
44363.29ناجح86566952636750 ابراهيم حمود جبر حلو1221521007001
38054.29ناجح73505050505750 احمد كريم حبيب صبيح2221521007007
44563.57ناجح81646275506350 امير محمد هادي طبك3221521007011
41859.71ناجح76505859527053 سجاد محمود دينار حسين4221521007028
42360.43ناجح76507150576257 علي اختياري موحان داود5221521007034
40257.43ناجح71505050665659 كاظم علي صالح تركي6221521007046
41659.43ناجح84505054585664 محمد ناظم نعيم راشد7221521007055
45565ناجح73546471567661 مروان ستار جبار تايه8221521007056
47968.43ناجح78606159687281 يوسف عبد الحسين عيدان مظلوم9221521007061
42560.71ناجح87605050507850 احمد جميل عوده حسين10221621007001
50672.29ناجح94567166708762 احمد عبد الرحمن حسين عطيه11221621007003
44763.86ناجح90535053687459 احمد عبد الوهاب نجم عبد12221621007004
00راسب100625083258681 اشرف صباح عوض شدود13221621007006
57081.43ناجح100755081967494 امجد فائز ناصر علي14221621007008
00راسب85505058257259 امير عيدان مفتن كحيط15221621007009
47768.14ناجح96526050657282 امين كاطع نعمه خضير16221621007010
00راسب69502352386936 بالل كريم محمد عباس17221621007014
44663.71ناجح73505050797866 حسن فالح سلمان حسين18221621007016
48469.14ناجح94545051509491 حسن فوزي الدين محمد منشد19221621007017
42560.71ناجح65506350756458 حسين حاتم سلمان فياض20221621007019
51974.14ناجح95537275767177 حسين سعد شاني سعد21221621007021
00راسب89503250207528 حسين علوان خلف حنيت22221621007022
00راسبغ63غغغغ81 حمزه حيدر مجيد بدر23221621007023
45865.43ناجح93695050786652 حيدر حازم محمد عسكر24221621007024
44363.29ناجح91505080536950 حيدر محمد بدر عباس25221621007026
43161.57ناجح98505055516265 خضر عباس قاسم شاهر26221621007027
41058.57ناجح85505050507253 زين العابدين محمد جاسم كزار27221621007029
47067.14ناجح93505056548681 سجاد شاكر خفيف عيدان28221621007032
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44062.86ناجح94595059606751 سجاد عبد الرحمن جواد نزال29221621007033
48369ناجح90505066758963 سجاد عبد الستار جبار غضيب30221621007034
00راسب86503353508366 عادل عبد اهللا حاجم عبد الحسين31221621007036
00راسب81502450507450 عباس كاظم فريح جذع32221621007038
46466.29ناجح96505753817453 عقيل ناظم محمد مرواح33221621007039
40858.29ناجح81515354506950 علي رسول هادي ناصر34221621007041
43662.29ناجح95505050716357 علي عبد االمير شويخ محيسن35221621007043
00راسب95573060538556 علي عبد هاشم حسين36221621007045
00راسبغ5253غغغ81 علي مرتضى جبار عليخ37221621007046
48068.57ناجح98735050766172 غيث عبد الهادي علي صالل38221621007049
00راسب74505456396257 كرار عبد الحسين يوسف عجه39221621007051
46466.29ناجح89505666508568 محمد طالب عبد علي حسين40221621007055
46466.29ناجح98505569536970 محمد فالح علي عطيه41221621007057
43762.43ناجح84505162547858 محمد ماجد عبد الحسين راضي42221621007059
42560.71ناجح73515050787152 محمد محسن اسماعيل محسن43221621007060
50672.29ناجح100505080687682 مرتضى كاظم مهدي شمخي44221621007062
45464.86ناجح85505950667668 منتظر فاضل عبد الرضا جاسم45221621007063
48469.14ناجح94505581636972 نواف حسين علي عناد46221621007066
43962.71ناجح93505050507967 يحيى عبد االمير عبد الستار عاجل47221621007067
00راسبغغغ50غغ89 محمد محسن صالح لفلوف48221621007069

3711 48
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%77.08
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