
٠٠معيد٧٦٧٣٣٢٥٢٦١٥٠٧١ ابراهيم كاظم لطيف عوض١٢٢١٥١١٠٦٩٠٠١
٠٠معيد٧٧٦٨٢١٣١٣٠٣٧٥٦ احمد رياض جبار حمد٢٢٢١٥١١٠٦٩٠٠٢
٠٠معيد٥٦٥٠م٧٩٦٧٥١٣٥ اسامه سعدون مغامس صالح٣٢٢١٥١١٠٦٩٠٠٥
٠٠معيد٤٢مم٧٩٥٩٤٠٤٢ امجد باني هويل عطش٤٢٢١٥١١٠٦٩٠٠٦
٠٠معيدم٧٥٥٠٢٣٤٠٢٨٣٥ انور عيسى جالب طريم٥٢٢١٥١١٠٦٩٠٠٧
٠٠معيد٢٠٣٧م٣٢٪٦٥٥٠١٧ ايهاب صباح عوده عباس٦٢٢١٥١١٠٦٩٠٠٨
٠٠معيدثمانمصفرم٧٨٣٥٢٦ حاتم كاظم عبد علي ابراهيم٧٢٢١٥١١٠٦٩٠٠٩
٠٠معيد٩١٧٣٣٤٥٩٤٠٥٠٥٠ حسين حميد كشيش وهيب٨٢٢١٥١١٠٦٩٠١٠
٥١٥٧٣,٥٧ناجح٨٥٧٤٦١٥٣٧٨٧٦٨٨ حسين حيدر كاطع حنون٩٢٢١٥١١٠٦٩٠١١
٠٠معيدثمانمم٪٦٤٤٢٣٢١١ حسين عبد اهللا كاظم درويش١٠٢٢١٥١١٠٦٩٠١٢
٣٩٥٥٦,٤٣ناجح٦٥٥٤٥٠٥٢٥٥٥٠٦٩ حسين علي سبيت فرهود١١٢٢١٥١١٠٦٩٠١٣
٠٠معيد٧٩٥٧٣٧٣٣٢١٣٦٣٩ حمزه علي عواد ناصر١٢٢٢١٥١١٠٦٩٠١٤
٠٠معيدممممممم حيدر جثير ضمد عبادي١٣٢٢١٥١١٠٦٩٠١٥

٤٦٣٦٦,١٤ناجح٧٩٧٤٦٦٦٩٥٦٥٧٦٢ حيدر صالح سكر حافظ١٤٢٢١٥١١٠٦٩٠١٦
٠٠معيد٪٣٠١٥٪٢٠١٣٪٣٦١٩م حيدر نعيم حسين عالوي١٥٢٢١٥١١٠٦٩٠١٧

