
00راسب60غ 9977786764 احمد جواد كاظم علوان1221611091008
00راسب72غ غ غ 988490 احمد سعدون كاصد سھر2221611091010
62389ناجح92 869186 988585 احمد عبد الجبار سلمان عوده3221611091016
00راسبغ 827359506577 احمد عبد هللا حواس مفتن4221611091017
47868.29ناجح52 5955 99728259 احمد محمود ھاشم حمودي5221611091024
00راسب67 3450 98636961 احمد نعیم راضي ندیوي6221611091026
00راسبغ 6955غ غ 9671 احمد وحید سالم عاید7221611091027
00راسبغ 64غ 50غ 9370 المصطفى یونس عباس صابر8221611091032
43462ناجح645056 92506260 ایمن عاشور سعدون مزعل9221611091034
00راسب3859 7660 785850 باسم محمد نجم عبد هللا10221611091037

00راسبغ غ غ 100555050 جاسم محمد عناد مزید11221611091040
00راسب92829091غ 9093 حسام جاسم فاضل جابر12221611091045
41559.29ناجح5063505250 9753 حسام محمد علوان حسین13221611091046

00راسب57غ 50غ غ 10068 حسن فاضل عبیجي مدور14221611091054
00راسب3364595284 8753 حسن قاسم عباس نتیش15221611091055

00راسب507982غ غ 10067 حسن مراد حسین علي16221611091056
00راسب506850غ غ 9850 حسین حمید صالح داود17221611091059

00راسب7753غ غ غ 10078 حمید مسلم ذباح ناصر18221611091067
44463.43ناجح5471516558 9253 رافد محمد ثجیل جابر19221611091078
47367.57ناجح79 925764745057 سجاد جبار داخل عطشان20221611091084
00راسب507750غ 946150 سجاد عبد الخضر صبار یاسر21221611091088

00راسب50غ 57غ 1008156 سجاد عالء غانم حسن22221611091091
00راسبغ 54غ 94716650 عباس عالء حسن عسكر23221611091106
00راسبغ غ غ 92625050 عباس علي دریول فلیفل24221611091108
50972.71ناجح5371667582 9567 عدنان ذیاب غانم حسون25221611091114
00راسب5050غ 60غ 8357 عالء سمیر طوفان عذافھ26221611091117
00راسب50غ غ 57غ 9067 علي حسین ھادي عكاب27221611091125
00راسب64 4150 5052 8652 علي خلف علي حسین28221611091127
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48168.71ناجح705067646381 86 علي داخل جواد محیسن29221611091129
00راسب18%62505559 8358 علي سالم علوان حسین30221611091131
44763.86ناجح566154 92536170 علي عبد الرزاق ھالل صالح31221611091136
00راسب74غ غ 96846776 علي عبد المنعم شمخي جابر32221611091137
46666.57ناجح595572 69 866164 علي كامل عریبي علي33221611091140
46165.86ناجح71506967 677760 كرار موسى جعفر عبود34221611091151
00راسبغ 50575754غ غ  كریم نصیف جاسم محمد35221611091155

00راسب61غ 58غ 898157 ماجد حمید علي ابریج36221611091157
47267.43ناجح6452507863 9273 مثنى احمد بالسم كریم37221611091159
00راسب50 31 23 86505050 محمد جعفر حمید عوده38221611091166
00راسب81غ 87غ 949085 محمد حسن مصطفى فشیل خلیف39221611091167
00راسب5050غ 50غ 8562 محمد صادق مطشر ضیدان40221611091173
00راسب66 42 36 96815950 محمد صبیح مصیجر سھر41221611091176
00راسب505956غ غ 9166 محمد عدي نزار عبد علي42221611091177
00راسب8376غ غ 957150 محمد علي حسین محمد43221611091178
00راسب82غ 747882غ 97 محمد عماد جفات ھادي44221611091179
00راسب8871غ 97946992 محمود عبد الحسین كاظم عوده45221611091187

1233 45
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%26.67
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