
٠٠معيد١٠٠٩٦٩٦صفر١٠٠٩١٩٥ احمد حسين عبد الرضا هاشم١٢٢١٥١١٠٩٣٠٠١
٠٠معيدصفرم٩٥٧٧٨٥٧٠٦٤ احمد علي عبد اهللا جبار٢٢٢١٥١١٠٩٣٠٠٢
٦٣٣٩٠,٤٣ناجح٨٧٩٣٩٦٨٧٨٦٩٣٩١ احمد فؤاد كاظم مطلك٣٢٢١٥١١٠٩٣٠٠٣
٦٤٥٩٢,١٤ناجح١٠٠٨٠١٠٠٨٤٩٠٩٤٩٧ الحسين حميد حران محمد٤٢٢١٥١١٠٩٣٠٠٤
٠٠معيد٨٨٧٥٦١مصفر١٠٠٨٣ المنتظر احمد غازي صالح٥٢٢١٥١١٠٩٣٠٠٥

٠٠معيدصفرم٩٦م٩٠١٠٠م انس سعد فتحي عالوي٦٢٢١٥١١٠٩٣٠٠٦
٠٠معيد٩٥٨٢٨١م٨٣٨٧٩٨ جعفر صادق حسن جاسم٧٢٢١٥١١٠٩٣٠٠٧
٦٠٦٨٦,٥٧ناجح٨٤٨٣٩٨٨٠٩١٧٨٩٢ حسن علي حسين جوده٨٢٢١٥١١٠٩٣٠٠٨
٠٠معيدخمسم٪١٨صفر٨٣م٧٩ حسن علي ناصر محارب٩٢٢١٥١١٠٩٣٠٠٩
٠٠معيد٩٥٧٩صفر١٠٠٨٩٨٩٧٧ حسن كاظم كريم محسن١٠٢٢١٥١١٠٩٣٠١٠
٥٥٠٧٨,٥٧ناجح٨٨٧٠٨٦٧٣٧٧٨٥٧١ حسن محمد يحيى حسن١١٢٢١٥١١٠٩٣٠١١
٥٩٩٨٥,٥٧ناجح٩٠٨٠٨٥٧٧٩٧٩٣٧٧ حسين عباس فيصل حسين١٢٢٢١٥١١٠٩٣٠١٣
٠٠معيد٧٤م٦٨٥٩صفر٩١٦٦ حسين علي حسين حبيب١٣٢٢١٥١١٠٩٣٠١٤
٠٠معيد٥٨م٦١صفرم٨٣٦٦ حسين علي رمضان ياسر١٤٢٢١٥١١٠٩٣٠١٥
٦٧٩٩٧ناجح١٠٠٩٨٩٨٩٣٩٨٩٧٩٥ حيدر انور غالب عطشان١٥٢٢١٥١١٠٩٣٠١٦

٠٠معيدممممممم حيدر بشير محمد حسين راضي١٦٢٢١٥١١٠٩٣٠١٧
٠٠معيد٥٧٨٣٧٤٦٤م٧٧٧٥ رضوان فريد رمضان حافظ١٧٢٢١٥١١٠٩٣٠٢٠
٠٠معيد٩٦٨٤مصفر٨٣٩٨صفر زين العابدين محمد جعفر ناصر علي١٨٢٢١٥١١٠٩٣٠٢١
٠٠معيد٨٦مم٩٥٨٦١٠٠٩٥ سؤدد ستار نعيم نمر١٩٢٢١٥١١٠٩٣٠٢٢
٤٥٦٦٥,١٤ناجح٨٣٨٢٧٤٥٩٥٢٥٦٥٠ ساجد حامد شاكر جمعة٢٠٢٢١٥١١٠٩٣٠٢٣
٠٠معيدمم٧٨صفر٧٩٩٦م سامي عبد الحسين نعمه عبد الحسن٢١٢٢١٥١١٠٩٣٠٢٤

