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 100من  الدرجة  قناة التقديم االسم ت

 47 العام اسامة فازع خضر  .1

 26 العام اشرف سعد اوكار  .2

 29 العام بشار مجبل لطيف  .3

 34 العام ابراهيمدالل عدنان   .4

 28 العام زينب جمعة نصيف  .5

 54 العام سجى سعدي شهاب  .6

 62 العام سمية دهام كاظم  .7

 52 العام ب احمدحسيشفاء   .8

 41 العام صالح حسن جار  .9

 28 العام عامر بهاء نعمان  .10

 21 العام عال احمد عبدهللا  .11

 21 العام حازم مهديعلي   .12

 34 العام مروة حمود حميد  .13

 37 العام منذر حسين صالح  .14

 35 العام نعيم متعب انور  .15

 12 العام وليد روكان محمد  .16

 31 النفقة الخاصة ابراهيم دودح محمد  .17

 51 النفقة الخاصة احمد سليمان حمد  .18

 18 النفقة الخاصة احمد طالل احمد  .19

 21 النفقة الخاصة احمد كوان خلف  .20

 15 النفقة الخاصة احمد هيثم عباس  .21

 35 النفقة الخاصة بالل محمد صابر  .22

 32 النفقة الخاصة علي عادلجمعة   .23

 15 النفقة الخاصة خنساء احسان شامل  .24

 21 النفقة الخاصة زياد خلف سلمان  .25

 21 النفقة الخاصة زيدون اسماعيل محمد  .26

 17 النفقة الخاصة سربست عبدهللا محمد  .27

 24 النفقة الخاصة علي مطر عبود  .28

 16 النفقة الخاصة عمر طاهر مهدي  .29

 23 النفقة الخاصة محمد طارق صالح  .30

 10 النفقة الخاصة مدهللا خليل ابراهيم  .31

 31 النفقة الخاصة مروان احمد كامل  .32

 20 النفقة الخاصة مسلم ناجي حمد  .33
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 16 النفقة الخاصة نجد احمد حسين  .34

 23 النفقة الخاصة نشوان علي مصحب  .35

 60 النفقة الخاصة نوار عامر شاكر  .36

 16 النفقة الخاصة هبة عبد السالم خطاب  .37

 17 االمتيازات اياد حمود عبدهللا  .38

 االمتحان يؤديلم  االمتيازات شاكر حمود راضي  .39

 27 االمتيازات فاضل احمد فاضل  .40
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