
٠٠معيد٢٨مم٨٢٥٦٣٠٢٩ أحمد صباح كريم شمخي١٢٢١٥١١٠٦١٠٠١
٠٠معيد٣٥مصفر٨٩٦٦٥٠٣٢ أحمد مراد شبيب عالوي٢٢٢١٥١١٠٦١٠٠٢
٠٠معيدمصفرصفر٧٨٦٣٣٤٣٣ أيوب عويش منشد رديني٣٢٢١٥١١٠٦١٠٠٤
٠٠معيد٧٨٦١٥٠٣٨٣٠٥٠٣٧ احمد عبد اللطيف جبار علي٤٢٢١٥١١٠٦١٠٠٥
٠٠معيد٨٦٦٦٣٦٣٥٥٩٦٧٣٣ احمد ماجد مهدي سكر٥٢٢١٥١١٠٦١٠٠٦
٠٠معيدم٥٣٥٣صفر٧٦٦٠٤٠ احمد محسن عبد الحسن كليب٦٢٢١٥١١٠٦١٠٠٧
٠٠معيدم٥٠م٧٠٥٣٢٨٢٤ اكرم عبد الحسين رزاق منشد٧٢٢١٥١١٠٦١٠٠٨
٠٠معيد٧٥٦٤٣٤٤٣٥٤٦٠٥٠ امجد خضير ناصر محيسن٨٢٢١٥١١٠٦١٠٠٩
٠٠معيد٦٤٧١٦٨٤٠٥٠٦٢٤٠ انور سعد طعيمه زغير٩٢٢١٥١١٠٦١٠١٠
٠٠معيدمممممم٣٦ ايمن علي جبار مهدي١٠٢٢١٥١١٠٦١٠١١
٠٠معيد٩٤٥٦٣٥٥٠٣٩٥٦٢٨ بدر ياسر بدر موحان١١٢٢١٥١١٠٦١٠١٣
٠٠معيد٥٠٥٠٧٠٥٠صفر٧٨٦٤ بهاء عذاب حسن عامر١٢٢٢١٥١١٠٦١٠١٤
٠٠معيدصفرصفرصفر٪١٥صفر٨١٤٠ جعفر علي وحيد مطير١٣٢٢١٥١١٠٦١٠١٥
٤٢٤٦٠,٥٧ناجح٧٥٧٠٥٤٥٠٥٠٧٣٥٢ حسن عبد اهللا جهاد عويد١٤٢٢١٥١١٠٦١٠١٦
٠٠معيد٧٢٦٢٢١٦٠٧٢٧٢٥١ حسن علي حسين طالب١٥٢٢١٥١١٠٦١٠١٧
٠٠معيدم٢١صفرصفر٪٦٧٥٠١٦ حسين ضهيد مطير صخي١٦٢٢١٥١١٠٦١٠١٨
٠٠معيد٢٢صفر٪١٢٪١٥اربعواحد٨٩ حمزه عالوي عثمان علي١٧٢٢١٥١١٠٦١٠١٩
٠٠معيد٣٦مصفرمصفر٦٢٥٠ حمزه مراد عطيه هاشم١٨٢٢١٥١١٠٦١٠٢٠
٠٠معيدممممممم حيدر احمد سلمان احمد١٩٢٢١٥١١٠٦١٠٢١

٠٠معيدمم٥٤٥٦م٧٦٦٠ حيدر عادل كاظم شهد٢٠٢٢١٥١١٠٦١٠٢٢
٠٠معيد٢١مم٦٨٦٥٢٤٥١ حيدر عباس باجي مطوس٢١٢٢١٥١١٠٦١٠٢٣
٠٠معيد٥٩٥٥٧١٥٠م٨١٦٤ حيدر فارس كامل جبر٢٢٢٢١٥١١٠٦١٠٢٤
٠٠معيد٦٨٥٩٢٧٥٠٥٠٥٠٢٨ رشيد حميد محيبس عبد٢٣٢٢١٥١١٠٦١٠٢٥
٠٠معيد٨٧صفر٩٦٨٨٨٨٧٣٧٤ زياد خلف ضباب ربيع٢٤٢٢١٥١١٠٦١٠٢٦
٦٠١٨٥,٨٦ناجح١٠٠٨٨٨٩٨٦٦٥٨٥٨٨ سعد فيصل عبد الحسين عداي٢٥٢٢١٥١١٠٦١٠٢٧
٦٠٢٨٦ناجح٩١٩٣٨٣٨٥٧٢٨٩٨٩ سعد كاظم جابر رحيل٢٦٢٢١٥١١٠٦١٠٢٨
٠٠معيد٥٠٥٠٣٧صفر٨٠٥٠٦٩ شريف نعمه مسعد مالغي٢٧٢٢١٥١١٠٦١٠٢٩
٣٨٦٥٥,١٤ناجح٦١٦٥٥٠٥٢٥٥٥٣٥٠ صباح حسن سابط عكال٢٨٢٢١٥١١٠٦١٠٣٠
