
دمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطاالء عبد العباس منشد1 دج دجدامقبولج ناجحج
ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطاالء يوسف رسول2
دمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطاحمد ابراهيم بهلول3 دج دمقبولج ناجحج
دجدااحمد خيري دمحم4 دج دج دج دج دج دممتازج دجدامتوسطج ناجحج
داحمد ارحيم مطير5 دج دج دمتوسطمقبولمقبولج دج ناجحمتوسطمتوسطج
دجدامقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطاحمد عامر رحيم6 ناجحمتوسطمقبولمتوسطج
دجدامتوسطاحمد عبد الحسين شنان7 فمقبولج مكملمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطضع
دمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولاخالص حمزه كاظم8 دمقبولج ناجحج
دمتوسطمقبولمتوسطمتوسطاخالص فالح عبد هاني9 دمتوسطج دج دج دجداج ناجحج

دازهار عبد الشهيد مهلهل10 دمقبولج دجدامتوسطمتوسطمقبولج دج دج دجداج ناجحج
داسامه جاسم دمحم11 دجداج دمتوسطج دج دج دجداممتازج دج دجداج ناجحج
دمتوسطمتوسطمتوسطاسراء حسن خميس12 دمتوسطمقبولمتوسطج دجدامتوسطج ناجحج
داسراء راشد باعي13 دمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطج دج دمتوسطج ناجحج
دجدااسراء رزاق سعود14 دجداممتازمقبولمتوسطمتوسطمتوسطممتازج ناجحممتازمتوسطج
دمقبولمقبولاسراء فاضل انعيمه15 دمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطج دجدامتوسطج ناجحج
دمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولاسراء فليح محسن16 ناجحمقبولمقبولمتوسطج
دمقبولمقبولمقبولمقبولاسيل جاسم فيصل17 متوسطمتوسطج
داسيل كامل صالح18 دممتازج دمتوسطج دجدامقبولج دج دج ناجحج
دجدامتوسطاطياف نعيم نغيمش19 دج دجدامتوسطمتوسطمقبولج دجداج دج دجداج ناجحج
دمتوسطافراح حسين عبد هللا20 دج دمتوسطمقبولمقبولج ممتازمقبولج
دالهام شالكه خنجر21 دج دمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطج دج دجداج ناجحج
دجداامل لفته ناصر22 دجداج دج دمتوسطمقبولج دج دج دج دج ناجحج
دجدامتوسطامنه شخير منشد23 دمقبولج دجدامقبولمتوسطج دج دجدامتوسطج ناجحج
فمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولامير رسول حمود24 دمتوسطضع مكملمقبولمقبولج
دمقبولمتوسطانسام راسم حيدر25 فج دمتوسطمقبولمتوسطضع دمقبولج مكملج
دمتوسطانوار دمحم حسن26 دج دمتوسطج دمتوسطج دجداج دمقبولج ناجحج
دايات ستار جخيري27 دمتوسطمتوسطج دمتوسطمتوسطمقبولج دجدامتوسطج ناجحج
دمتوسطمتوسطايمان جياد مهدي28 دمتوسطج دجدامتوسطج ناجحمتوسطمتوسطمتوسطج
دجداايمان حميد خريجان29 دجداج دج دجدامتوسطج دج دجداج دج دج دجداج ناجحج
دجدامتوسطايمان عجمي فرج30 دج دج دمتوسطج دجداج دج دمقبولج ناجحج
دجدابنين حيدر كاظم31 دجداج دمقبولج دممتازمتوسطمتوسطج دجدامقبولج ناجحج
دمتوسطبنين هاشم عبد الحسين32 دمتوسطمتوسطج ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطج
دتحسين سالم موات33 دجداج دمتوسطمتوسطج دج دج دج دجداج دج ناجحج
دمقبولمتوسطمقبولمتوسطتهاني جاسم فليح34 دجدامتوسطج دج دج دج ناجحج
دمتوسطتيسير معين عيدان35 دمتوسطج دج دجدامقبولج دمتوسطمتوسطج ناجحج
فمتوسطجسام علي نعاس36 دمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولضع مكملمتوسطمقبولج
