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(أ)شعبة / (الّدراسة المسائٌة)المرحلة الثاالثة  

(1)استمارة رقم  (                         ): أسم الماّدة

كتابةرقناكتابةرقناكتابةرقنا

مثان وعشرون28مثاني عشرة18عشر فقط10حسٌن سالم عاٌد اثٌر1

ثالث وثالثون33تسع عشرة19أربع عشرة14محمد هللا عبد ستار احمد2

عشرون20مخس عشرة15مخس فقط5كرٌم كاظم عماد احمد3

مثان وثالثون38عشرون20مثاني عشرة18نصٌف عباس محمد احمد4

مخس وثالثون35تسع عشرة19ست عشرة16عمران كاظم اٌاد اوس5

سبع وثالثون37عشرون20سبع عشرة17زاٌر فرحان علً اٌات6

ثالثون30اثنتا عشرة12مثاني عشرة18صالح حسٌن احمد اٌناس7

أربع وعشرون24ثالث عشرة13إحدى عشرة11صالح ٌاسٌن عبد اٌهاب8

تسع وثالثون39عشرون20تسع عشرة19حمٌد حاتم زٌد تبارك9

إحدى وثالثون31أربع عشرة14سبع عشرة17مهدي عباس جٌهان10

تسع وعشرون29إحدى عشرة11مثاني عشرة18علٌوي رشٌد زكً حاتم11

مخس وثالثون35تسع عشرة19ست عشرة16خنجر محسن رمزي حسٌن12

تسع وثالثون39عشرون20تسع عشرة19مهدي عباس خضٌر حنٌن13

ثالث وثالثون33تسع عشرة19أربع عشرة14خضر ابراهٌم مؤٌد حنٌن14

تسع وثالثون39عشرون20تسع عشرة19جاسم عزٌز ولٌد حٌدر15

صفر0صفر0صفر0محمود االمٌر عبد قاسم رعد16

مثان وثالثون38تسع عشرة19تسع عشرة19سلٌمان مجبل رغده17

مخس وثالثون35عشرون20مخس عشرة15احمد شكر رحٌم رقٌة18

مثان وثالثون38عشرون20مثاني عشرة18عزٌز محمد عبدالستار نزار رٌمه19

ثالثون30ثالث عشرة13سبع عشرة17مالح صبري علً زٌنة20

ست وثالثون36مثاني عشرة18مثاني عشرة18جاسم هراطة الرسول عبد سبأ21

تسع وثالثون39عشرون20تسع عشرة19جاسم حسٌن هاشم سجاد22

ثنتان وثالثون32ثالث عشرة13تسع عشرة19كاظم عباس سعدون سجى23

ست وعشرون26مخس عشرة15إحدى عشرة11اسماعٌل راسم سلوان24

ثالثون30إحدى عشرة11تسع عشرة19مصطفى االمٌر عبد ثامر شهد25

مثان وثالثون38تسع عشرة19تسع عشرة19عربٌد تاٌه حٌدر عباس26

ست وثالثون36عشرون20ست عشرة16شكر ابراهٌم جهاد عبٌر27

مثان وثالثون38عشرون20مثاني عشرة18سبع براء عل28ً

ست وعشرون26إحدى عشرة11مخس عشرة15جواد محمود شكر عل29ً

ثالثون30مثاني عشرة18اثنتا عشرة12شهاب الخالق عبد مظهر عل30ً

ثالثون30أربع عشرة14ست عشرة16علوان ابراهٌم غازي غسان31

أربعون40عشرون20عشرون20الحسن عبد رحٌم فاطمة32

أربعون40عشرون20عشرون20لٌلى عبد المهدي صالح33

ست وثالثون36مثاني عشرة18مثاني عشرة18جساس كٌطان  طعمه محمد34

ثالثون30مخس عشرة15مخس عشرة15مخلف عبد نجم محمد35

ثالث وثالثون33مخس عشرة15مثاني عشرة18محمد نوري صباح محمود36
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مثان وثالثون38مثاني عشرة18عشرون20سبع هللا عبد الستار عبد مروة37

ثالث وثالثون33سبع عشرة17ست عشرة16حمد شهاب سعد مصطفى38

سبع وثالثون37مثاني عشرة18تسع عشرة19عٌال عبد علً منال39

سبع وثالثون37تسع عشرة19مثاني عشرة18خلف علً حسن منتهى40

ثالث وثالثون33مخس عشرة15مثاني عشرة18علً عسل رشٌد نسرٌن41

إحدى وثالثون31إحدى عشرة11عشرون20محمد جاسم فائق الهدى نور42

أربع وثالثون34تسع عشرة19مخس عشرة15علً رضا ٌوسف نور43

مثان وثالثون38عشرون20مثاني عشرة18رمٌض سلمان خالد هدٌر44

أربعون40عشرون20عشرون20خلف الجبار عبد عثمان وصال45

مثان وعشرون28اثنتا عشرة12ست عشرة16احمد حسن مرعً ولٌد46

تسع وعشرون29ثالث عشرة13ست عشرة16خمٌس جاسم عباس وئام47
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