
٠٠معيد٦٢م٨٢صفر٨٩صفرصفر أحمد صادق عبد الحسين صاحب١٢٢١٥١١٠١٤٠٠٢
٠٠معيد٨٥٥٨٦٩٣٦٢٥٣٣٤٢ أحمد قاسم حميد عليعل٢٢٢١٥١١٠١٤٠٠٣
٠٠معيدممممممم أحمد كامل حمود جابر٣٢٢١٥١١٠١٤٠٠٤

٠٠معيد٥٤٥٠٧٣٥٣صفر٨٠٦٩ أحمد مدحت عبد العالي كسار٤٢٢١٥١١٠١٤٠٠٥
٠٠معيدم٨٤م٥٧٣٦صفر٧٢ أسامه عبد الهادي جبار سرحان٥٢٢١٥١١٠١٤٠٠٦
٠٠معيد٨٥٦١٣٨٢٥٤١٥٠٥٠ حاتم كريم سعدون عريج٦٢٢١٥١١٠١٤٠٠٩
٠٠معيد٥٠مصفرصفر٨٩٦٠٧٦ حامد جواد والي صفر٧٢٢١٥١١٠١٤٠١٠
٠٠معيد٧٥٢٦٣٦٥٩٤٢صفرصفر حسين علي خضير ناصر٨٢٢١٥١١٠١٤٠١١
٠٠معيد٪٢٥١٦٪١٧٪٦٩٣١٢٦١٩ حسين علي عبد الحسين رحيمة٩٢٢١٥١١٠١٤٠١٢
٠٠معيد٧٩٥٤٥٨٣٧٥٠٤١٥١ حسين قاسم يوسف صالح١٠٢٢١٥١١٠١٤٠١٣
٠٠معيد٩٤٩٠٩٩٩٤٩٨م٩٦ حيدر علي منجل صوينت١١٢٢١٥١١٠١٤٠١٤
٦٤٦٩٢,٢٩ناجح٩٥٨٥٨٨٨٤٩٧١٠٠٩٧ رحمن حنون عطية عليوي١٢٢٢١٥١١٠١٤٠١٥
٠٠معيدمم٣٢٣٧٤٢صفر٥٠ زيد حازم قنديل كاظم١٣٢٢١٥١١٠١٤٠١٦
٠٠معيدعشرم٪١٩٪٧٤١٨م٧٩ زين العابدين ساهر عبد الرضا علي١٤٢٢١٥١١٠١٤٠١٧
٠٠معيدصفر٦٢صفر٨٤٢٣م٧٤ سجاد حسام عودة داخل١٥٢٢١٥١١٠١٤٠١٨
٠٠معيد٢٦٣٥عشرصفر٥٦٥٠٤٣ سلوان عباس جوالن معادي١٦٢٢١٥١١٠١٤٠٢١
٠٠معيد٣٠٣٤٥٣صفر٨١٥٦٥٠ سيف حسام قنديل كاظم١٧٢٢١٥١١٠١٤٠٢٢
٠٠معيد٧٨٤٢٥٧٢٩٥١٦١٥٢ سيف علي مانع حسين١٨٢٢١٥١١٠١٤٠٢٣
٠٠معيد٣٢٣٢م٢٠٣٢٪٧٩١٩ صادق كاظم كامل محمد١٩٢٢١٥١١٠١٤٠٢٤
٠٠معيد٥٩٦٢م٩٠٥٥٦٦٥٠ عباس أحمد عباس طناش٢٠٢٢١٥١١٠١٤٠٢٥
٠٠معيد٥٤٢١م٨٩٥٣٤٠٢٣ عباس عبد الحسن خير اهللا عبيد٢١٢٢١٥١١٠١٤٠٢٧
٠٠معيدممم٧٤٣٧٦٠٢١ عباس عبد الخضر عبد الحسين خلف٢٢٢٢١٥١١٠١٤٠٢٨
٠٠معيد٥٠٣٢٪٧٤٤١٣٦٢١١٤ عبد العزيز منصور عياد خضير٢٣٢٢١٥١١٠١٤٠٢٩
٠٠معيدثمان٨٧صفر٦٥صفر٨٨٧٢ عبد اهللا ماجد ترف مهوس٢٤٢٢١٥١١٠١٤٠٣٠
٠٠معيداثنان٢٠٥٠صفر٥٠صفرصفر عالء باسم حنضل كاووش٢٥٢٢١٥١١٠١٤٠٣١
٤١٦٥٩,٤٣ناجح٩٤٥٦٥٠٦٣٥٠٥٣٥٠ علي أحمد فنجان عزيز٢٦٢٢١٥١١٠١٤٠٣٢
٠٠معيد٥٠٢٦صفر٧٣٥٧٣٦٣٠ علي الهادي ركين عبد هادي٢٧٢٢١٥١١٠١٤٠٣٣
٠٠معيد٦٢٥٣٨٠٢١٣٦٥٦٥٩ علي حيدر صكبان شبيب٢٨٢٢١٥١١٠١٤٠٣٤
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٠٠معيد٨٠٥٥٦٩٥٠٣٧٥٩٥٠ علي رياض قاسم خضير٢٩٢٢١٥١١٠١٤٠٣٥
٠٠معيد٢٤٢٨٦٠٥٠٣٩صفر٦٦ علي سهيل نجم عبد٣٠٢٢١٥١١٠١٤٠٣٦
٠٠معيد٩٦٩٥٨١مصفر٢٢صفر علي صباح غالي لفته٣١٢٢١٥١١٠١٤٠٣٧
٠٠معيدصفرم٩٢٧٣٤٣٥٨٧٢ علي عبد الجبار سعود سبتي٣٢٢٢١٥١١٠١٤٠٣٨
٠٠معيد٪١١صفرصفراربعثمان٪٥٠١٨ علي فالح كاظم محمد٣٣٢٢١٥١١٠١٤٠٣٩
٠٠معيد٢٠٢١٢٧٪٧٧٤٠٤٠١٧ علي ياسين عايد خديم٣٤٢٢١٥١١٠١٤٠٤٠
٠٠معيد٢٤٥٠٣٦٪٧١٢٨٣٤١٤ عمر عباس جبر شنين٣٥٢٢١٥١١٠١٤٠٤١
٠٠معيد٢٣صفرصفرصفر٪٧٤٣٧١٦ غيث حمد والي صحن٣٦٢٢١٥١١٠١٤٠٤٢
٠٠معيد٥٠٥٠٣٤٧٧٦٢٦٥م كاظم جالل محمد جليل٣٧٢٢١٥١١٠١٤٠٤٣