دجنان جبار عبد هللا37 دجداج دمتوسطج دج دجدامتوسطج دجداج ناجحممتازمتوسطج
دمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولحاتم كريم جبير38 ناجحمتوسطمقبولمتوسطج
دمقبولمقبولحربي شفيت كاظم39 دمقبولمقبولمقبولج ناجحمتوسطمتوسطمتوسطج
دمتوسطحسين ستار جبر40 ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطج
فحسين سعود منشد41 فضع دضع فج مكملمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولضع
دجداحسين علي صبار42 دج دمتوسطمتوسطج دج دجداج دجداج دجداج دج ناجحج
دجدامتوسطحسين محسن داخل43 دمتوسطج دمتوسطمتوسطج دجداج دجدامتوسطج ناجحج
دجداحسين دمحم جبار44 دجداج دمتوسطج دج دج دممتازج دج دجداج ناجحج
دجداحنين فاضل عباس45 دجداج دممتازمتوسطج دجدامتوسطج دجداج دج دج ناجحج
دمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطحوراء كريم عبد الحسين46 دجداج دمتوسطج ناجحج
دحوراء علي جبر47 دمتوسطمقبولج دمتوسطمتوسطمتوسطج دمتوسطج ناجحج
فحيدر جبار حسين48 فضع فمقبولضع دمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضع مكملج
ددعاء رزاق عبد عواد49 دج دجدامقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطج دمتوسطج ناجحج
ددعاء طه دمحم50 دج دمتوسطمتوسطج دجدامتوسطمتوسطج دج دجداج ناجحج
دجدادالل عبد الزهره نجم51 دج دجدامتوسطمتوسطمقبولمتوسطج دج دجدامقبولج ناجحج
دجدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطرحاب حسين تايه52 دمتوسطج دج دج ناجحمتوسطج
دجدامتوسطرشا حسون منديل53 دمقبولج دمتوسطمتوسطج دج ناجحمتوسطمتوسطج
دمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولرقية حسين كاظم54 ناجحج
دريمان حسين جواد55 دممتازج دجداج دمتوسطج دجداج دج دج ناجحممتازج
دمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطزهراء طاهر عبد الزهره56 دج ناجحمتوسطمقبولج
دمتوسطمتوسطزينب احمد كريم57 فمقبولمتوسطج دجدامتوسطضع فج مكملممتازضع
دمقبولمتوسطزينب حسن عبد حطحوط58 دجدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطج دجداج دج ناجحج
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دزينب حسين جاسم59 دج دجدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطج دجداج دج دجداج ناجحج
دزينب طاهر عبد الزهره60 دمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولج دمقبولمتوسطج ناجحج
دزينب عباس عجاج61 دج دمتوسطمقبولج دجداممتازمتوسطج دج دجداج ناجحج
دجدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطزينب كريم عيسى62 دج دج دجداج ناجحج
دمقبولزينب كريم هادي63 دج دمتوسطج دجدامتوسطج دج ناجحممتازمتوسطج
دمتوسطسرور ماجد فليح 64 دج دجدامقبولج دجدامتوسطمتوسطج ناجحمتوسطمتوسطج
دمتوسطسفيره هادي محيل65 دج دمقبولمقبولمتوسطج دج دمقبولج ناجحج
دسلطان سعد كامل66 دج دج دج دج دجداممتازمتوسطج دج دج ناجحج
دمتوسطمتوسطسلوى عبد الحسن كامل67 دمتوسطمقبولمقبولج دج ناجحمتوسطمتوسطج
دمتوسطمقبولسمير كاظم نور68 دجدامتوسطمقبولمقبولمقبولج ناجحمقبولمتوسطج
دمتوسطممتازمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولسندس زاحم حمزه69 ناجحج
