
٤٦١٦٥,٨٦ناجح٩١٦٣٦٠٥٠٦٠٦٤٧٣ أثير نبيل علي حسن١٢٢١٥١١٢٠٤٠٠١
٤٨١٦٨,٧١ناجح٩٠٦٤٥٣٦٩٧٢٦٨٦٥ امير محمد عبد االمير سلطان٢٢٢١٥١١٢٠٤٠٠٣
٠٠معيد٥١٣٤صفرم٧٢٥٠٣٧ اياد عارف ذياب سلمان٣٢٢١٥١١٢٠٤٠٠٤
٠٠معيد٥٦٥٠صفر٨٨٦٠٥١٧١ توفيق عبد الرزاق ناشع مهاوش٤٢٢١٥١١٢٠٤٠٠٥
٥٥١٧٨,٧١ناجح٩٨٧٥٦٢٨٤٧٧٨٢٧٣ حسين جميل عجرش جهيل٥٢٢١٥١١٢٠٤٠٠٧
٠٠معيد٥٢مصفر٩٠٦٣٣٤٥٠ حيدر حميد درويش لطيف٦٢٢١٥١١٢٠٤٠٠٨
٠٠معيدممممممم حيدر ياسر بطي زويد٧٢٢١٥١١٢٠٤٠٠٩

٠٠معيد٥٥٦١٥٦م٧١م٨١ خالد عوده فزاع غياض٨٢٢١٥١١٢٠٤٠١٠
٠٠معيد٩٣٨٧٩٢صفر٨٧٧١٧٥ داود سالم علي حمود٩٢٢١٥١١٢٠٤٠١١
٠٠معيد٣٤٣٥٪٨٧٥٠٢٤٥٠١٧ صالح عبد األمير عبد العالي كاظم١٠٢٢١٥١١٢٠٤٠١٢
٠٠معيد٩٦٨٦٨٦صفر٩٢٦٥٦٢ عارف سالم خلف عبد العالي١١٢٢١٥١١٢٠٤٠١٣
٠٠معيد٨٥٥٣٣٤٥٠٤١٤٢٤١ عباس حمزه عطا اهللا راضي١٢٢٢١٥١١٢٠٤٠١٤
٠٠معيد٩٨٦٤٦٢مصفر٨٩٦٢ عباس دحام طالع دحام١٣٢٢١٥١١٢٠٤٠١٥
٠٠معيد٥٩مم٩٠٦٥٦٠٥٩ عباس ناصر عزيز عبود١٤٢٢١٥١١٢٠٤٠١٦
٠٠معيد٥١٥٠٥٠٦٨صفر٨٣٦٣ عالء عامر سعدون عبد الحسين١٥٢٢١٥١١٢٠٤٠١٧
٤٤٨٦٤ناجح٩٦٥٢٥٩٥٠٦٧٦٨٥٦ علي رياض حسين كاظم١٦٢٢١٥١١٢٠٤٠١٨
٠٠معيدمتسع٪١٣صفر٨٦٣٦٣٥ علي صفاء كاظم شريف١٧٢٢١٥١١٢٠٤٠١٩
٠٠معيدممممممم علي عدنان مفتن طاهر١٨٢٢١٥١١٢٠٤٠٢٠

٠٠معيد٨٢مم٩٩٨٩٧٥٨١ عمار عبيد شمخي جبر١٩٢٢١٥١١٢٠٤٠٢١
٥٧٢٨١,٧١ناجح٩٨٧٩٥٨٨٦٩٢٧٧٨٢ ليث عبد الرزاق ناشع مهاوش٢٠٢٢١٥١١٢٠٤٠٢٣
٠٠معيد٦٧مم٩٠٦٠٦٥٧٣ مجيد فليح حسن علوان٢١٢٢١٥١١٢٠٤٠٢٤
٠٠معيد٥٠مصفر٨٦٥٩٤٣٤١ محسن سفيح حسن علوان٢٢٢٢١٥١١٢٠٤٠٢٥
٠٠معيد٥٩م٨٥٦٧٦١٦٢٥٧ محسن طالب سلمان خضر٢٣٢٢١٥١١٢٠٤٠٢٦
٠٠معيد٦٨م٦٧م٩٣٦٧٥٤ محمد حميد محسن طاهر٢٤٢٢١٥١١٢٠٤٠٢٧
٠٠معيدممممممم محمد دحام طالع دحام٢٥٢٢١٥١١٢٠٤٠٢٨