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٤٤٣٦٣,٢٩ناجح٧٨٦٩٥١٥٦٧١٦٥٥٣ عباس جواد كاظم باني٢٩٢٢١٥١١٠٦١٠٣١
٠٠معيدممم٦٤٥٧٢٢٣٣ عباس حميد نعمه عسكر٣٠٢٢١٥١١٠٦١٠٣٢
٠٠معيد٪٦٣١٣مم٦٦٦٧٣٩ عباس ذياب جميل حنيش٣١٢٢١٥١١٠٦١٠٣٣
٠٠معيد٪١٦صفر٪١٧٪٣١١٨صفر٧٦ عبد اهللا عصام خليل حسن٣٢٢٢١٥١١٠٦١٠٣٤
٠٠معيد٨٩٧٢٥٤٣٦٣٩٥٥٥٠ علي اكبر مالك ناجي مزهر٣٣٢٢١٥١١٠٦١٠٣٥
٠٠معيد٢٥٪١٧٪٧٠٣٨٤٢٢٠١٨ علي حسين مليح محيسن٣٤٢٢١٥١١٠٦١٠٣٦
٠٠معيدممم٧٧٧١صفر٨٥ علي داود طالب فرج٣٥٢٢١٥١١٠٦١٠٣٧
٠٠معيد٦٨٧٢٧٤٨٧٧١خمس٩٨ علي رشيد حبيب راهي٣٦٢٢١٥١١٠٦١٠٣٨
٠٠معيد٣٨٢٣٥٠٪٩١٦٣٦٩١٧ علي مكي جاسم رويهي٣٧٢٢١٥١١٠٦١٠٣٩
٥٠٠٧١,٤٣ناجح٨٦٧٨٦٨٦٨٧٧٧٣٥٠ علي هادي حنون ساجت٣٨٢٢١٥١١٠٦١٠٤٠
٠٠معيد٣١م٧٨٥٨٣٢٣١٢٦ غزوان جبار حمود داغر٣٩٢٢١٥١١٠٦١٠٤١
٠٠معيد٢٥واحد٦٤٥١٢٦٣٤٢٣ فاضل رحيم كاظم بجاي٤٠٢٢١٥١١٠٦١٠٤٢
٠٠معيدم٥٩٦٩صفر٨٨٥٧٣٦ فهد باسم جبر عويف٤١٢٢١٥١١٠٦١٠٤٣
٠٠معيد٢٩صفر٨٠٦٥٣٤٥١٣٨ كرار فاضل حرب نجد٤٢٢٢١٥١١٠٦١٠٤٤
٠٠معيد٦٦م٩٢٨٣٥٦٦٧٥٩ ماهر عادل مراد فرعون٤٣٢٢١٥١١٠٦١٠٤٥
٠٠معيد٨٢٧٩٥٥٦٢٥٤٧٩٤١ محمد شاكر جواد حسن٤٤٢٢١٥١١٠٦١٠٤٦
٠٠معيدم٧٣٧١٥٠٦٠٧٢٨٠ محمد شيال ناشور سالم٤٥٢٢١٥١١٠٦١٠٤٧
٠٠معيد٥٣٤٢٥٠٦٢٥٤٪٨٦١٢ محمد طالب حبيب نور٤٦٢٢١٥١١٠٦١٠٤٨
٠٠معيدمصفر٩٥٨٤٦٦٥٠٧١ محمد علي حطاب احويش٤٧٢٢١٥١١٠٦١٠٤٩
٠٠معيد٪٨٤٥٧٥٠٣٠٢٤٥٥١٩ محمد كامل وحيد سلمان٤٨٢٢١٥١١٠٦١٠٥٠
٠٠معيدمممم٪١١صفر٢٥ محمد مراد عطيه هاشم٤٩٢٢١٥١١٠٦١٠٥١
٠٠معيد٪٣٨٣٨٧٤١٤٪٩٢٦٢١١ مرتضى جواد موسى علك٥٠٢٢١٥١١٠٦١٠٥٢
٠٠معيدستاربع٩٦٧٨٨٠٦٠٧١ منتظر طالب مكطوف مطلك٥١٢٢١٥١١٠٦١٠٥٣
٠٠معيدستمصفر٪١١صفر٥٧٥٢ وليد شهيد إسكندر صعيصع٥٢٢٢١٥١١٠٦١٠٥٤
٠٠معيد٩٤٦٩٥٠٤٣٣١٢٩٣٧ يوسف اسعد ريحان سعدون٥٣٢٢١٥١١٠٦١٠٥٥
٠٠معيدم٧٨٩٢٧٨٧٦٨٥٨٣ يوسف شهيد عجه بدر٥٤٢٢١٥١١٠٦١٠٥٦

٦٠ ٥٤
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
٪١١,١١ ٤٨
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