
٠٠معيدم٥٤٨٥٨٤٨٦م٩٦ احمد جواد كاظم عبد السادة١٢٢١٥١١٢٠١٠٠١
٠٠معيدمممصفر٦٨م٧٢ احمد جيجان شالل حويل٢٢٢١٥١١٢٠١٠٠٢
٠٠معيدمممصفرصفر٧٥٤١ امير احمد بالسم كريم٣٢٢١٥١١٢٠١٠٠٤
٠٠معيدصفرم٤١م٥٠م٨٦ ايوب مرتضى عبد الرضا عبد علي٤٢٢١٥١١٢٠١٠٠٥
٠٠معيدصفر٣٥٧٩صفر٥٠م٧٤ جواد فايز شهد محمد٥٢٢١٥١١٢٠١٠٠٦
٠٠معيدم٧٧٣٦م٣٩م٧٨ حسن شاكر حسين فضالة٦٢٢١٥١١٢٠١٠٠٧
٠٠معيدصفر٢٥٥٠صفر٣١م٨١ حسين كريم محسن عذيب٧٢٢١٥١١٢٠١٠١٠
٠٠معيد٣٤٦٣٥٣م٥٨م٩٣ حيدر ستار هالل هداك٨٢٢١٥١١٢٠١٠١١
٠٠معيد٣٧٤٢٪٧٧٥٠٥٨٥٠١٨ حيدر عبد الحسن راضي شنان٩٢٢١٥١١٢٠١٠١٢
٠٠معيد٧٥٦٣٥٢٥٥٣٢٥٠٢٨ سجاد عبد الجليل زهراو سلمان١٠٢٢١٥١١٢٠١٠١٣
٠٠معيد٧٦٣٦٥٠٣٧٢٦٤١٣٥ سلمان ناشي محمد شيال١١٢٢١٥١١٢٠١٠١٤
٠٠معيدم٧٤صفر٧١٧٣م٩٠ ضرغام عبد الرزاق عايد درعان١٢٢٢١٥١١٢٠١٠١٥
٠٠معيدم٥٢٧٠م٥٠م٦٥ عارف عبد الرضا عبد علي مويرد١٣٢٢١٥١١٢٠١٠١٦
٠٠معيد٧٩٨٤٨٠م٧٢م٩١ علي جاسم عباس سوادي١٤٢٢١٥١١٢٠١٠١٧
٠٠معيدم٨٤٥٧٤٠٣٨٢٩٥٠ علي جوهر جواد منصور١٥٢٢١٥١١٢٠١٠١٨
٠٠معيد٤٢٥٩٤١صفر٥٥م٧٧ علي حسين محمد جاسم١٦٢٢١٥١١٢٠١٠١٩
٠٠معيدممممممم علي حسين هاشم محسن١٧٢٢١٥١١٢٠١٠٢٠

٠٠معيد٧٨٦٥٧١٧١٣٥٥٥٥٠ علي داخل انعيمة رهيف١٨٢٢١٥١١٢٠١٠٢١
٠٠معيد٧٦٧٣٨٤٩١٨٤صفر٩٢ علي راجي كاظم صكر١٩٢٢١٥١١٢٠١٠٢٢
٠٠معيد٨٣٦٥٥٤٨٠٤٠٦١٥٨ علي طالب شعالن يسر٢٠٢٢١٥١١٢٠١٠٢٣
٠٠معيد٧٠٧٧٧١م٣٥م٧٥ علي عبد الحسن عبود مارد٢١٢٢١٥١١٢٠١٠٢٥
٠٠معيد٪٣٦٢٩٣٤١٥صفر٦٣٥٤ عمر محمد عالوي حسين٢٢٢٢١٥١١٢٠١٠٢٦
٠٠معيد٣٧٦٩٥٨م٥٦م٩٢ غزوان نعمة عطشان عبطان٢٣٢٢١٥١١٢٠١٠٢٧
٠٠معيدصفر٦٧صفرم٥٨م٨٣ فالح عبد الحسن صريول حسب٢٤٢٢١٥١١٢٠١٠٢٨
٠٠معيد٨٧٥٧٧٥٧٠٣٩٦٥٥٥ كرار سليم راضي شنان٢٥٢٢١٥١١٢٠١٠٢٩
٠٠معيد٣١٥٠٥٠م٢٤م٦٣ مثنى احمد بالسم كريم٢٦٢٢١٥١١٢٠١٠٣٠
٠٠معيدم١٠٠٨١م٢٠م٧٢ محمد سالم عبيد مارد٢٧٢٢١٥١١٢٠١٠٣١
٠٠معيد٧٢صفر٥٨م٧١٥٠٣٠ محمد عبد العالي حسن شحل٢٨٢٢١٥١١٢٠١٠٣٢
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٠٠معيدم٥٠٥٩٥٤٥٢صفر٧٦ مصطفى سالم جخير ثامر٢٩٢٢١٥١١٢٠١٠٣٤
٠٠معيدم٨٨٩١م٩١م٩٣ منتظر نعيم عبيد مارد٣٠٢٢١٥١١٢٠١٠٣٥
٠٠معيدم٧٩٩٤٦٣٨٧صفر٨٦ هاني كاظم محمد مهاوش٣١٢٢١٥١١٢٠١٠٣٦
٠٠معيد٦٥٦٥٧٦٧٦٧١صفر٧٩ اخالص جمال عبد زيارة٣٢٢٢١٥١٢٢٠١٠٠١
٠٠معيدصفرمصفرم٥٠م٨٨ ام البنين ناصر باجي علوخ٣٣٢٢١٥١٢٢٠١٠٠٢
٥٤٦٧٨ناجح٩٤٨٣٧٧٧٧٦٠٨٣٧٢ انتظار كاظم فائز هداك٣٤٢٢١٥١٢٢٠١٠٠٣
٦٠٤٨٦,٢٩ناجح٩٧٨٢٩٥٨٧٧١٩٢٨٠ حميدة عباس بدر مزهر٣٥٢٢١٥١٢٢٠١٠٠٤
٤٦٢٦٦ناجح٨٧٦٩٥٢٧١٥٢٨١٥٠ رحاب حيدر عبد نزال٣٦٢٢١٥١٢٢٠١٠٠٥
٠٠معيد٦٦٧١٤٢٧٧٦٩٨٥٨٢ رقية عزيز غانم فرحان٣٧٢٢١٥١٢٢٠١٠٠٦
٠٠معيد٦٢٥٠صفرصفر٥٧م٦٨ ريام ناجح صالح منصور٣٨٢٢١٥١٢٢٠١٠٠٧
٠٠معيدصفر٨٤٧٧٨٢٧٣٣٨٥٠ زينب عبد الكريم عطشان وداي٣٩٢٢١٥١٢٢٠١٠٠٨
٠٠معيد٧٥٥٥صفر٨٣٦٧٨٥٥٥ سهاد لطيف كامل كريم٤٠٢٢١٥١٢٢٠١٠٠٩
٥٣٦٧٦,٥٧ناجح٨٩٧٠٨٠٧٨٧٧٧٨٦٤ عذراء عامر عباس سوادي٤١٢٢١٥١٢٢٠١٠١٠
٦٣٥٩٠,٧١ناجح١٠٠٨٨٩٧٩١٧١٩٤٩٤ منى منشد هالل هداك٤٢٢٢١٥١٢٢٠١٠١١
٠٠معيد٦٥٧٢صفر٩٥٧٣٨٥٧٨ هاجر صيوان هداد نشمي٤٣٢٢١٥١٢٢٠١٠١٢

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