
٥٧٣٨١,٨٦ناجح٩٢٨٢٨٢٨٣٧٣٨٢٧٩ احسان زغير والي ناهي١٢٢١٥١١٠٥٤٠٠١
٠٠معيد٧١م٩٤٧٥٧٣٦٢٤١ احمد حسن دغماث كاظم٢٢٢١٥١١٠٥٤٠٠٢
٠٠معيد٨٦٦٦٥٢٢٠٥٠٣٢٤٢ امير حسن جاسم مرهج٣٢٢١٥١١٠٥٤٠٠٤
٠٠معيد٥٠صفر٣٨صفر٩٨٦٤٧٥ انمار هاشم حامد رفيع٤٢٢١٥١١٠٥٤٠٠٥
٠٠معيد٨٤٨٠عشر٩٤٨٣٥٩٦٢ جراح حنظل علي رميض٥٢٢١٥١١٠٥٤٠٠٧
٤١٧٥٩,٥٧ناجح٩٠٥٧٥٠٥٠٦٧٥٣٥٠ جعفر دخيل عويد سفيح٦٢٢١٥١١٠٥٤٠٠٨
٠٠معيد١٠٠٧٣٧٧٦٦٤٠٥٠٦٦ جالل كاطع محسن صايل٧٢٢١٥١١٠٥٤٠٠٩

٠٠معيد٣٠٤٠تسع٥٠٥١٣١م جهاد حمادي وادي خليف٨٢٢١٥١١٠٥٤٠١٠
٠٠معيد٨١٨٥٧٤صفر٩٤٨٠٧١ حازم صالح كريم حميد٩٢٢١٥١١٠٥٤٠١١
٠٠معيد٣٧م٪٥٣٣٧١٨صفر٨٦ حسن رسول حمزه حسن١٠٢٢١٥١١٠٥٤٠١٢
٠٠معيد٢٩صفرخمس٩٢٥٠٥٠٢٧ حسن علي خضير خليف١١٢٢١٥١١٠٥٤٠١٣
٠٠معيد٩٠٦٠٥١٥٨٤٢٥١٦١ حسين صالح عواد والي١٢٢٢١٥١١٠٥٤٠١٤
٠٠معيد٪٣٠٥٠١٨صفر٧٩٥٠٥٨ حسين علي حسين خليفه١٣٢٢١٥١١٠٥٤٠١٦
٠٠معيد٧١صفر٦١٧١م٨٨٧٦ حمزه ناجي حيال لطيف١٤٢٢١٥١١٠٥٤٠١٩
٤٤٩٦٤,١٤ناجح٨٩٦٧٥٥٥٠٥٠٧٠٦٨ رسول مجيد كاظم عباس١٥٢٢١٥١١٠٥٤٠٢١
٠٠معيد٨٣م٩٨٨٢٧٨٨١٦٩ سالم قاسم حمد شرات١٦٢٢١٥١١٠٥٤٠٢٣
٠٠معيد٥٠م٦٢م٥٥٥٢م ساهر فاخر غضبان طريمش١٧٢٢١٥١١٠٥٤٠٢٤

٠٠معيد٢٠٣٧٪٧٨٥٣٥٠٣٨١٨ سجاد حيدر لعيبي حسن١٨٢٢١٥١١٠٥٤٠٢٥
٠٠معيد٥٧٨٦٦٢٥٢م٧٠م صادق صالح كريم حميد١٩٢٢١٥١١٠٥٤٠٢٧

