
00راسب80502750506630 احمد عبد الكاظم عبد اهللا صيوان1221521300008
00راسب76503880565050 اسعد كاظم عطشان سلطان2221521300015
37653.71ناجح66505050506050 امير علي جودة عذيب3221521300016
00راسب61505650غغ80 جمال عبد الرضا مجيبل حمدان4221521300017
00راسب6550غ50غ7651 حسام ناظم عبد سالم5221521300023
39656.57ناجح72505062625050 حسن شيال دخيل شاطي6221521300025
00راسب6583759570غ68 حسن علي محسن منخي7221521300026
38354.71ناجح61505652645050 حسين علي جودة رميض8221521300031
00راسب63503050735234 حيدر داود خيون غافل9221521300033
00راسب62503957505650 حيدر علي جاسم محمد10221521300034
00راسب81502872505051 رضى عبد اهللا حلو سعد11221521300035
38955.57ناجح79505051505950 رعد ذياب صبار زعماك12221521300036
00راسب79502265545753 عباس عدنان طعيمه خنيفر13221521300044
00راسب65506056غ7850 عمار ياسر ضايف عاشور14221521300056
42160.14ناجح81535051726450 قاسم جاسم محمد حسين15221521300058
00راسب70583554506150 ليث سعيد عبد االمام مهلهل16221521300062
42761ناجح69505250506690 محمد حسين زغير جودة17221521300064
42961.29ناجح93565054645854 احمد جبار سريح نويف18221621300002
00راسب80506650386172 احمد عبد االمير خماط صالح19221621300005
00راسب65505050505039 احمد قاسم جهلول عليوي20221621300006
00راسب53505925غ7250 اكرم داخل حسن عليوي21221621300008
00راسب66415085735050 بشير سمير عبد المهدي عبد22221621300009
00راسب76505050505037 حبيب شاكر فرج حرجان23221621300010
00راسبغغغغغغغ حسن محمد عايد جساس24221621300012
40257.43ناجح80525050556550 حسين فاضل رشيد جبار25221621300013
00راسبغ54غ51غغ74 رامي عدنان محمد علي26221621300014
43862.57ناجح88505955506868 عباس عبد موكر خيون27221621300019
39055.71ناجح70505250595950 عبد اهللا سالم حسين تاغي28221621300020
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00راسب81502632385024 علي جبار مطشر شالكه29221621300023
00راسبغشغشغشغشغشغشغش علي حسن سمير شهد30221621300024
42460.57ناجح81606150546553 علي حسين علي جايد31221621300025
00راسب55583950406636 علي خلف عنبر مالح32221621300026
00راسب74505038365350 علي صالح عريبي منخي33221621300027
39656.57ناجح71505057586050 علي عبد اهللا عوني رضا34221621300028
40557.86ناجح87525050585058 علي كريم جابر كزار35221621300029
00راسبغغغغغ6222 علي هادي حسن سلمان36221621300030
42560.71ناجح88505754557150 محمد كريم جعفر شريف37221621300037
00راسبغ57غغغغغ محمد وفي عودة كريم38221621300038
00راسب62513956275737 مرتضى حسين يوسف خلف39221621300039
00راسبغغغغغغ79 مرتضى زويري نشو فليح40221621300041
00راسب86505050405036 مسلم عبد الحسن جواد كاظم41221621300042
00راسب87536052396250 مصطفى عبد الكريم حميد ضيدان42221621300043
49670.86ناجح92505187577386 مصطفى قادر جبر حسن43221621300044
00راسب69365071807662 ناصر زامل ياسر عاتي44221621300046
00راسب864116%58426450 هيثم عبد الحسين عبد اهللا جبر45221621300047
46165.86ناجح85575072806750 وائل عالء هاشم مبادر46221621300048
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نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
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