
37954.14ناجح63505850535550 ازهر فالح شنان فهد1221521069003
00راسب61345057506673 تقي حيدر عبد مطيلب2221521069006
40457.71ناجح73525052635163 حسن طارق عوده جويد3221521069009
43361.86ناجح87505655625568 حيدر حميد ماشي جساب4221521069013
00راسب58555061255150 علي جبار شنان ثويني5221521069024
42761ناجح72635060745058 فراس عادل كاظم صكر6221521069032
00راسب57512750745450 محمد عذيب كاظم رديني7221521069038
00راسب76505085388174 ابراهيم عدنان ثامر عوده8221621069001
00راسب715014%50236651 احسان علي فارس شهيب9221621069002
00راسب7550غ52غ7550 احمد كاظم عايد عبد الرضا10221621069003
00راسبغ50غغغ6850 احمد مكي برزان عطار11221621069004
00راسبغست6957283053 ازهر جواد كاظم حسن12221621069005
49270.29ناجح75637378538169 انور طاهر اسماعيل مخور13221621069006
00راسب78543363547062 حسام بردان حمد موزان14221621069007
00راسب705117%59505353 حسين جاسم غيالن ثويني15221621069008
00راسب79554176507558 حسين عادل جاسم ساجت16221621069009
48769.57ناجح88645074588766 حسين علي دنيف ساجت17221621069010
00راسب755114%51267152 حسين علي سعدون ثامر18221621069011
00راسب68653651357360 حسين علي عبد الشهيد شنين19221621069012
45565ناجح87595066655771 حسين علي نجف لفته20221621069013
51974.14ناجح95715089857158 حسين ناصر كولي مظلوم21221621069014
00راسب81503050325742 حيدر سمير بشاره شرموخ22221621069015
00راسب88522776538150 صالح جليب عبد علي مروح23221621069018
00راسبغ62غغغ7050 صالح حسن علي صبر24221621069019
44062.86ناجح88685064506852 عباس حسن بشير جاسم25221621069020
42060ناجح74505062595966 عباس حميد داغر ضيدان26221621069021
00راسب82602958418063 عباس محسن جحيل حسين27221621069023
00راسبغغغغغغغ عقيل احمد عبد الرضا شري28221621069024
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00راسب82623356517859 علي جحيل حسين فهد29221621069025
00راسب66533360708086 محسن شريف محيسن ناصر30221621069026
00راسب66502750506250 محمد عبد الهادي كريم سفيح31221621069027
00راسب615019%52296150 محمد عقيل عبد الكاظم ناصر32221621069028
52975.57ناجح93585690599380 محمد علي مطلك حواس33221621069029
00راسب66505060397032 محمد لطيف رزاق حسين34221621069030
00راسب91503368586751 محمد معن نايف نصيف35221621069031
00راسبغغغغغغ50 مسلم عقيل نجاة رضا36221621069034
43862.57ناجح85645056507360 مصطفى جعيول مناحي عزيز37221621069035
47167.29ناجح86575079507871 منتظر اسماعيل حسن مجيد38221621069036
00راسب54684187695069 منتظر محمد علي حميد39221621069037
00راسب5039خمس563315%50 مهند حميد جاسم محمد40221621069038
00راسب66506562غ7550 نبيل حسن شنان عليوي41221621069039
00راسب5051ثمان73505056 مظر عدنان ملكه مزعل42221621069040
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نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
%30.95
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