
00راسب50 2750 50 875550 ابراھیم كریم الجابي ظاھر1221611081001
00راسبغ 54غ 5050غ 84 احمد حسین عكاب شارع2221611081004
00راسب505050غ 886851 احمد ریحان خلیف راھي3221611081005
00راسب50 غ غ 70505050 اسعد جمیل داخل علي4221611081014
00راسب3350 29 77635060 اكرم طالب عبد الحسین علیعل5221611081016
00راسبغ 71غ غ 926958 امیر علي صاحب موسى6221611081018
00راسب50506450غ 8660 انمار نصیر عبد الكریم داخل7221611081019
00راسب506360غ غ 8565 جعفر حسن جابر عبد8221611081025
00راسبغ غ غ 91785762 حسین حسن سمیر حسین9221611081031
00راسبغ 525050غ 8969 حسین علي عبد الحسین جابر10221611081035
00راسب74غ غ 88706066 حیدر جبار عبد جساب11221611081037
00راسبغ غ 9379635650 سامر حسن جحیل شالكھ12221611081049
00راسب50 2650 2756 8950 سجاد جمیل رھیوط محمد13221611081052

00راسبغ غ 10092878578 سجاد حمید عرنوص بطاح14221611081053
00راسبغ 948886968694 سجاد عدنان ثجیل زویر15221611081055
00راسب6572519361غ 90 سالم جبر واشي حسین16221611081059
00راسبغ 976750857271 عارف عماد محسن كاظم17221611081064
43962.71ناجح507054 91685650 عباس سعدون یاسر عیال18221611081065
40958.43ناجح50 5853 85635050 عبد العزیز كریم الجابي ظاھر19221611081070
45865.43ناجح66 5859 84626168 عبد هللا رحیم كاظم عوده20221611081071

62188.71ناجح778689 100859589 علي حمد حمدان جبر21221611081081
00راسبغ 50غ غ 846550 علي سعد كاظم جاید22221611081085
00راسب295550 97535550 علي محمد جواد كاظم23221611081088
00راسبغ 53غ 93635050 عمار نصیر عبد الكریم داخل24221611081096
00راسب6152غ 90505558 فالح عبید فرحان منشد25221611081100
00راسب575864غ 86غ 95 فیصل صباح كیظي رخي26221611081103
00راسبغ غ غ 89505257 محمد علي جبار غنیمھ27221611081117
00راسبغ 51غ غ 966550 محمد مھدي صالح عناد28221611081120
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00راسب505552غ غ غ 94 محمد نصر هللا غانم كریم29221611081121
00راسبغ غ غ 94745056 مرتضى حمید خضیر فرعون30221611081124
00راسبغ 59غ 7071غ 84 مرتضى داود سلمان نایف31221611081125
00راسب55غ غ 90596859 یوسف حسین عكلھ جازع32221611081138

428 32
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%12.5
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