
٠٠معيد٤٠م٥٠خمس٥٨٢٠صفر احمد محسن زغير عبود١٢٢١٥١١٠٦٤٠٠١
٠٠معيدصفر٩١٨٢٨٢٧٢٦٢٧٩ احمد مزهر مذبوب منخي٢٢٢١٥١١٠٦٤٠٠٢
٥٤٠٧٧,١٤ناجح٩١٨٣٦٧٨٦٦٥٧١٧٧ احمد هالل شمخي جبر٣٢٢١٥١١٠٦٤٠٠٣
٠٠معيدصفر٦٢٦٥٥٩٦٦صفر٨٢ جعفر صادق ريسان حسان٤٢٢١٥١١٠٦٤٠٠٤
٠٠معيد٩٩٩٢٩٢م٩٨٩٠٨٧ جليل محمد رحيم صكبان٥٢٢١٥١١٠٦٤٠٠٥
٥٤٥٧٧,٨٦ناجح٨٨٨٦٧٣٦٦٦٨٨١٨٣ جمال رهيف جاسم عوده٦٢٢١٥١١٠٦٤٠٠٦
٥٢٩٧٥,٥٧ناجح٨٧٨٠٨٤٦٩٦٧٨٥٥٧ حسام صالح كامل ناصر٧٢٢١٥١١٠٦٤٠٠٧
٠٠معيدصفر٦٩صفر٦٨٦٧٦٣صفر حسن ذياب حمد عواد٨٢٢١٥١١٠٦٤٠٠٨
٠٠معيدم٩٧٨٧٩١٧٥٨٥٩٣ حسن ريحان رشيح سلمان٩٢٢١٥١١٠٦٤٠٠٩
٠٠معيد٩٢٧٢٧٣٦٥٥٤٥٠٢٧ حسين رسول ثجيل عواد١٠٢٢١٥١١٠٦٤٠١٠
٥٠١٧١,٥٧ناجح٨٤٧٥٧٢٦٤٥٩٦٨٧٩ حسين كتاب تايه زغير١١٢٢١٥١١٠٦٤٠١١
٠٠معيد٧٢٥٤٥٠٥٨٦٩٦٥م حيدر كاظم حسين علي١٢٢٢١٥١١٠٦٤٠١٢

٠٠معيد٢٥م٧٩٥٦٥٧٣٠٣١ رشيد حاشوش عايش مشحن١٣٢٢١٥١١٠٦٤٠١٣
٠٠معيد٨٩٨٥٧٦م٩٧٩٢٧٨ سالم حميد علي عبد الحسين١٤٢٢١٥١١٠٦٤٠١٤
٠٠معيد٥٠٥٠٧٠صفر٨٠٧١٣٨ عزيز بشير زياره فليح١٥٢٢١٥١١٠٦٤٠١٥
٠٠معيد٦٢٥٧٥١صفر٦٨م٨٩ عقيل فاضل جاسم محمد١٦٢٢١٥١١٠٦٤٠١٦
٠٠معيد٨٩٧٧٦٠٥٠٤٠٣٨٦٤ علي جبار عبد فرحان١٧٢٢١٥١١٠٦٤٠١٧
٠٠معيد٥١٣٧٢٧٣٨٥٠صفر٨٤ عمار ياسر ظاهر مكطوف١٨٢٢١٥١١٠٦٤٠١٨
٠٠معيدصفر٥٧٥١صفر٦٥٦٩م قحطان عبد اهللا شباط شجر١٩٢٢١٥١١٠٦٤٠١٩
٠٠معيدممممممم محمد حسن محي متعب٢٠٢٢١٥١١٠٦٤٠٢٠

