
36351.86ناجح51505056505056 بدر أحمد سبيت فرهود1221521011015
38154.43ناجح52545050507550 عبد اهللا عامر خضر نزر2221521011054
39456.29ناجح61506552575950 علي ثامر ملبس محمد3221521011057
43361.86ناجح68506160506480 علي رحيم عوده علوان4221521011062
41959.86ناجح65505075606950 علي محمد رحيم فرحان5221521011066
40157.29ناجح87525053525453 محمد حسن عثمان فالح6221521011085
40157.29ناجح80565050546150 معتز ستار جابر ضايف7221521011096
00راسبغغغغغغغ احمد جبار محسن خيون8221621011002
00راسب50503151415950 احمد خلف خضر مري9221621011003
39957ناجح84505351615050 احمد شاكر حمود كاطع10221621011004
00راسبغ735950505051 احمد عكله محسن حسين11221621011005
00راسب70592459646034 احمد كاظم سوادي فرعون12221621011006
40457.71ناجح76515056536553 اركان حسن جبر كعيد13221621011007
00راسبغ50غغغغ53 اركان فوزي بستان عبد النبي14221621011008
41359ناجح87505056596150 ازهر رحيم عبد العالي عبيد15221621011009
00راسب79505053505935 اسعد علي رهيج شالش16221621011010
51874ناجح85656376827770 اكرم جميل شيال جابر17221621011011
00راسب71503560505850 اكرم محسن حطاب سعد18221621011012
48569.29ناجح86765071667264 حسام هاشم رزاق محمد19221621011019
39356.14ناجح81545058505050 حسن كاظم فرهود صخي20221621011022
40057.14ناجح77585056535650 حسين جميل عبد الرضا نعيم21221621011023
00راسبغ62غ62غ6250 حيدر حامد جوالن عبد الحسن22221621011025
00راسبغ70غ55غ8350 زين العابدين احمد عبد الرضا عكموش23221621011027
42160.14ناجح92585255516350 صفاء مهدي صبر فرج24221621011033
39556.43ناجح66525052526954 عادل جبار بجاي جوده25221621011035
41659.43ناجح71515056507167 عباس عبد االمير عشيعش هاني26221621011037
40257.43ناجح70505955506751 عالء ناصر حاجم محي27221621011045
00راسب6385صفر92532158 علي ابراهيم طالب موحان28221621011046
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00راسبغ50غ5450غ71 علي انور يحيى عطوان29221621011047
00راسبغغ50غغ7650 علي عبد اهللا ذرب عزيز30221621011050
00راسبغ50غ50غغ67 علي محمد دخيل منحوش31221621011052
40858.29ناجح67525061655558 علي هيثم كاظم موازي32221621011053
00راسب7850313813%6119% عمار مجيد جار اهللا ابو رهين33221621011054
00راسب50505050416441 فاضل ستار يوسف حميدي34221621011056
00راسب59422250355050 فواز غانم خميس عتيج35221621011058
00راسب8553356116%5826 كرار مرتضى سويد وشيح36221621011060
00راسبغ597253غ7950 محمد جابر كاطع شايش37221621011062
00راسبغ515060غ6650 محمد حاكم شرقي فرحان38221621011063
00راسب85573550316053 محمد سالم كاطوف جاسم39221621011064
39256ناجح75505452555650 محمد عبد الرضا حنون حسين40221621011067
51673.71ناجح90569067588372 مرتضى فهد مونس فيصل41221621011070
39256ناجح79505750525450 مصطفى ذياب حميد كاظم42221621011071
00راسبغ59غغغغ57 مصطفى صباح مطر حميدي43221621011072
00راسب53405850275650 مؤمن شوقي طالب جواد44221621011073
00راسب5040325024غ50 نعمه رياض حاجم جبر45221621011075

2223 45
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%48.89
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