
داثار حميد كاظم1 دج دمقبولمتوسطج دج دمتوسطج ناجحمتوسطمتوسطج
فمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطاحمد حميد فرحان2 فمتوسطضع مكملمقبولضع
دجدامتوسطاحمد صالح مطر3 دمتوسطمتوسطج دج دمتوسطج دجداج دج ناجحج
دمتوسطاحمد عيدان عبد كايم4 دمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولج دمتوسطج ناجحج
داحمد فاهم منسي5 دج دمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولج ناجحج
فاحمد كريم عطشان6 دمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولضع مكملج
فمقبولمتوسطمقبولاحمد ماجد صاحب7 مكملممتازمتوسطممتازمتوسطمتوسطمقبولضع
دمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد مرضي سوادي8 دمتوسطمتوسطج ناجحمتوسطمقبولج
دمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطاحمد مسير فيصل9 ناجحمتوسطمقبولج

دجدامقبولاسراء هادي دمحم10 دجدامتوسطمتوسطج دمتوسطج دجداممتازج ناجحممتازج
دمقبولاسيل حميدان زين11 دمقبولمقبولج دمقبولمتوسطمقبولمتوسطج ناجحج
ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولافراح جابر متعب12
دامجد دمحم اسماعيل13 دج دمقبولمقبولج دمتوسطمتوسطج دجدامتوسطج ناجحج
دمقبولمقبولمتوسطمتوسطامل عبد الرضا ورش14 دمتوسطمتوسطج دمتوسطج ناجحج
فمتوسطمقبولامير حسين عزيز15 فضع دمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولضع مكملج
فاياد جاسم دمحم16 فمتوسطضع دمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولضع مكملمتوسطج
ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولايمان جمعه دوهان17
دمتوسطمتوسطبتول لفته فضاله18 دمقبولج دمتوسطج دج دج ناجحمتوسطج
فبدر نصر هللا مزعل19 فمقبولمتوسطضع فمقبولمقبولضع مكملمقبولمتوسطمتوسطضع
دجدابدور نعيم عربي20 دجداممتازج دجداممتازممتازج دجداج دجداممتازج دجداج ناجحج
فبشار دمحم ناصر21 فمقبولضع فمقبولمقبولمقبولضع مكملمقبولمقبولمتوسطضع
فتقي الدين علي دمحم22 دضع دمقبولمقبولج دمتوسطمتوسطج دمقبولج مكملج
دمتوسطجاسم دمحم عواد23 دمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولج ناجحج
فمتوسطمتوسطجعفر خالد محسن24 فضع مكملمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولضع
دجالل تايه منهي25 دج دمقبولمقبولج دمتوسطج دجداج دج دج ناجحج
دمتوسطجنان تركي عكال26 دمتوسطمقبولمتوسطج دمقبولج فج مكملمقبولضع
دجواهر كريم طويح27 دج دمقبولمقبولج دمتوسطمتوسطج دمتوسطج ناجحج
دمقبولحبيب عبد االمير جالب28 ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولج
دمقبولمتوسطمتوسطمتوسطحسام حسن مشيعل 29 دجدامقبولمتوسطج دج دج ناجحج
دمقبولحسن فالح مرزوك30 ناجحممتازمقبولممتازمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولج
دمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولحسن هادي كاظم31 دجدامتوسطج ناجحج
دمقبولحسن فرحان حسن32 فج مكملمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضع
دمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطحسين قاسم دوحي33 ناجحج
دمتوسطحسين كاظم منشد34 دمقبولمقبولج دمقبولمتوسطج ناجحمقبولمقبولج
دمتوسطحسين محمود خوام35 دمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولج ناجحج
دحسين مسير وعيل36 دجداج دمقبولمقبولج دج دمتوسطج ناجحمتوسطمقبولج
دمقبولحسين هاتف عباس37 دجدامقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولج دجدامقبولج ناجحج
دجداحنين حيدر مالك38 دممتازج دمتوسطج دج ناجحممتازمقبولممتازمتوسطج
دممتازممتازحنين صبحي كاظم39 دجدامتوسطج دج دج دجداج دجداج دجداج ناجحج
دجدامقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولحنين علي حسين40 دجدامتوسطج ناجحج
دجداحنين كركان عكال41 دجداج دجدامقبولمتوسطج دج دج ناجحممتازمتوسطممتازج
دمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولحوراء عدنان عبد حسين42 دجدامقبولج ناجحج