٤٧٢٦٧,٤٣ناجح٦٦٧٦٧٦٦٠٧٠٧١٥٣ سجاد محمد جاسم محمد٢٢٢٢١٥١١٠٩٣٠٢٥
٠٠معيد٦٤مم٩١٨٤٨١٦٨ سداد ستار نعيم نمر٢٣٢٢١٥١١٠٩٣٠٢٦
٤٦٢٦٦ناجح٧٤٧٤٨٧٥٣٦٣٦١٥٠ عباس عبد الحميد سالم محمد٢٤٢٢١٥١١٠٩٣٠٢٧
٦٣٠٩٠ناجح٩١٩٥٨٧٨٨٩١٨٠٩٨ عبد اهللا دغيم جبر دعيم٢٥٢٢١٥١١٠٩٣٠٢٨
٠٠معيد٨٩٩٠صفر٩٣٩٧٩٠٨٨ علي جودت كاظم طعيمة٢٦٢٢١٥١١٠٩٣٠٢٩
٠٠معيد٨٨صفرصفر٨٣٨١٧٢٦٤ علي حسن سعدون جالب٢٧٢٢١٥١١٠٩٣٠٣٠
٠٠معيد٩١٩٧صفر٩٢٨٦٩٩٨٨ علي حيدر ياس لفتة٢٨٢٢١٥١١٠٩٣٠٣١
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٦٦٣٩٤,٧١ناجح٩٧٨٢٩٨٩٥٩٣١٠٠٩٨ علي خالد عداي ماضي٢٩٢٢١٥١١٠٩٣٠٣٢
٠٠معيد٦٠صفر٦٨صفر٧١٧٩٨٨ علي عودة نعيم فالح٣٠٢٢١٥١١٠٩٣٠٣٣
٠٠معيدصفر٦٠صفرصفر٨٥٥٨٣٠ قاسم نايف جابر مزعل٣١٢٢١٥١١٠٩٣٠٣٤
٠٠معيدم١٠٠٩٦م٩٥مصفر مثنى عوني حامد حسين٣٢٢٢١٥١١٠٩٣٠٣٦
٠٠معيد٩٢٧٤٩٨٩٣٩١مسبع مجيد حميد مجيد حسين٣٣٢٢١٥١١٠٩٣٠٣٧
٠٠معيد٦٠صفر٨٤٨١٩٥٦٠٨٧ محمد بهاء عبد الرضا سلطان٣٤٢٢١٥١١٠٩٣٠٣٨
٠٠معيد٦٤م٧٤م٧٩٦٦٦٧ محمد جواد كاظم وداي٣٥٢٢١٥١١٠٩٣٠٣٩
٠٠معيد٦٩٣٢٣٨٢٠٥٠صفر٥٩ محمد حسين كريم يوسف عجة٣٦٢٢١٥١١٠٩٣٠٤٠
٠٠معيد٨٩٨٧٨١صفر٨٣صفر٧٨ محمد قاسم محمد شيال٣٧٢٢١٥١١٠٩٣٠٤١
٦٣٩٩١,٢٩ناجح٨٥٨٨٩٥٩١٩٠٩٤٩٦ محمد نجم عبد عذاب٣٨٢٢١٥١١٠٩٣٠٤٢
٥٩٩٨٥,٥٧ناجح٩٤٨١٩١٧٦٧٦٨٩٩٢ مرتضى عالء جار اهللا ياسين٣٩٢٢١٥١١٠٩٣٠٤٣
٠٠معيدممممممم مصطفى باسم عبد كحيط٤٠٢٢١٥١١٠٩٣٠٤٥

٠٠معيدصفرم٩٢صفر٨٦٩١٩٤ منتظر ضياء غني لفتة٤١٢٢١٥١١٠٩٣٠٤٨
٠٠معيدمصفر٦٩٩٧٧٥٨٢م منتظر عبد الكريم حنون جبرة اهللا٤٢٢٢١٥١١٠٩٣٠٥٠

٠٠معيد٨٠٥٩٩٦٤٣٦٧٥٠٣٦ مهيمن حميد كاظم نجم٤٣٢٢١٥١١٠٩٣٠٥١
٠٠معيدصفرصفر٨٠صفر٧٩٧٧٩٥ نوار بهاء عبد الرضا سلطان٤٤٢٢١٥١١٠٩٣٠٥٢
٦٧٣٩٦,١٤ناجح٩٣٩٦٩٩٩٣٩٩٩٧٩٦ ياسر محمد كريم حسين٤٥٢٢١٥١١٠٩٣٠٥٣
٦٨٧٩٨,١٤ناجح١٠٠٩٤٩٩٩٤١٠٠١٠٠١٠٠ يزن عقيل كريم يعكوب٤٦٢٢١٥١١٠٩٣٠٥٤
٠٠معيد٨٤٧٥٩٣صفر٧٧٨١٨٣ يوسف باقر هادي عبد علي٤٧٢٢١٥١١٠٩٣٠٥٥

١٥١ ٤٨
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
٪٣١,٢٥ ٣٢
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