ھاشم28221611032059
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45364.71ناجح55 7555 98595061 مالك باسم حمید محیسن29221611032061
41359ناجح52 986150505052 محمد سالم حمود صالح30221611032065
44163ناجح746353 93575051 محمد صباح علي حسین31221611032066

00راسبغ 838760غ 10094 محمد عبد النبي ھاشم محمد32221611032067
00راسب6183غ 100837092 محمد فالح حمود طعیمھ33221611032068
45565ناجح715360 91665064 مسلم جابر دھیرب كاظم34221611032074
00راسب50غ غ 50غ 9850 مھند محسن ھاشم عبد هللا35221611032077

1025 35
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%28.57
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