
00راسب87502763627163 احمد صباح عزت علي1221521021003
00راسب80502650595451 حسين عزيز محسن ضباح2221521021012
00راسب68602255535752 زين العابدين عقيل خضير فهد3221521021021
00راسب505050غ605019% عباس باسم محمد عويد4221521021027
00راسب785750غ785050 عباس ناصر كريم جونه5221521021030
00راسب82504050726650 عقيل طالب جبار شايع6221521021032
00راسب74502150547350 كرار طالب الزم حميدي7221521021041
36652.29ناجح60505056505050 نافع احمد حسين جازع8221521021057
40658ناجح72505077575050 نمير عبد الحسين عبد اهللا خضر9221521021058
00راسبغغغغغ7450 اثير جاسم محمد كاظم10221621021001
00راسب72503152515750 احمد تركي ثجيل علي11221621021002
00راسبغصفر50%13تسع7350 احمد حيدر راضي عمير12221621021003
00راسب50515124غ5940 احمد رياض عبد اهللا رداد13221621021004
00راسب72503258677558 احمد زكي مطر لفته14221621021005
43061.43ناجح80505450855061 ازهر سرحان خلف كاظم15221621021006
41559.29ناجح75565050676750 اكرم صباح ضيول سعدون16221621021008
00راسب71502750525050 ايمن كركان مطير تويلي17221621021009
00راسب52525050غ8250 حازم رحيم خضير كطل18221621021010
41859.71ناجح72515772615550 حسين رحيم عبد جبير19221621021013
46967ناجح84606073675471 حسين عبد االمير حسين محل20221621021015
40257.43ناجح69545058605457 حسين محمد جبار حواس21221621021016
00راسب74502050505042 حمزه قاسم منصور حسين22221621021017
00راسب81572560775364 زين العابدين سعد حكيم ناصر23221621021022
00راسبغ526450غ7550 سالم رحيم مطشر خيون24221621021024
00راسب66502550535450 صادق جواد كاظم منهي25221621021025
00راسب50غغ56غ7755 صفاء حسين عبد الزهره مطلك26221621021026
47768.14ناجح95565365905563 ضرغام عبد الحسين مكطوف ثجيل27221621021027
00راسب82524060505068 عباس حيدر جبر بلش28221621021030
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44864ناجح85565050806364 عباس عريبي حاوي جلود29221621021031
00راسب75533066605165 علي جاسم ردام خماط30221621021033
00راسب71403361545863 علي جاسم علي جابر31221621021034
48669.43ناجح86535170806977 فاضل رحيم حريجة صخي32221621021037
00راسب72582750506270 كرار عباس محمد بجاي33221621021038
00راسبغغغغغغغ كرار هاشم حسن سلطان34221621021039
40357.57ناجح71515462505164 محمد جبار حسين عسكر35221621021040
41158.71ناجح84505056505071 محمد عبد الحسين سهل فرحان36221621021043
00راسب72غ985019%6756 محمد عبد اهللا كامل نعيمة37221621021044
00راسب77غ658088غ90 مرتضى عادل عصواد ناجي38221621021046
00راسب84503373525965 مسلم حسين عبد علي وذح39221621021047
58283.14ناجح100648990956777 مصطفى هادي عبد شمخي40221621021048
00راسب81503956865366 مهند عبود خليف عطية41221621021049

1328 41
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%31.71
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