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كتابةرقناكتابةرقناكتابةرقنا

    مجٌد عبد فٌصل ابراهٌم1

    كاظم حسون اٌوب احمد2

سبع وعشرون27أربع عشرة14ثالث عشرة13سبع حالوب ثامر احمد3

    رحمان مهدي صالح احمد4

5
توفٌق حاتم طاهر احمد

ثالثون30مخس عشرة15مخس عشرة15

6
محمد نافع محمود ارٌج

تسع وعشرون29اثنتا عشرة12سبع عشرة17

    جاسم مسرهد عدنان ازهار7

    رشٌد هادي مهدي ازهار8

إحدى وثالثون31عشرون20إحدى عشرة11سلمان محمد ابراهٌم اسامة9

    مصطفى فتحً الكرٌم عبد اسامة10

    حمد اسماعٌل عالء اسامة11

12
كاظم حسٌن عبدهللا استبرق

أربع وثالثون34أربع عشرة14عشرون20

13
خلف زٌدان خالد اسراء

ست وعشرون26أربع عشرة14اثنتا عشرة12

14
عبد براك كرٌم اسراء

سبع وعشرون27أربع عشرة14ثالث عشرة13

15
حسن حمٌد كرٌم اسماء

اثنتان وثالثون32تسع عشرة19ثالث عشرة13

16
ناٌف ناصر سلمان اسٌل

سبع وعشرون27اثنتا عشرة12مخس عشرة15

17
حمٌد الرحمن عبد حمٌد افراح

تسع وعشرون29ست عشرة16ثالث عشرة13

18
روضان منصور سعد افراح

مثان وثالثوون38مثاني عشرة18عشرون20

19
حسٌن ابراهٌم عواد امنه

ثالثون30اثنتا عشرة12مثاني عشرة18

20
علً القادر عبد عٌدان امنه

مثان وعشرون28اثنتا عشرة12ست عشرة16

21
مدلول خلف محمود امٌمة

مثان وثالثوون38تسع عشرة19تسع عشرة19

22
جمٌل الوهاب عبد محمد اٌات

ثالث وثالثون33ثالث عشرة13عشرون20

23
حسٌن غنً ٌوسف اٌات

أربع وثالثون34عشرون20أربع عشرة14

24
جواد ابراهٌم حكمت اٌة

إحدى وثالثون31ست عشرة16مخس عشرة15

25
ابراهٌم جلٌل قحطان اٌة

أربعون40عشرون20عشرون20

27
حمد محمد حامد اٌالف

أربع وثالثون34أربع عشرة14عشرون20

28
صالح رشٌد صبحً اٌالف

أربعون40عشرون20عشرون20

29
عباس حاتم حازم اٌمان

مثان وثالثوون38تسع عشرة19تسع عشرة19

30
سلمان حسٌن اٌمان

أربع وثالثون34تسع عشرة19مخس عشرة15

31
حسون علً ستار اٌه

عشرون20عشر10عشر10

32
لفته عبد مجٌد محمود اٌه

تسع وثالثون39عشرون20تسع عشرة19

33
خنٌو عبد طه بان

إثنتان وثالثون32اثنتا عشرة12عشرون20

    محمد موسى عامر بتول34

عشرون20عشر10عشر10حسن مجٌد مجاهد بتول35

    ابراهٌم جواد هٌثم بتول36

37
رشٌد مجٌد موسى بثٌنه

أربعون40عشرون20عشرون20

 %40معدل السعي السنوي 

االسهت

%20معدل الفصل الجاني من %20معدل الفصل االول من 
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38
خلف حمٌد عمار بسمل

مخس وثالثون35عشرون20مخس عشرة15

    زغٌن سعٌد عدنان بشائر39

39
ابراهٌم عدنان منذر بلقٌس

إثنتان وثالثون32اثنتا عشرة12عشرون20

40
عبود مرٌوش عامر بهاء

إثنتان وثالثون32عشرون20اثنتا عشرة12

41
حسون عباس جبار تبارك

ثالث وثالثون33مخس عشرة15مثاني عشرة18

42
مخلف فتاح صباح تبارك

ثالثون30مثاني عشرة18اثنتا عشرة12

43
مهدي سعٌد صبار تبارك

إثنتان وثالثون32اثنتا عشرة12عشرون20

44
دٌمً هللا عبد ولٌد تبارك

سبع وعشرون27ثالث عشرة13أربع عشرة14

     سلومً داود حمادي تقوى45

     خلٌل عدنان الباقً عبد تمارة46

إثنتان وثالثون32مخس عشرة15سبع عشرة17حلبون ناجً صالح تهان47ً

      عسكر جاسم كٌطان جاسم48

49
كاظم درٌول هادي جاسم

مخس وثالثون35عشرون20مخس عشرة15

50
حكمً ابراهٌم عدنان جنان

أربعون40عشرون20عشرون20

      صفر مطلك حمد حسام51

52
العابدٌن زٌن عباس حمٌد حسن

إحدى وثالثون31تسع عشرة19اثنتا عشرة12

53
جاسم جواد علً حسن

سبع وعشرون27اثنتا عشرة12مخس عشرة15

54
الٌاس الجبار عبد علً حسناء

ست وثالثون36مثاني عشرة18مثاني عشرة18

55
جواد عباس سعٌد حسٌن

تسع وعشرون29مخس عشرة15أربع عشرة14

56
فلٌح علوان علً حسٌن

ثالثون30ست عشرة16أربع عشرة14

     محمد علً فالح حسٌن57

58
نعٌس محمد حازم حنان

أربعون40عشرون20عشرون20

59
مندٌل قاسم ابراهٌم حنٌن

أربعون40عشرون20عشرون20

60
حمدان حسٌن احمد حنٌن

سبع وعشرون27اثنتا عشرة12مخس عشرة15

61
شكر ٌوسف حسن حوراء

مثان وعشرون28ست عشرة16اثنتا عشرة12

تسع وعشرون29مخس عشرة15أربع عشرة14محسن كاظم دلف حوراء62

     احمد وهاب ثامر حٌدر63

مثان وعشرون28ست عشرة16اثنتا عشرة12جواد عبد عدنان حٌدر64

     صبار مزبان انور خالد65

66
كٌطان ساجت محمد خالدة

مخس وثالثون35مخس عشرة15عشرون20

67
حسٌن صالح مكً خدٌجة

مخس وثالثون35مخس عشرة15عشرون20

68
جلٌل خلٌل ٌونس شهد

سبع وثالثون37سبع عشرة17عشرون20
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57

58

59

60
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