دجداحوراء كريم لهو43 دجداج دج دمتوسطج دج دجداممتازمتوسطج دجداج ناجحج
دحياة تركي بدر44 دج دمقبولمقبولج دمتوسطمتوسطج دج دج ناجحج
دمتوسطحيدر علي موسى45 دمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولج دمقبولج ناجحج
دمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولخالد زغير هادي46 ناجحمتوسطج
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ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطخديجه خليل جاسر47
دمقبولدنيا قابل فزاع48 دمقبولمتوسطج دجدامقبولمتوسطج ناجحممتازمقبولج
دمتوسطرائد مهدي عطيه49 دمتوسطمقبولج دمتوسطج دجداج دج دج ناجحج
ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرسول حاكم هادي50
ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطرسول حسن اليم51
دممتازممتازرقيه خليل بهلول52 دجداج دجداج دجداج دج دجداممتازج دجداج ناجحج
درياض سوادي جبير53 دج دمتوسطمقبولمتوسطج دجدامتوسطج ناجحمتوسطمتوسطج
دمقبولمقبولمتوسطمتوسطريكان صالح دخيل54 ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطج
دمتوسطمقبولمتوسطزهراء حسن جعفر55 دج دج دمتوسطممتازمتوسطج ناجحج
دزهراء داوود سلمان56 دج دمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولج دجدامقبولج ناجحج
دزهراء عدنان علي57 دج دج دمتوسطمقبولج دج دج دج ناجحمقبولج
دجدازهراء نعيم عربي58 دجداج دمتوسطمتوسطج دج دمتوسطج دج دج ناجحج
دمتوسطزينب بطل بالل59 دمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطج دمقبولج ناجحج
دجدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطزينب كريم عبد الحسين60 ناجحج
دجدازينه صباح صبري61 دج دج دمقبولج دجدامتوسطمتوسطج دج دجداج ناجحج
دمقبولساجد ذباح شايع62 فمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولج دضع مكملج
دسجاد تركي جابر63 دجداج دمقبولمقبولج دج دج دج دمتوسطج ناجحج
دجدامقبولسجاد عاجل عريان64 دمتوسطمتوسطج دجدامتوسطمتوسطج دجداج ناجحمتوسطج
ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولسجاد فيصل مشرب65
دمقبولسرى طالب ناجي66 دجدامقبولمتوسطمتوسطمقبولج ممتازمقبولج
ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولسالم خالد راجوج67
دمتوسطسالم عبد ياسر68 ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولج
دمقبولسلوى عواد هالوي69 دمقبولمتوسطج دمتوسطمتوسطج دمقبولج ناجحج
دمقبولسميه ماجد حمود70 دج دج دج دج دممتازمتوسطج ناجحممتازج
دمتوسطسيف علي دلي71 فج فضع دمقبولمتوسطمتوسطضع مكملمتوسطمقبولج
فمقبولمتوسطمقبولشهاب ثجيل كزار72 فضع مكملمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولضع
دمتوسطشيماء راجح شعالن73 دمقبولمتوسطج دج دج دجداج دج دج ناجحج
دمتوسطصابرين عبد الكاظم ضعيف74 دجدامتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطج دج دج ناجحج
دمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولصاحب حسين عبدهللا75 ناجحج
دمتوسططارق سلمان معجون76 دجدامقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطج ناجحمتوسطمتوسطج
دمقبولطالب حسن عطشان77 دمقبولمقبولج ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطج
دمتوسطعباس حامد عوض78 دج دمقبولج دجدامتوسطمتوسطج ناجحمتوسطمتوسطج
دمتوسطعباس رزاق حميد79 دمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولج ناجحمقبولمتوسطج
دمقبولعبير رحيم جاسم80 دمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولج ناجحمتوسطمتوسطج
دعدنان رجوان والي81 دج دجدامقبولمقبولج دمتوسطمتوسطج دجداج ناجحمتوسطج
دجداعذراء حازم اسماعيل82 دج دجدامقبولمتوسطج دمتوسطمتوسطج دج دجداج ناجحج
دجداعذراء صاحب جياد83 دجداممتازج دج دجداممتازج دج دجداممتازج ناجحممتازج
دجدامتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولعرب فارس مطلك84 دجدامتوسطج ناجحج
دعقيل صوفي عبد الحسين85 دمقبولمقبولمتوسطج دج دمقبولج دج دج ناجحج
