
pkقناة القبولعدد المقاعد المتاحة للنفقة الخاصةعدد المقاعد المتاحة للقبول العام
ل-غازي ى-جح القبول العام22احمد-جاسم-محمد-غازي-

د-سلطان د-صالح-عواد-نداء-ع د المج النفقة الخاصة22احمد-ع
اظم-جنذور اظم-جواد-نضال- اء-مهدي- القبول العام22ا

دالسالم-اروى-محمود دالقهار-ع اد-ع صل-ا القبول العام22الف
ه م-سام مان-رح -سل -نا ا القبول العام22المعتصم 

ى-فارس د- د-سع د المج النفقة الخاصة22امنة-غسان-ع
النفقة الخاصة22اوس-سالم-ذنون-محمد-هدى-جعفر-محمد

اظم-محمد د-مهدي-خلود- يح-مج ن-ص النفقة الخاصة22برو
د د المج ا-ص -ع دهللا-ص ارك-نص -محمود-ع النفقة الخاصة22ت

ي طه-عبود- د-دو - النفقة الخاصة22حاتم-حسو -ع
سم اة-نا -ب ازات22حمزة-حمزة-نوري-هادي-ح امت

مة-محمد س د- دالمنعم-رجب-سع النفقة الخاصة22حنان-ع
مه-عليوي-ج  در-ع -نع م- النفقة الخاصة22حن -حا

در-من -محسن-حمود-سحر-صاحب- النفقة الخاصة22ح
د الحس  ب-ع ا اس -ح د-احمد- القبول العام22خالد-ول

دالن -محمد ا-عالء-حسن-محمد-نضال-ع النفقة الخاصة22دال
م- د ال -وفاء-ع م-جا اد-ابراه القبول العام22دعاء-ز

ف دالرحمن-عناء-عارف- د-ع النفقة الخاصة22رغد-خالد-حم
دالسالم جة-ع ج-خد م-ف دال النفقة الخاصة22رنا-منذر-ع
ل ح -نوال النفقة الخاصة22رام-عماد-سجاد غازي-اسماع
ف اس- اس-هاجر-ع ار- ــهام-هادي-ج القبول العام22ر
د الزهرة-مهدي-كبون-احالم-فرهود ب-ع ازات22ز امت

ب-ق -عدنان-ع -هدى-رشاد-نا  النفقة الخاصة22ز
اس-كوثر-ع -حس  ب-ماجد-خض -ع القبول العام22ز

م-محسن-سهامه-محمود- ب-مالك-ك القبول العام22ز
اح-مسافر ار-غالب-مسافر-نورة-ص القبول العام22زنة-ج

دع -محمد صالح-شذى ازات22سارة-محمد صالح-ع امت
ة-نجم- صل-محمد-سلمان-سعد ل-ف القبول العام22سه

ر ج-اسماء-خالد-شا ف هللا-عمر-محمد-ف ازات22س امت
ماء-سلمان-داود-سالم-فرحه-م -مهدي القبول العام22ش

ل لبوده-ج -مشكور- ا اظم-لهمود- دال النفقة الخاصة22ع
د الحس -احمد-مال اغا-خلود-جواد القبول العام22عال-ع

ت ة-صا -ن ت-سم م-مرحب-ن النفقة الخاصة22ع -ابراه
د الوهاب ز-سناء-ع د الع د الستار-ع ث-ع ازات22ع -ل امت

القبول العام22ع -محمود-هاشم-خض -نداء-جاسم-حمود
دالصاحب سام-ع ف-جاسم-توفيق-اب النفقة الخاصة22ع -نص

اظم-جم  ال- در-ع -ف داالله- اء-ع النفقة الخاصة22عل
مر ب- اظم-حمد-حطحوط-ز د ال النفقة الخاصة22عماد-ع

ه-هاشم-زنه-مث -هاشم النفقة الخاصة22فاطمه-عالء-قت
م حة-رح ج-مد م-ف د ال صل-صادق-ع النفقة الخاصة22ف
ش ه-قحطان-قدوري-مجحم-انتصار-عا النفقة الخاصة22قت

ل-فاطمة ل-محمود-اسماع النفقة الخاصة22محمد-اسماع
القبول العام22محمد-رائد-حسن-عبود-هدى-محمد ع 

د الغفار النفقة الخاصة22محمد-مزاحم-عمر-ع -منال-حردان-ع
د ة-عا -عا د-سم د-مج م-خالد-ول القبول العام22م

دهللا لة-ع ل-مصط -جم م-محمد-خل ازات22م امت



اظم د ال د-حده-هاتف-ع م ف-مح النفقة الخاصة22مهند-يوسف-نا
اده-صالح دالحس -علوان-م اسم-ع القبول العام22ميثم-
اظم-جواد فاء- د-ه هللا-وح النفقة الخاصة22نور-حس -خ

ه-احمد-صالح-حسن-اشواق-محمود-صالح القبول العام22ه
ام-مولود القبول العام22هدى-سعدالدين-محمد-رحان-ه
ب- ه-غض ده-ع -خلف-عليوي-فخ النفقة الخاصة22ه


