
00راسب256962 83765761 حسن تركي مناتي عبد1221511051015
00راسب71غ غ 70غ 9062 احمد بدر مسوسي فنغش2221611051002
00راسب3652 31 98575050 احمد جبار عجیل ساجت3221611051003
00راسبغ غ 9658556450 احمد محمد كاطع مطر4221611051011
00راسب50 30 غ 81505053 حسن عجھ حاوي خنجر5221611051021
00راسب296250 97665366 حسنین ناصر حسین شوك6221611051025
00راسبغ 66غ 95665660 حسین جباري حمزه جار هللا7221611051027
00راسب60غ غ 72505056 حسین عجھ حاوي خنجر8221611051032
00راسب55غ غ 71غ 7858 حسین فرھود عساف مناحر9221611051035

00راسب75659375غ 10072 حیدر حسین علي عاید10221611051037
00راسب5152غ 75غ 8150 رضا علي لطیف فندي11221611051042
00راسبغ 665580غ 8472 سجاد حسن علیوي محمد12221611051045
00راسب51غ غ 50غ 9087 سجاد كاظم رزاق عبود13221611051047
00راسبغ 73706373غ 99 ضیاء ناصر غركان لویص14221611051054
40157.29ناجح5050 50 95565050 عادل رحم بدیر حسن15221611051056
00راسبغ غ غ 87545053 عباس مطر زعیزع عیدان16221611051060
00راسبغ 93غ 83غ 9386 عبد الكریم محمود عباس وناس17221611051062

00راسبغ 1009287878992 علي حامد یاسر جبر18221611051066
00راسبغ 68غ 83615162 علي حسن مكحول عبد19221611051067

00راسبغ غ 9185غ 10092 علي حلیحل جبر كریم20221611051070
00راسب60غ غ 92635071 علي صباح جبر عذافھ21221611051072
00راسب65 33 9359505050 علي كریم رحم راضي22221611051076
00راسبغ 869185غ 9488 علي ماجد راھي لفتھ23221611051077
00راسبغ 66غ 63غ 9662 عماد راشد خالد كشیش24221611051079

42560.71ناجح50 1005950625054 عمار ناصر حسین علیوي25221611051080
00راسب61غ غ غ 946950 كاظم جبار عجیل ساجت26221611051081
00راسب53غ 57غ 53غ 92 كاظم جواد كاظم عكار27221611051082

00راسبغ غ غ 100585069 كاظم مھدي عبید فضالھ28221611051083
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00راسب57غ 9769546250 كرار جواد كاظم نذیر29221611051084
00راسبغ 50غ 50غ 5957 كرار ماجد علیوي عبید30221611051087
00راسبغ 907358785076 كریم علي حسین طعیمھ31221611051089
45364.71ناجح63815355 945750 محسن ناصر ھالل مشاري32221611051091
42560.71ناجح5060606453 8751 محمد زكي عبید نكار33221611051096
00راسبغ 53غ 91555050 محمد عبد المحسن جبار عباس34221611051098
47768.14ناجح56 978350686162 محمد منصور نعاس سید35221611051101
00راسب506273غ 905050 مرتضى عواد نجم زوري36221611051103
00راسب89غ غ 919383غ  مھدي صالح علي عذیب37221611051109

00راسب50غ غ 61غ 9674 نجاح ثامر كریدي فرھود38221611051114
00راسبغ 50غ 98635450 یوسف ناھي مزھر جول39221611051118

534 39
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%12.82
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