فمقبولمقبولعلي حسين دمحم86 فضع فمقبولمقبولمقبولمتوسطضع مكملمتوسطضع
دعمار حميد فنطل87 دج دمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطج دج دج ناجحج
دمقبولمقبولمتوسطمقبولعمار حميد كاطع88 فمقبولج دمقبولمقبولضع مكملج
دعمار فارس رزوق89 دج دمقبولمقبولج دجدامتوسطمقبولج دمتوسطج ناجحج
دمقبولمقبولمتوسطمتوسطعمران جداح غزاز90 دمقبولمقبولج دمقبولج ناجحج
دجدامتوسطعهود سعد رحيم91 دج دج دج دج دجدامتوسطممتازمتوسطج ناجحج
ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولغانم حسن مرسال92
دغفران كويني حنيدل93 دج دمقبولمتوسطج دج دجدامقبولج ناجحمتوسطمقبولج
دمتوسطفاطمه سهيل حسن94 دمقبولج دج دج ناجحممتازمقبولممتازمقبولج
دمقبولفاطمه هادي عيسى95 ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطج
دفرات عبد االمير كشيش96 دجداج دمقبولمتوسطج دج دجدامتوسطج دج ناجحمتوسطج
فماجد لعيوس مطر97 دضع دمقبولمتوسطج دمتوسطمقبولج مكملمقبولمتوسطج
دمتوسطماجده كاظم محيسن98 دمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولج ناجحمتوسطمتوسطج
دمقبولمقبولمتوسطمتوسطماهر نعمه غالي99 دمقبولمقبولج ناجحمقبولمقبولج
دمقبولمقبولمتوسطمتوسطمثنى فاضل مرهج100 دمقبولمقبولج دجدامتوسطج ناجحج



دمقبولمثنى مطر جابر101 دمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطج دمقبولج ناجحج
دمتوسطمرتضى حميد حسين102 دمقبولمتوسطج دمقبولمتوسطج دجداج دج ناجحج
دمتوسطمرتضى كريم عاجل103 دمتوسطمقبولمتوسطج دجدامقبولج دج دجداج ناجحج
دمريم حسين ناصر104 دج دمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولج دمتوسطج ناجحج
دمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمريم علي كامل105 دج دجدامقبولج دج دجداج ناجحج
دجداممتازمريم نعيم حناوي106 دج دج دجداج دممتازمتوسطمتوسطج دجداج ناجحج
دمشتاق رزاق هناوي107 دج دمقبولمقبولج دجدامقبولمقبولج دج دجداج ناجحج
دمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمصطفى شاني خضير108 ناجحمتوسطمقبولج
فمصطفى محسن علي109 فمتوسطضع فضع فمقبولمتوسطضع مكملمقبولمقبولمقبولضع
دمهدي عزيز فنيخ110 دمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطج ناجحمتوسطمتوسطج
دجدامقبولممتازمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمئاثر نعمه انغيمش111 ناجحج
دناديه جبار كريم112 دج دمقبولمتوسطج دمتوسطج دممتازج دجداج ناجحج
دناديه سالم بالل113 دجداج دمتوسطمقبولمتوسطج دجدامقبولج دمتوسطج ناجحج
دنبأ رحمن  جادر114 دج دمتوسطمتوسطج دجدامتوسطمتوسطج دج دجداج ناجحج
دجداندى ضايف منشد115 دجداج دج دمتوسطج دجدامتوسطمتوسطج دج دج ناجحج
دنوره خضير سايل116 دج دمتوسطمتوسطج دج دجدامتوسطج دمتوسطج ناجحج
دمقبولمقبولمتوسطمتوسطهاجر مهدي صالح117 دمتوسطج دجداج دج دج ناجحج
دمتوسطهدى حمد غالي118 دمتوسطمتوسطج دج دمتوسطج دمتوسطج ناجحج
دهدى رسول هاشم119 دج دمتوسطمتوسطمقبولج دمتوسطمتوسطج ناجحمتوسطج
دمتوسطهدى ضيف هللا حسين120 دمتوسطمقبولمتوسطج دمتوسطج دج دج ناجحج
دجدامقبولهدى عبد الباري كردوش121 دمقبولمقبولج دمتوسطمتوسطمتوسطج ناجحمتوسطج
دجداهيلين كاظم خالد122 دمقبولمقبولمتوسطج دمتوسطمتوسطج ناجحمقبولمتوسطج
دمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولواثق غازي فيصل123 ناجحج
ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولوائل فاضل حسوني124
دوسام كاظم تعيب125 دج ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولج
ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطوعد صاحب كاظم126
دوالء كصاد ديوان127 دج دمقبولمقبولج دمتوسطمتوسطمتوسطج ناجحمتوسطج
ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطوئام علي عجه128
فياسر فاضل عجل129 فمتوسطضع فضع فمقبولمقبولضع دجداضع فج دضع مكملج
فيسرى رزاق عجمي130 دضع فمتوسطج فضع دضع فج فضع فضع دضع راسبج


