
42861.14ناجح88545258695750 اثير كريم تبينه مظلوم1221521009002
00راسب76592663605055 احمد علي ياسر مزعل2221521009007
00راسب79504163505037 امجد محمد مطير باني3221521009015
00راسب6950غ64غ6760 بهاء جليل نايف عواد4221521009018
00راسب77632968537474 حسن علي شلهوب ظاهر5221521009023
36652.29ناجح54505057545051 عقيل سالم عبد ذياب6221521009042
40858.29ناجح56505068785650 علي حسين قاسم نجم7221521009047
46366.14ناجح81615471516382 محمد عبد االمير مهدي علي8221521009065
00راسب51504068506050 محمود شاكر حميد مسير9221521009068
00راسب54523450505456 مصطفى سعيد نعيمه رسن10221521009069
00راسب50502752505059 معتز حامد حسين علي11221521009071
00راسب73523450507050 منصور عبد الحسن عبد الخضر شيشخان12221521009072
00راسب54504154505050 مهند شاكر عطيه زغير13221521009073
38354.71ناجح55505074545050 يحيى جميل سعود عوده14221521009076
00راسبغغغغغغ68 احمد جواد كاظم رزن15221621009001
00راسب54503850505750 احمد عبد اهللا مطرود سعدون16221621009004
45765.29ناجح67507175766553 امجد حميد عبد محمد17221621009009
00راسب83503351665150 امجد عقيل منعثر طاهر18221621009010
39656.57ناجح76505050556550 امجد عوده عطار سالم19221621009011
00راسب84503550705659 امين فالح جهاد مطيلب20221621009012
00راسب72صفر7450575051 بدر عواد رهيف مطلق21221621009013
40057.14ناجح90525454505050 جعفر محمد حسين محمد22221621009015
40157.29ناجح84535053525059 حاتم كريم نجم عبد الحسين23221621009016
55178.71ناجح74588877987878 حسن ساير حسن محيل24221621009017
39256ناجح75505050645053 حسن طالب عجيمي مطر25221621009018
00راسبغغغغغ8350 حسين عبد الساده شكاحي دهش26221621009020
47668ناجح84515972638364 حسين عبد مطير عكله27221621009021
00راسب70502451256150 حسين علي طعيمه خضر28221621009022
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00راسب61503850665038 حسين محمد بدر كاظم29221621009024
00راسب78505064286457 حسين نور فيصل سلمان30221621009025
48869.71ناجح84646169757362 حيدر احمد طالب جثير31221621009028
00راسب62505050555838 حيدر حميد جاسم نجم32221621009029
44964.14ناجح90505668567257 سجاد عماد ثامر عبود33221621009034
43762.43ناجح57505283518361 سجاد نوري سعد صالح34221621009037
00راسب96242350506955 سيف زيد خلف نجم35221621009038
00راسبغ545250غغ69 شهيد علي مطرود خضر36221621009039
44363.29ناجح84505059826850 عبد اهللا حسين هماله عجيل37221621009042
48068.57ناجح84505077827166 عالء مزعل منادي حسين38221621009043
00راسب59515354505827 علي حسين شويل مطرود39221621009047
00راسبغ6555غغ5950 غسان احمد زغير حميد40221621009050
00راسب85515050727938 قيصر كامل موحان كاظم41221621009051
00راسب78502455505129 كرار حيدر كاظم مهدي42221621009052
49170.14ناجح88585479747167 كرار فاضل حسن جبر43221621009053
42260.29ناجح80535050598050 كرار كامل جساب كريبي44221621009054
00راسب80503650666550 مصطفى ياسين ساهي مبارك45221621009059
50472ناجح93655868797665 معتز كامل موحان كاظم46221621009060
00راسب75503850507859 مهند عذاب عبد ذرب47221621009062
42460.57ناجح75525050796850 وليد عباس طعيمه هليت48221621009063

2127 48
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%43.75
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