٠٠معيد٢٤٤١صفر٣٥٣٨م٧٥ خير اهللا جاسم صغير وساك١٦٢٢١٥١١٠٦٩٠١٨
٠٠معيدم٣١سبع٨٠٥٥٢٤٣١ سجاد حازم عجيرش دبين١٧٢٢١٥١١٠٦٩٠١٩
٠٠معيدمممسبعمصفر٤٠ سجاد سعدون خليل داخل١٨٢٢١٥١١٠٦٩٠٢٠
٤٤١٦٣ناجح٨٠٧٦٦٦٥٨٥٠٥٦٥٥ سجاد صادق علي كشيش١٩٢٢١٥١١٠٦٩٠٢١
٠٠معيد٨١٥٩٣٠٥٥٧٢٥٠٦٥ عادل عبد الرحمن جبار وسمي٢٠٢٢١٥١١٠٦٩٠٢٢
٠٠معيد٥٠٧٩٧٦٦٩م٨٣٦٥ عباس عيسى ناصر خليف٢١٢٢١٥١١٠٦٩٠٢٣
٠٠معيد٥٠٦٣٪١٦م٧٥٦٩٣٨ عبد الرحمن نعيم ثامر جباره٢٢٢٢١٥١١٠٦٩٠٢٤
٠٠معيد٥١م٧٢٥٦٥٥٥٠٥٢ عدنان قحطان عبد الزهره مكطوف٢٣٢٢١٥١١٠٦٩٠٢٥
٠٠معيد٧٦٦٩٥٠٥٤٣٩٥٦٦٠ علي بشير عبد الكاظم عوض٢٤٢٢١٥١١٠٦٩٠٢٦
٠٠معيدعشرصفر٢٣٪٥٨٥٠٢٧١١ علي عبد الحسين جخيور كويظم٢٥٢٢١٥١١٠٦٩٠٢٧
٠٠معيد٦٨٥٣٢٥٢٩٥٠٣٥٢١ علي عبد الحكيم كنو كاطع٢٦٢٢١٥١١٠٦٩٠٢٨
٠٠معيد٨٦٨٣٥٠٥٢٥٠٣٥٥٠ علي عبد الخضر محمد شرموخ٢٧٢٢١٥١١٠٦٩٠٢٩
٠٠معيد٥٦م٨٦٧٥٤١٥٠٣٣ علي عبد الكاظم شنته شايع٢٨٢٢١٥١١٠٦٩٠٣٠
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٠٠معيد٪٢٢١٨م٧٩٥٠٣٥٢١ علي فاضل نعيم عباس٢٩٢٢١٥١١٠٦٩٠٣١
٠٠معيد٣٤٢٨٪٧٣٧٠٥٠٣٠١٥ عمار يونس دعيك علي٣٠٢٢١٥١١٠٦٩٠٣٢
٠٠معيدم٧٧٨١مصفرصفر٩١ غانم مزيد هبر ضيف٣١٢٢١٥١١٠٦٩٠٣٣
٠٠معيد٥٠٣٩مصفر٧٣٥٨٤٢ فراس فائق سالم مخور٣٢٢٢١٥١١٠٦٩٠٣٥
٠٠معيد٨٢٥٠٥٩٦٨٣٠٥٧٥٠ كرار حسين محيبس هندال٣٣٢٢١٥١١٠٦٩٠٣٦
٤٨٤٦٩,١٤ناجح٨٧٧٥٥٠٧١٦٨٦٤٦٩ كرار سالم مزبان عبد اهللا٣٤٢٢١٥١١٠٦٩٠٣٧
٠٠معيدصفرمصفر٥٠٣٦م٧١ ليث عبد االمير حاتم علي٣٥٢٢١٥١١٠٦٩٠٣٨
٠٠معيد٦٩٥١٢٧٣٣٣٧٢٨٥٠ محمد بشير عبد الكاظم عوض٣٦٢٢١٥١١٠٦٩٠٣٩
٠٠معيدممممست٪٨٧١٦ محمد حسين فهد عناد٣٧٢٢١٥١١٠٦٩٠٤١
٠٠معيد٥٧صفر٥١٥٤٦٧م٧٥ محمد صادق هادي صباح٣٨٢٢١٥١١٠٦٩٠٤٣
٠٠معيد٪١٨٪١٨٪٦١٥٠٣٣٣٩١١ محمد عطيه عبد العال محمد٣٩٢٢١٥١١٠٦٩٠٤٤
٠٠معيد٧٨٥٥٢٦٣٧٥٠٣٥٥٠ مخلد رزاق نجم عبد٤٠٢٢١٥١١٠٦٩٠٤٥
٠٠معيد٢٤٪٦٩٢٧٣٦٣٢٢٤١٣ مسلم عوض مسلم حمادي٤١٢٢١٥١١٠٦٩٠٤٨
٠٠معيد٦٤٥٠٥٨صفر٥٠م٦٥ مصطفى رمضان كاظم فريح٤٢٢٢١٥١١٠٦٩٠٤٩
٠٠معيد٨٩٧٠٣١٥٧٣٩٣٨٥٥ مصطفى يوسف كتوب وداي٤٣٢٢١٥١١٠٦٩٠٥٠
٠٠معيد٥٠٤١٣١٥٥٥٠م٧٣ مظفر صادق جلو ثجيل٤٤٢٢١٥١١٠٦٩٠٥١
٠٠معيدمممصفر٨٤٥٠٢٦ معتز عادل عبد الحسين حميد٤٥٢٢١٥١١٠٦٩٠٥٢
٤٥٩٦٥,٥٧ناجح٧٩٦٦٥٩٥٩٦٧٦٨٦١ منتظر مهدي رحيم منشد٤٦٢٢١٥١١٠٦٩٠٥٣
٠٠معيد٣٤٣٧م٨٤٥٠٤٠٢٢ مهيمن سعدون مغامس صالح٤٧٢٢١٥١١٠٦٩٠٥٤
٠٠معيد٨٤٦٤٥٠٦٤٢٤٥٧٦٤ مهيمن عبيد رمح محمد٤٨٢٢١٥١١٠٦٩٠٥٥
٠٠معيد٤٠٣٥تسع٧٨٥١٥٠٢٧ نائل حميد كامل مكطوف٤٩٢٢١٥١١٠٦٩٠٥٦
٠٠معيد٥٠٦٢٦٢م٨٤٥٩٥٢ نجاح جوالن جاسم عبد السيد٥٠٢٢١٥١١٠٦٩٠٥٧
٠٠معيد٨٠م٦٢صفر٨٨٦٧٥٠ وائل نعيم شويرد مشيجل٥١٢٢١٥١١٠٦٩٠٥٨
٠٠معيد٧٩٥٤٢٤٦٠٥٠٥٠٥٣ وليد حميد عجيل هادي٥٢٢٢١٥١١٠٦٩٠٥٩

٦٠ ٥٢
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
٪١١,٥٤ ٤٦
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