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درجة الفصل 
الثاني

ً السعي السنوي السعي السنوي كتابتا

000عمار مكي علي عبدالنبي1

000فاخر طالب فاخر عطية 2

11213851326فالح عباس مالك عبود3

1101قيصر جبار كريف 4

7.52.5101251727كاظم حامد عازل كاطع 5

92111251728كرار حميد عبد مسلم حميد6

000كرار حيدر عبد الزهرة 7

000كرار حيدر علي حسين 8

000كرار عبد االمير حسين9

82101151626كرار مسلم موسى 10

103137.5512.525.5كوثر قاسم موسى غالي 11

82107.5512.522.5مأرب سمير عزاوي مشجل 12

000مازن مجيد عبد طاهر 13

7.52.510851323مثنى محمد جبر خضر 14

7.52.510851323محمد ثابت كاظم 15

000محمد جابر حميد 16

10212951426محمد جواد كاظم محمد17

93127.5512.524.5محمد حسين عبد الحمزه عيسى18

92111051526محمد حميد طاهر عبود19

000محمد رحيم عبدهللا محمد 20

000محمد رزاق مدلول مطر21

82107.5512.522.5محمد رضا حسين كاظم 22

9312851325محمد عبد االمير كاظم حسين23

113147.5512.526.5محمد عبد الرضا دولي 24
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82107.5512.522.5محمد غالي جينة غالي 25

000محمد مالك صالح 26

7.52.5107.5512.522.5محمد مهدي نعمة 27

000محمود شاكر حنون 28

8210951424مرتضى عقيل عيسى هضيم29

134171351835مسلم شاكر عبد زيارة 30

000مسلم عقيل نوري 31

000مسلم عالوي حسين 32

7.52.5107.5512.522.5مسلم مطشر شاهين عبد الحسين33

000مشتاق عيدان ناهض مدحي 34

9211851324مصطفى تحسين بهلول كتاب 35

246951420مصطفى حسن صكبان جايد36

000مصطفى حسين محمد حسين37

000مصطفى رشيد سعيد قسام38

7.507.5851320.5مصطفى رضا سعيد دروش الكواز39

102121051527مصطفى فرحان ناصر40

112137.5512.525.5مصطفى كريم حسين عباس 41

358851321مصطفى ماهر نعمة ذهيب42

000مصطفى مسلم دلي عتيوي العارضي43

55107.5512.522.5المصطفى ناظم عبد الجليل خلف44

000مصطفى نور كاظم نور45

000مظفر وحيد مجيد 46

000مقدس عدنان محيبس صريم 47

103131151629مهدي صاحب هادي مهند48

000مهدي صالح عبد حسن ا49

000مهدي محمد رضا محمد50

000مهدي ويس خان51

8210951424مهند محمد عبد الخضر 52



9312951426مهيمن فاضل باقر حسين 53

113141251731مؤمل عامر طعمة 54

000ميثم صادق ناجي 55

10212851325ميثم كاظم محمد حمادي56

000ميثم محمد اوحيد 57

82107.5512.522.5ميثم محمد علوان ناصر 58

000ناجح عزيز محسن 59

7.52.5101251727نور الهدى حسن عبد االمير وناس 60

8210951424نور الهدى علي محمدرضا 61

000نوفل سعدون صاحب 62

000هدى محمد علي عبد االمير63

000هزاع جاسم محمد 64

000هشام حمود جليب 65

12214014هيلين جواد عبدمسلم حمزه66

10212851325وحيد طالب ميلح67

000وسام احمد زغير مكذل الزيادي68

000وسام حاكم جبار 69

7.52.510851323يوسف خليل ابراهيم رضا70

8.51.510851323محمد علي محمد رزاق 71

123551013قاسم ضياء علي اصغر 72

02577محمد حسن مسلم جواد73

64107.5512.522.5عهود عبود محمد علي 74

64101051525مهدي رحيم عمران75

83111051526علي حسين عليوي76

7.52.5101051525محمد قاسم يوسف77

42606محمد حيدر هالل 78


