
00معيد83426566585459 احمد علي خلف عالوي1221511008003
44363.29ناجح82507254637250 هيثم علي عبيد محيسن2221511008068
00معيد67633250305542 أمير علي محمد خماس3221611008002
00معيدعشر41صفر33م6751 أنور مجيد عبعوب خليفة4221611008004
00معيد68505021514040 احمد علي حسين يازع5221611008007
00معيد81685652635226 احمد وفي عوده كريم6221611008008
00معيد5758616834م79 امجد صعيوج سمير معجل7221611008009
00معيد536054م55م92 امجد عبد الرضا شناوه علوان8221611008010
00معيدمم50م6516%31 جعفر علي طاهر مطرود9221611008012
00معيدممصفرم50صفر74 جمال عبد الناصر إبراهيم احمد10221611008013
00معيد97655450505027 جوادين صباح كاظم محمد11221611008014
00معيد86577157505637 حسن كريم حسن ساجت12221611008015
00معيد9910096م10095100 حسن محمد حسن كاظم13221611008016
00معيد213226صفر60صفر72 حسنين فاضل نصير جاسم14221611008017
00معيدم957877756778 حسين حسن رهيف خواف15221611008020
00معيدم825838245451 حسين حيدر ستار محي16221611008021
00معيدسبع23ثمانتسع672062 حسين ستار جابر راضي17221611008023
00معيداربع897677صفر9273 حسين عالوي عبد جبر18221611008024
00معيدم775455525031 حسين مشكور ثامر رهيف19221611008027

00معيد74512055%15سبع15% حيدر احمد سلمان احمد20221611008028
00معيد83553828525038 ذو الفقار رعد مدور بجاي21221611008029
00معيد55م85م74صفر85 سجاد علي عبار دوالب22221611008032
00معيد354035صفر775257 سجاد فرحان ساجت فرحان23221611008034
47267.43ناجح81776161518457 سرمد شريجي حسين حسن24221611008036
00معيد5857صفرم905854 سيف سعد عبد العالي عداي25221611008039
00معيد78505029314228 صفاء ثائر عيدان حسن26221611008042
00معيد73م8085مم93 عبد الغفار زامل حاجم شجر27221611008046
45464.86ناجح82615071536572 علي بندر جاسم محمد28221611008050
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00معيدثمان593479502650 علي عبد الكريم كمال عباس29221611008052
00معيد85506657صفر8755 علي عبد اهللا عبد العظيم حمود30221611008054
00معيدصفر62669090صفر98 علي كاظم عوده صبر31221611008056
00معيد692139م957016% علي مظفر معلك حنون32221611008057
00معيد50م42م966862 علي هادي هداد حبيب33221611008058
00معيدتسع37سبع73365622 كرار علي نجم عبيد34221611008062
00معيدمصفرصفرصفر74صفر86 مجتبى علي خزعل عزيز35221611008064
00معيدمصفرمصفر75صفر83 محمد احمد شهاب خضير36221611008066
00معيدمصفر62م92م98 محمد احمد قاسم محمد37221611008067
00معيدصفر89صفرثالث1007794 محمد خضر شريف رزاق38221611008069
00معيدممصفر98697116% محمد كامل حاجم شجر39221611008070
00معيدممممممم مصطفى احمد جبار عبد40221611008072

00معيد37صفر8161505833 مصطفى محمد سعيد عبد ظاهر41221611008073
49771ناجح91677263756960 منتظر ضياء عبد العالي ساجت42221611008074
00معيد%5012صفر88425151 منتظر منصور فرهود منعثر43221611008075
00معيد536155صفر827672 ناصر صادق مختار طالب44221611008076

40 44
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%9.09 40
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