
38655.14ناجح63505254506156 حبيب حسين لعيوس حبيب1221521054010
46967ناجح59596193785366 حسين رعد كامل هالمة2221521054013
00راسب5051غ51غ5050 رياض ماجد طريفي فريح3221521054022
41258.86ناجح73565055606751 مهند عبد الحسين كريم صبر4221521054056
00راسب50515440505050 ازهر علي سلومي جخيمر5221621054003
00راسبغغ54غغغغ حسن حميد هاشم مسير6221621054006
00راسب100غ74غ726868 حسين فرحان زيد سلطان7221621054009
39456.29ناجح54507251506750 حسين هادي مشعان عامر8221621054011
00راسب6055غ73غغ50 حيدر خير اهللا عيالن حمود9221621054013
00راسب54503659536150 حيدر ذياب حمد خالف10221621054014
00راسبغغغ50غغ50 حيدر سمير عناد عبيد11221621054015
00راسبغغغغغ5050 حيدر غاير كاظم منشد12221621054016
36952.71ناجح50505065505450 خضير عباس مظلوم عليوي13221621054017
00راسب505019%5618%7350 رائد حسن مالح حسن14221621054018
00راسب84372050245040 راضي معتكر سرحان عطوان15221621054019
00راسب50505024527750 رحمن محمد عبد الرضا غازي16221621054020
00راسب50503950506050 ساجد كاظم سعدون عطر17221621054023
00راسب505019%77503679 صفاء بريسم فضاله محمد18221621054024
42160.14ناجح62545070557060 عباس فوزي ريسان خضير19221621054028
00راسبغ50غ50غغ50 عبد الجبار عبد الحسن أمرير دويش20221621054031
44363.29ناجح70605570517364 عبد اهللا حامد حمود شاروط21221621054032
00راسب51505040616250 علي الكرار ساجد خلف جويخ22221621054034
42260.29ناجح55505050577090 علي جاسم عبد الخضر جاسم23221621054035
41959.86ناجح57585064766351 علي جوده ذياب عكبي24221621054037
42761ناجح91505269615450 علي حسن تالي ظاهر25221621054039
00راسبغ506972غ5050 علي ساجت شخير يوسف26221621054042
41058.57ناجح87505050507350 علي سلمان جوده عويد27221621054043
00راسب50503551555859 علي نعيم حمود عوده28221621054045
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44864ناجح67726051727056 كرار علي جلوب غاوي29221621054051
00راسبغغغغ50غغ مالك نجم عبد محمد30221621054053
46967ناجح95626451515789 محمد نوري كاطع حويش31221621054059
00راسبغغ5324505050 مخلد بشار نصير والي32221621054060
00راسبغ635064غ50غ مرتضى رحم محمد هويدي33221621054061
00راسب868063غ575551 مرتضى سفيح عبد الحسين شنون34221621054062
00راسبغ50غ505050غ مرتضى وليد خالد خضير35221621054063
37052.86ناجح62505150505750 مروان سعيد جاسم ياسر36221621054064
00راسب6550غغغغغ نزار جبار عويد شجاي37221621054067
40557.86ناجح58505270507055 يوسف كاظم عبد الحسن ياسر38221621054069
37854ناجح51645059525052 اسماعيل جبار اجخيم معارج39221621054070
41659.43ناجح50536062636266 حمزه عيفان عبد بيات40221621054071

1723 40
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%42.5
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