
39957ناجح85505050565058 اسعد اجبر حمزة طاهر1221521020008
42060ناجح76505058735261 اسعد حسن موسى جاسم2221521020009
00راسب5455غ53غ6852 بسام مجيد صراخ عريبي3221521020014
00راسب73507274غ7550 حسين سليم حسين جليخ4221521020021
00راسب87543361588059 طارق حسين عبد دوشان5221521020035
42961.29ناجح73505064766650 عباس ضايف شالل منصور6221521020037
00راسب75614152537060 كرار علي سباهي مطر7221521020057
40858.29ناجح72535251547650 مازن علوان كيوش والي8221521020059
00راسب68502451517250 مصطفى جاسب حسين عبد علي9221521020066
44964.14ناجح81577772505557 ناصر شمخي جابر كاطع10221521020072
00راسب76623863506658 احمد بدر جواد كاظم11221621020001
00راسب50503950366026 احمد حسان عبد الصاحب طعيمه12221621020003
00راسبغ683019%502956 احمد رحيم ماهود جابر13221621020004
47367.57ناجح50715084586595 احمد سعد عبد االله معود14221621020005
00راسب93562865557954 احمد صحن جديد شداد15221621020006
00راسبغ52غغ50غ69 احمد علي حسين ناصر16221621020007
00راسب79562659517550 احمد نعيم محمد محل17221621020008
00راسب75553854508038 ايثار هاشم طاهر هالل18221621020010
00راسب823519%50518037 جعفر حسن عبد صويلح19221621020011
00راسب72504056536750 حسام علي عبد الخضر ثامر20221621020012
00راسب94573864759054 حسن شهاب محيي زبير21221621020013
45765.29ناجح95575560508060 حسين جواد ياسر حسن22221621020015
00راسب79503673567760 حسين هادي جبار حمود23221621020018
00راسب79372072797437 حيدر ابراهيم صبيح حسين24221621020019
47067.14ناجح87665066747453 رحيم سليم صبيح خلف25221621020020
00راسبغ60غغغغ75 سالم مشكور سالم حريجه26221621020021
00راسب85504057506050 سجاد اسعد جميل رويح27221621020023
45464.86ناجح80615065707256 سجاد فليح حسن ضويف28221621020024
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00راسب62505050285729 سجاد محمد حسن احمد29221621020025
00راسب83643262548159 صادق عالوي طاهر عوض30221621020027
00راسب83502357398452 صفاء حسين علي والي31221621020028
00راسب59غ9071266058 عباس حسين بهلول شجر32221621020029
00راسب77293550506830 عباس فاضل عباس وارد33221621020030
42660.86ناجح84585050506866 عبد اهللا سعيد محمد حسين غلوم34221621020032
00راسب72563454378054 علي حسين جودي مويلح35221621020033
00راسب6050غ54غ6950 علي رزاق مجيد حمود36221621020036
40457.71ناجح78506050506650 علي عمار ياسر حسن37221621020037
46766.71ناجح87615062598365 محمد حيدر جبر علي38221621020042
00راسب65423151277425 محمد سالم عبد الحسين خليف39221621020043
00راسبغ855050505264 محمد شهيد عيدان وسمي40221621020044
00راسب76503952565853 محمد علكم غالي فهد41221621020046
00راسب83543155577839 محمد علي فكاك ضلع42221621020047
00راسب65503952587850 مصطفى كريم عبد الحسين خليف43221621020050
43762.43ناجح91585054567850 منتظر حسن ناصر عبد العباس44221621020052
00راسب85623250247156 مهدي حسين رويعي ابو جليل45221621020053
44663.71ناجح79545059767454 موسى حيدر موسى مزعل46221621020054
00راسبغ5055غ66غ58 يونس مطشر مشجل راشد47221621020056

1433 47
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%29.79
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