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 النتيجة اسم الطالب ت
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 مكمل عمار حازم خضير 22

 مكمل فاطمة عماد حميد 23

 ناجح بقرار محمد رافد صبحي 24

 مكمل محمد عبدالخالق عبدالجبار 25

 مكمل مروان شاكر محمود 26
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 مكمل مهدي صالح مهدي 29
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 ناجح يوسف كريم عطا هللا 31

 النتيجة اسم الطالب ت

 مكمل احمد محمد عبدهللا 1
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 مكمل اوس اكرم لطيف 4

 مكمل الحسين علي حسين 5
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