٠٠معيد٦٥٦١٣٥٣٨٥٢٨٣٥٠ كاظم حسن عطيه عبد الرحيم٣٨٢٢١٥١١٠١٤٠٤٤
٠٠معيدصفر٦٥صفر٦٤٦٢٥٣٦١ كرار أحمد خضير ناصر٣٩٢٢١٥١١٠١٤٠٤٥
٠٠معيد٧٧٥٠٦٤٣٩٦٩٧٧٥٠ كرار حسين حامد صكر٤٠٢٢١٥١١٠١٤٠٤٦
٤٥٦٦٥,١٤ناجح٨٧٦٧٥٢٥٦٦٩٦٦٥٩ مؤمل عقيل عبد الحسين صاحب٤١٢٢١٥١١٠١٤٠٤٨
٠٠معيدمممصفر٧٦صفر٨٦ محمد جبر منشد حمود٤٢٢٢١٥١١٠١٤٠٤٩
٠٠معيدصفرم٥٥٨٠صفر٩٢٧٣ محمد عبد الجبار سعود سبتي٤٣٢٢١٥١١٠١٤٠٥٠
٠٠معيد٥٦مم٧٨٥٠٣٣٣٦ محمد مرتضى شناع لفته٤٤٢٢١٥١١٠١٤٠٥١
٠٠معيد٪٣٨١٧صفر٢٦م٩٠٥٧ محمود عباس محمد مهوس٤٥٢٢١٥١١٠١٤٠٥٢
٥٢١٧٤,٤٣ناجح٩١٦٧٥٨٥٩٨١٩٦٦٩ مصطفى شعالن محمد بديوي٤٦٢٢١٥١١٠١٤٠٥٣
٠٠معيد٨٠٥٦٣٨٥٣٤٢٣٦٥٠ مصطفى عبد اللطيف عباس ثجيل٤٧٢٢١٥١١٠١٤٠٥٤
٠٠معيد٧٥٥٩٣٥٢٣٢٩٥٠٣٨ ناصر بهلول ناصر حسين٤٨٢٢١٥١١٠١٤٠٥٧
٠٠معيد٣٨٣٣عشرصفر٧٣٥٢٦٦ نوار حسن عبد الرزاق حسين٤٩٢٢١٥١١٠١٤٠٥٨
٠٠معيد٥٠٢٧٥٠واحد٧٤٣٨٥٣ نور عباس جبر شنين٥٠٢٢١٥١١٠١٤٠٦٠

٤٠ ٥٠
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون

٪٨ ٤٦
المعيدون
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