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خوش وثالثوى درجت171835ًاحمد ابراهٌم مناجد1

حضع وعشروى درجت141529ًاحمد عبد الستار عبدهللا سبع2

حضع وعشروى درجت171229ًاحمد كاظم ناجً صكر3

ثالثوى درجت131730ًاسماعٌل داود سلمان مهدي4

أربع وثالثوى درجت191534ًآٌات حازم حسٌن علوان5

أربعوى درجت202040ًآٌات عبد هللا احمد عبد6

خوش وثالثوى درجت181735ًاٌسر عدنان مطشر جاري7

أربع وثالثوى درجت171734ًآٌة سالم صبار حسٌن8

خوش وثالثوى درجت171835ًاٌهاب حسٌن خلٌل ٌاسٌن9

ثوانً وعشروى درجت141428ًحسن علً هدرس عل10ً

ثالثوى درجت161430ًحسٌن سامر جبار زٌدان11

ثالثوى درجت151530ًحسٌن عباس حسٌن عل12ً

حضع وعشروى درجت161329ًحسٌن فؤاد مزعل ساط13ً

صبع وعشروى درجت131427ًحمدي كرٌم عبد هللا حسٌن14

ثالثوى درجت171330ًحمٌد محمود عرابً خلف15

حضع وعشروى درجت181129ًخلٌل ابراهٌم فتاح مصطفى16

خوش وثالثوى درجت201535ًرعد سامً عارف حسٌن17
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خوش وثالثوى درجت171835ًزٌنب ٌاسٌن صالح كاظم20
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ثالثوى درجت131730ًسجاد نجم عبد زٌدان22
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خوش وثالثوى درجت191635ًسجى وهٌب مهدي حسن24

واحد وثالثوى درجت171431ًسعد مهدي علوان مهدي25

:                                الوـــــــرحلت 

إرشاد حربوي:       الوـــــادة    جاهعت دٌالى

:هدرس الوادةكلٍت الخربٍت للعلوم االنضانٍت

فصل الثانًفصل االول

الضعً

قضن العلوم الخربوٌت والنفضٍت
:  الشعبـــــــــــت 
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