٤٠٩٥٨,٤٣ناجح٦٧٦٤٥٠٥٩٥٠٦٠٥٩ محمد رزاق مكطوف وادي٢٦٢٢١٥١١٢٠٤٠٢٩
٠٠معيد٣٩٤٢٣١صفر٥٠م٧٣ محمد كاظم جاسم محمد٢٧٢٢١٥١١٢٠٤٠٣١
٠٠معيد٧٩٥٦٤١٦٤٥٤٥٧٥٠ محمد كاظم رحمن يوسف٢٨٢٢١٥١١٢٠٤٠٣٢
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٠٠معيدم٦٨٥٠٢١٤٢٢٢٤١ محمود حسين كنبر كويد٢٩٢٢١٥١١٢٠٤٠٣٤
٠٠معيد٢٨٢٤٪١٣صفر٥٠٥٠٥٤ مصطفى عدنان جلود سهر٣٠٢٢١٥١١٢٠٤٠٣٥
٠٠معيد٥٧٧٤٧١صفر٩٦٦٥٢٣ هبوب غانم حايف عذافه٣١٢٢١٥١١٢٠٤٠٣٧
٠٠معيدمم٪١٢م٧٠٤٠٣٣ وسام ناظم هليل شناوه٣٢٢٢١٥١١٢٠٤٠٣٨
٠٠معيد٨٧٨٨٨١م٩٤٦٠٨١ آمنه سمير عبيد ابراهيم٣٣٢٢١٥١٢٢٠٤٠٠١
٤٢٨٦١,١٤ناجح٨٥٦٣٥٠٥٠٥٦٥٦٦٨ آمنه عواد كاظم جاسم٣٤٢٢١٥١٢٢٠٤٠٠٢
٠٠معيدممممم٥٨٣٨ جيهان كاظم هليل شناوه٣٥٢٢١٥١٢٢٠٤٠٠٣
٥٦٨٨١,١٤ناجح٨٥٧٣٨٦٧٨٧٢٨٦٨٨ دعاء عبد علي عايد عبد العالي٣٦٢٢١٥١٢٢٠٤٠٠٤
٥٢٩٧٥,٥٧ناجح٨٣٧٣٨٦٧٨٥٩٧٤٧٦ روان عبد الصاحب سلطان محمد٣٧٢٢١٥١٢٢٠٤٠٠٥
٠٠معيد٦٥٥٠٨٤٢٩٧١٥٠٥٩ ريم باسم جخم ضاحي٣٨٢٢١٥١٢٢٠٤٠٠٦
٠٠معيدممصفرمصفرصفرصفر سرى رياض مثنى محسن٣٩٢٢١٥١٢٢٠٤٠٠٧
٦٣٢٩٠,٢٩ناجح٩١٨٤٩٩٨٣٩٣٨٦٩٦ فاتن عبد الحسن طعيمه ضاحي٤٠٢٢١٥١٢٢٠٤٠٠٨
٠٠معيد٨٦٥٨٨٩٥٠٢٣٥٠٦٤ نور عبد العزيز هادي شريف٤١٢٢١٥١٢٢٠٤٠٠٩
٠٠معيد٧٩٨٧٩٠سبع٩٣صفر٩٤ نيزك محمد علي حسين٤٢٢٢١٥١٢٢٠٤٠١٠
٠٠معيد٨٥٨٢٨٤م٩٥٦٨٦٩ وسن حمد علي حسين٤٣٢٢١٥١٢٢٠٤٠١١

١٠٠ ٤٣
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
٪٢٣,٢٦ ٣٣
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