دسهام ماجد لطيف70 دج دج دمتوسطمتوسطمتوسطج دج دمتوسطج ناجحج
دجدامقبولمتوسطشيماء حسين لفته71 دمتوسطمقبولمتوسطمتوسطج دمقبولج ناجحج
دمقبولمقبولمقبولصابرين علي موحان72 دمتوسطمتوسطج دجدامتوسطمتوسطج ناجحج
فصالح رحيم حمدان73 فضع مكملمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطضع
دصفاء علي جبار74 دممتازج دمتوسطج دجدامتوسطج دجداج دج دج ناجحج
فصالح مهدي جاسم75 دمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضع مكملج
دمتوسطضياء كريم كامل76 دجداج دج دمتوسطج دجداج دج دمتوسطج ناجحج
دعامر كاظم خليوي77 دجداج دمتوسطمقبولج دج دممتازج ناجحمتوسطمتوسطج
دمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطعباس راتب موسى78 ناجحمقبولمتوسطج
دمقبولمقبولعبد هللا رحيم ردام79 دجدامقبولمقبولمتوسطج دج ناجحمقبولمتوسطج
دمتوسطعبد هللا سجاد كاظم80 دمتوسطمتوسطمتوسطمقبولج دج ناجحمتوسطمقبولج
دجداعبد هللا مطشر موسى81 دجداج دمتوسطج دجداج دج دممتازج دمتوسطج ناجحج
دعبير ستار هاني82 دج دج دمتوسطج دج دجداج دج دمتوسطج ناجحج
دعذراء حسن سهر83 دج دمتوسطمقبولمقبولمتوسطج ناجحمقبولمتوسطمتوسطج
فمقبولمتوسطمقبولعذراء سليم علك84 مكملمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضع
دمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطعذراء طالب ضايف85 دج دمقبولج ناجحج
دعذراء عناد ياسين86 دمتوسطج دج دجدامتوسطمتوسطج دجداج دجدامتوسطج ناجحج
دمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطعقيل خنجر رهيف87 دج ناجحمقبولمتوسطج
دعال دمحم فليح88 دمقبولج دمقبولمقبولج دجدامقبولج دجدامتوسطج ناجحج
دجداعلي حسين جاسم 89 دج دمتوسطمتوسطمتوسطج دجداج دج دج دجداج ناجحج
دعلي رزاق رشيد90 دجداج دمتوسطمتوسطج دجدامتوسطج دجداج دج دج ناجحج
متوسطمقبولعلي رياض منشد91
دمتوسطمتوسطعلي سالم كافي92 دمتوسطمتوسطمتوسطج دج ناجحمتوسطمتوسطج
دمقبولمقبولعمر عميد راضي93 دمقبولمقبولمقبولج دج ناجحمقبولمقبولج
فمتوسطمقبولمقبولغدير دمحم عبادي94 دضع دمقبولج دجداج مكملمتوسطمتوسطج
دمتوسطغفران سالم عبد الهادي95 دمتوسطج دمقبولمتوسطج دج دمتوسطج ناجحج
دمتوسطغفران صاحب داشر96 دمتوسطج دمقبولمتوسطج دج دمتوسطج ناجحج
دمقبولمقبولمقبولفيصل فهد غصاب97 دمتوسطج دجداج ناجحمقبولمتوسطمتوسطج
مقبولمقبولممتازمقبولمقبولمقبولمقبولقحطان فيصل حوطي98
دمتوسطقيصر محسن راضي99 دمقبولج دجدامتوسطمقبولج دجداج ناجحممتازمقبولج
دكرار صبحي جاسم 100 دج دج دجدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطج ناجحمتوسطمقبولج
دمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولكرار كتاب فيصل101 دمقبولج ناجحج
دمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطكريم شاكر كريم102 ناجحمقبولمقبولج
دلمياء حمود حسن103 دمتوسطمتوسطج دجدامتوسطمقبولج دج دمقبولج ناجحج
دمتوسطمتوسطمتوسطليث شفيق شهيد104 ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطج
دمقبولمالك نعيم حسين105 دج دمتوسطمتوسطمتوسطج دج ناجحمقبولمقبولج
دجداممتازمجتبى حسن حمد106 دمتوسطج دجداج دج دجداج دممتازج دجداج ناجحج
متوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمجيد ياسر حسين107
