
00راسبغ 64غ 81575950 احمد جبار شبوط كاظم1221611082001
00راسب22 17%54 77505050 احمد ریسان جمیل مزعل2221611082003
00راسبغ 55غ 76غ 9158 احمد طعیمھ بدر سریح3221611082006
00راسب50غ 7754غ 8070 احمد كریم فرحان سلمان4221611082007
45364.71ناجح607950 78665070 ازھر حسن عبد سلمان5221611082010
00راسبغ 53غ 79505050 ایاد جالب ازیرج مردان6221611082012
00راسب40 2150 66565053 جالل جبار ابراھیم خلیف7221611082018
00راسب385052 5065 8351 حسن شھید رسن كاظم8221611082021
00راسب5350غ غ 52غ 88 حسین ابراھیم سلمان محمد9221611082023
54878.29ناجح83 877190568477 حسین عزیز مالح رحمن10221611082029
00راسبغ 55غ غ 967083 حمزة ضیف هللا عكیلي ناھي11221611082031
00راسبغ 737178غ 9070 داود سلمان مھدي محمد12221611082036
00راسبغ 50غ غ 745450 رسول یاسر حسین راشد13221611082037
00راسبغ 6375غ غ 8467 سجاد منعم یاسر حبیب14221611082040
00راسب535752غ 895866 سالم خمیس جمعھ مجلي15221611082043
00راسب506955غ 816651 سیف جبار طاھر حولي16221611082044
00راسبغ 5068غ 805050 ضیاء جمال ماید واحد17221611082047
00راسب15% 12%60 3351 8056 عباس صالح صبیح فزع18221611082050
00راسب7777غ غ غ 8464 عباس طارق صباح جنام19221611082051
00راسب7150غ غ 815050 علي جبار طاھر حولي20221611082061
00راسبغ 83غ 81غ 9382 علي رحمن جاسم ذرب21221611082064
00راسبغ 86غ غ 926951 علي عیدان عبید صبیح22221611082070
00راسبغ 915850605065 علي محسن خضیر علیوي23221611082072
00راسبغ 5450غ غ 7250 محمد احمد شراد لفتھ24221611082086
00راسب56غ 74غ غ 9054 محمد حاضر مونس ھوري25221611082087
00راسب8459غ 5552غ 87 محمد رحیم حیدر عباس26221611082090
00راسب38 50505054 8155 محمد صالح حاشوش عبید27221611082094
00راسبغ 77غ 64غ 8060 محمد محسن ھنیدي رمیض28221611082097
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00راسب50غ غ غ 907750 مرتضى مجید عیالن سمیر29221611082099
00راسب5050 355050 8761 مرتضى ھاني محمد مرزوك30221611082100
00راسب67غ 5057غ 7959 مھند حاكم تركي ابو شخیرة31221611082104
00راسبغ غ 50غ 806450 وائل لفتھ حسین لفتھ32221611082111

230 32
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%6.25
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