٠٠معيدصفر٧٨٧٦صفر٧٩٧٢صفر محمد ذياب حمد عواد٢١٢٢١٥١١٠٦٤٠٢١
٠٠معيد٩١٨٧٨٨م٩٢٨٩٨٥ محمد رحيم كسار غالي٢٢٢٢١٥١١٠٦٤٠٢٢
٠٠معيدصفر٥٠صفر٩٤٦٩٤٠٦٠ محمد نعيمه تايه جاسم٢٣٢٢١٥١١٠٦٤٠٢٣
٠٠معيد٧٨٧٩٦٧م٩٧٧٩٧٧ مرتضى ساجت غالي ناصر٢٤٢٢١٥١١٠٦٤٠٢٤
٠٠معيد٢٨صفر٩٤٦٩٣٧٢٤٣٤ مروان ثامر ياسر حسن٢٥٢٢١٥١١٠٦٤٠٢٥
٠٠معيد٤٢٥٠صفرصفر٨٠٦٣٥٨ مصطفى كامل غافل جهيد٢٦٢٢١٥١١٠٦٤٠٢٦
٠٠معيد٨٧٦٣٧٩٢٢٣٩٥٧٥٠ منتظر عبد الكريم جوار دبيسان٢٧٢٢١٥١١٠٦٤٠٢٧
٠٠معيد٧٢٥٩٦٦م٩٧٧٥٧١ ناظم بغيد عبد الحسين جامل٢٨٢٢١٥١١٠٦٤٠٢٨
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٠٠معيد٨٣٥٠٥١٣٩٣٨٣٩٣٦ هشام ناصر عكيلي محمد٢٩٢٢١٥١١٠٦٤٠٢٩
٠٠معيد٣٠٥٨٪٨٣٥٠٣٨٤٠١٥ اسراء محمد داخل عبد٣٠٢٢١٥١٢٠٦٤٠٠١
٠٠معيد٦٠٥٣صفر٩٣٨٠٨٧٥٢ دنيا داود فليح فرهود٣١٢٢١٥١٢٠٦٤٠٠٢
٠٠معيد٩٥٦٨٥٧٦٢٢٨٣٦٥٠ رحاب عالء حنش طاهر٣٢٢٢١٥١٢٠٦٤٠٠٣
٠٠معيد٩٤٩٤٩٦م٩٨٩٣٩١ زهراء حاشوش عايش مشحن٣٣٢٢١٥١٢٠٦٤٠٠٤
٠٠معيد٥٣م٥٠٥٠صفر٩٠٦١ زهراء طالب ياسر دخيل٣٤٢٢١٥١٢٠٦٤٠٠٥
٠٠معيد٧٣٧٠صفرصفر٩٣٧٧٧٧ زهراء عبد علي عامر سعيد٣٥٢٢١٥١٢٠٦٤٠٠٦
٠٠معيد٣٥٥٥صفر٩٥٦٠٦١٥٠ ساره علي حسين جبير٣٦٢٢١٥١٢٠٦٤٠٠٧
٠٠معيد٧٤٨٢صفر٩٦٩٤٨٤٧٨ سجى عامر كاظم مزيعل٣٧٢٢١٥١٢٠٦٤٠٠٨
٠٠معيد٦٣صفر٩٠٨٣٧٦٥٨٥٥ ناديه شاكر طاهر طويرش٣٨٢٢١٥١٢٠٦٤٠٠٩
٦٥٦٩٣,٧١ناجح١٠٠٩٢٩٥٨٦٩٣٩٩٩١ نور الهدى نعيم ثجيل عواد٣٩٢٢١٥١٢٠٦٤٠١٠
٠٠معيد٢١٤٢٣٤صفر٧٦٦١٥٠ نورأ عالوي زباله جابر٤٠٢٢١٥١٢٠٦٤٠١١
٠٠معيد٩٨٧٥٩٧م٩٧٩١٩٥ نوره احمد رحيم صكبان٤١٢٢١٥١٢٠٦٤٠١٢
٠٠معيد٥٠ممصفر٩٤٨٠٧٢ هدى حسين حسن فهد٤٢٢٢١٥١٢٠٦٤٠١٣
٠٠معيد٪١٢صفر٩٥٧١٥١٦٤٧٢ هدير ثجيل ياسر حسن٤٣٢٢١٥١٢٠٦٤٠١٤

٥٠ ٤٣
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
٪١١,٦٣ ٣٨
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