٠٠معيد٦٧٦٢٦٩٥٠٥٦٢٢٤٢ صالح راهي بعير علي٢٠٢٢١٥١١٠٥٤٠٢٨
٠٠معيد٤٢م٨٠٥٠٣٦٣٠٤٠ عباس جاسب نعيمه خضير٢١٢٢١٥١١٠٥٤٠٣١
٠٠معيدصفر٨١٣٠٦٠٦٤صفر٨٤ عباس سعيد زغير حمد٢٢٢٢١٥١١٠٥٤٠٣٢
٠٠معيد٣١صفر٨١٥٤٣٤٢٧٢٢ عبد الرضا نادر مطير بهيرو٢٣٢٢١٥١١٠٥٤٠٣٣
٠٠معيد٦٧م٨٠٧٧٥٧٥٧٦٣ عالء محيسن عليوي عبد الحسين٢٤٢٢١٥١١٠٥٤٠٣٦
٠٠معيد٩٤٦٦٦٥٤٣٥١٣٢٥٠ علي حسين وحيد عباس٢٥٢٢١٥١١٠٥٤٠٣٧
٠٠معيد٥٨٥٩م١٠٠٦٦٣٣٥٩ علي حميد كاظم كعيد٢٦٢٢١٥١١٠٥٤٠٣٨
٠٠معيد٩٥٧٩٨٧٦٣٢١٥٧٥١ علي خير اهللا ساجت خضر٢٧٢٢١٥١١٠٥٤٠٤٠
٠٠معيد٨٨٥٥٣٣٣٢٢٣٢١٣٠ علي كامل خماط عوده٢٨٢٢١٥١١٠٥٤٠٤١
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٠٠معيدم٨٣٥٧٥٦٣١٣٦٢٧ عمار جبار زين نجم٢٩٢٢١٥١١٠٥٤٠٤٢
٠٠معيد٣٩٥٠٣٩٪٩٦٦٣٥٨١٦ عمار جميل شغيان كريم٣٠٢٢١٥١١٠٥٤٠٤٣
٠٠معيد٥٤صفر٪٨٣٥٥٥٠٥٧١٧ فيصل غازي فرج سيد٣١٢٢١٥١١٠٥٤٠٤٥
٠٠معيد٢٤٥٠٪٨٤٥١٥١٤٢١٦ قيصر لطيف جاسم محمد٣٢٢٢١٥١١٠٥٤٠٤٦
٤٦٠٦٥,٧١ناجح٨٨٦١٧٣٦٧٥٥٥٤٦٢ كرار علي بجاي محسن٣٣٢٢١٥١١٠٥٤٠٤٨
٠٠معيدممممممم كرار غالب مطشر عبيد٣٤٢٢١٥١١٠٥٤٠٤٩

٠٠معيد٪١٥تسع٪٤٠٢١١٤صفرصفر كرار فليح حسن عبد٣٥٢٢١٥١١٠٥٤٠٥٠
٠٠معيد٢٧صفر٣١صفر٧٨٥٨٣٥ كرار هاشم حامد رفيع٣٦٢٢١٥١١٠٥٤٠٥٢
٤٧٧٦٨,١٤ناجح٩٥٦٣٧٥٥٠٧١٦٩٥٤ كركان راشد عبيد جراد٣٧٢٢١٥١١٠٥٤٠٥٣
٥٧٧٨٢,٤٣ناجح١٠٠٨٣٦٤٧١٩٨٧٩٨٢ محمد صالح كريم حميد٣٨٢٢١٥١١٠٥٤٠٥٦
٠٠معيد٧٩صفر٩٧٧٥٦٦٦٨٧١ محمد لطيف ذرب علي٣٩٢٢١٥١١٠٥٤٠٥٨
٤٦٤٦٦,٢٩ناجح٩١٦٦٦٣٦٦٦٦٥٠٦٢ مسلم فالح ديري ماضي٤٠٢٢١٥١١٠٥٤٠٦٠
٤٧٧٦٨,١٤ناجح٩٠٦٢٦٨٥٦٥٤٧١٧٦ مصطفى رحيم جاسم محمد٤١٢٢١٥١١٠٥٤٠٦٢
٠٠معيد٦٣١٠٠١٠٠٩٠ممم مصطفى شاكر مارد سفيح٤٢٢٢١٥١١٠٥٤٠٦٣

٠٠معيد٣٦م٩٣٥٠٢٧٣٠٢٩ مهدي عامر يزل عبد الحسين٤٣٢٢١٥١١٠٥٤٠٦٥
٠٠معيدممصفرمممصفر مهند شاكر كامل فيصل٤٤٢٢١٥١١٠٥٤٠٦٦
٠٠معيد٥٠م٢٦٣٤ممم موسى عبد مزعل كاظم٤٥٢٢١٥١١٠٥٤٠٦٧
٠٠معيد٢٨ممصفر٤٢٢٠م ناجي ثجيل طاهر مذكور٤٦٢٢١٥١١٠٥٤٠٦٨
٠٠معيد٦٠٦٧٦٦م٨٣٦٦م نعيم سالم ياسر ناهي٤٧٢٢١٥١١٠٥٤٠٦٩

٠٠معيد٥٠م٣١م٨٩٥٠٣٤ هيثم شريف خضر ناشي٤٨٢٢١٥١١٠٥٤٠٧٠
٥٥٢٧٨,٨٦ناجح٩١٧٤٧٠٧٧٧٨٨٢٨٠ واجد بدر جاسم مرجن٤٩٢٢١٥١١٠٥٤٠٧١
٠٠معيد٧٠م٥٥م٩٩٧١٥٠ ياسين محسن رحيل جوده٥٠٢٢١٥١١٠٥٤٠٧٣
٠٠معيد٨٨٥٧٥٠٥٠٢٠٣٢٥٠ يوسف خليل حسن عيسى٥١٢٢١٥١١٠٥٤٠٧٤
٠٠معيد٤١٤٠٥٤٥٠صفر٩٠٧٢ يوسف فالح خالف نصر اهللا٥٢٢٢١٥١١٠٥٤٠٧٥

٩٠ ٥٢
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
٪١٧,٣١ ٤٣
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