ددمحم جمعه عكال108 دج فمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولج دجدامتوسطضع مكملج
دجدامتوسطدمحم جندي حمود109 دمتوسطج دمقبولمتوسطج دجدامتوسطمتوسطج ناجحج
ددمحم فالح عطيه110 دجداج دمقبولمقبولمقبولمقبولج دج ناجحمتوسطمتوسطج
ددمحم كريم كاظم111 دمقبولج دجدامتوسطمتوسطمقبولج دج ناجحمقبولمتوسطج
فدمحم نعيم كريم112 دجداضع فج مكملمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضع
فمتوسطمقبولمقبولمحمود شاكر ساجت113 فضع دمقبولمقبولضع مكملمقبولمتوسطج
فمقبولمرتضى هادي مهجه114 فمقبولضع دمقبولمقبولضع مكملمقبولمقبولمقبولج
دجداممتازممتازمروه صالح حسن115 دجداممتازممتازممتازممتازج ناجحممتازممتازج
دجداممتازمريم انور ميزر116 دجداج دجداج دج دج دممتازج دجداج ناجحممتازج
دجدامقبولمريم حسين علي117 دج دجدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطج ناجحمقبولمقبولج
دمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمسلم عقيل دريم118 دمقبولج ج
دجدامقبولمقبولمشعل كاظم جليل119 دمتوسطمقبولمقبولمقبولج ناجحمتوسطمتوسطج
دمقبولمقبولمقبولمصطفى جابر حمود120 مقبولمقبولج
دمقبولمصطفى فاضل منشود121 فمتوسطج دمقبولمتوسطضع دج مكملمقبولمقبولج
دجدامنتظر عبد الحكيم علي122 دجداج دمتوسطج دج دج دجداج دج دمقبولج ناجحج
دمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمنير فوزي غانم123 متوسطمقبولج



دجدامها فارس بخيت124 دج دج دج دج دجدامتوسطج دجداج ناجحمتوسطمتوسطج
دجدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطميسم طارق جبار125 ناجحممتازمقبولج
دجدامقبولمقبولميعاد محسن عذافه126 دمتوسطمتوسطمقبولج دج ناجحمتوسطمقبولج
فمقبولتاصر حسين علي127 دضع دمتوسطمقبولمتوسطمتوسطج مكملمقبولمقبولج
دجداممتازنبأ حسين مجدي128 دجداج دجداج دجدامتوسطج دجداممتازج دجداج دجداج ناجحج
دمتوسطنبأ كامل هليل129 دمقبولمتوسطمتوسطمتوسطج دج دجدامتوسطج ناجحج
دنور راضي حسن130 دجداج دجدامتوسطج دمتوسطج دجداممتازج دمتوسطج ناجحج
دمتوسطنور صالح رحيم131 دمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطج دج دجدامقبولج ناجحج
دنوره هلول رحيم132 دجداج دمتوسطج دج دج دج دج دج ناجحمتوسطج
دمتوسطهبه ياسين شنون133 دجدامتوسطج دج دمتوسطج دج دج دجداج ناجحج
دمتوسطمتوسطهدى شهيد عامر134 دجدامتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطج ناجحج
دجداهدى عامر علي135 دجدامتوسطج دجداج دجداج دجداممتازممتازممتازج دجداج ناجحج
دجدامتوسطهدير ناجح خطار136 دمقبولج دمتوسطمتوسطج دج دج دجداج ناجحج
فوسام راهي عواد137 دجدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضع دج مكملمقبولمقبولج
دوسام مهدي بريمه138 دج دج دمتوسطمقبولمتوسطج دج ناجحمتوسطمتوسطج
دجداوسن يونس عبد الهادي139 دجداج دج دجداج دج دجداممتازمتوسطج ناجحممتازممتازج
فمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولوفاء صالح كدر140 دضع مكملمتوسطمقبولممتازج
دوفاء قاسم هاشم141 دمتوسطج دج دمتوسطمتوسطج دج دجدامتوسطج ناجحج
دوالء عادل خلف142 دمتوسطمتوسطمقبولمقبولج دجدامتوسطممتازمتوسطج ناجحج
دجدامتوسطياسر خضر حميد143 دمتوسطمتوسطمقبولمتوسطج دجداج ناجحمقبولمتوسطج


