
دجدااالء دمحم حبيب1 دج دمتوسطمتوسطج دج دمتوسطج دجداج ناجحج
دجداابتهال جابر كاظم2 دمتوسطج دجداج دمتوسطج دمتوسطج ناجحممتازج
دجدامقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطاحمد جابر بشيش3 ج
دجدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطاحمد جابر فرج4 ج
داديان ابراهيم موسى5 دجدامتوسطج دممتازج دجداج دمتوسطج ناجحممتازج
دجدااساور عطيه غضبان6 دجداج دجداج دجداج دجداج دجداج دج دج ناجحممتازج
داعالن رحيم فنيخ7 دمتوسطج دج دمتوسطج دمقبولج دجداج ناجحج
داعياد جاسب صالح8 دمتوسطج دج دج دجداج دمتوسطج دجداج ناجحج
دامير راهي محيميد9 دمتوسطج دجداج دجدامتوسطج دجدامتوسطج ناجحممتازج

دجداانوار رحيم طاهر10 دج دجداج دجداج دممتازمتوسطج دج دجداج ناجحج
دباسم حسن حرب11 دمتوسطج دج دمتوسطج دمقبولمقبولج ناجحج
دباسم دمحم كاظم12 دمتوسطمقبولج دمقبولج دجدامتوسطمقبولج ناجحج
دجداباقر عادل حسان13 دجدامتوسطج دج دج دجداج دجدامقبولمقبولج ناجحج
دجداممتازبنين تحسين دمحم14 دجداج دجداج دج دجداج ناجحممتازمتوسطمقبولج
دبنين عادل برهان15 دج دج دجداج دج دج دجداج دجداج ناجحممتازج
دجدابيادر علي خلف16 دج دجداج دج دج دجداج دج دج دجداج ناجحج
دحازم مالح كوني17 دمتوسطج دج دج دجداج دمتوسطمقبولج ناجحج
دحسام عسر عوض18 دمتوسطمقبولج دمقبولج دجدامقبولج ج
دحسن علي عيدان19 دمقبولمتوسطمتوسطمقبولج دجدامقبولج ج
دحسين عبود موسى20 دج دج دج دمقبولج دجدامقبولمتوسطج ناجحج
دحنين اياد حياوي21 دمتوسطج دجداج دمقبولج دجدامقبولج دجداج ناجحج
دحوراء رسول رزاق22 دمتوسطج دمقبولمتوسطج دمقبولج دجداج ناجحج
دخالد كسار متعب23 دج دجداج دجداج دج دج دجدامقبولج دجداج ناجحج
دجداممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازخالد مجيد جابر24 ناجحممتازج
دجدامقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطداليا جاسم دمحم25 فج دضع دجداج مكملج
دجدارضاب توفيق سوادي26 دجداج دج دجداج دجداج دجداج دج دج دجداج ناجحج
دجدارقية عدنان هاني27 دج دج دج دجداج دج دج دج دجداج ناجحج
دجدازهراء حميد عبد الحسين28 دجداممتازممتازج دجداممتازج دجداج دجداج ناجحممتازج
دزهراء شاكر شايع29 دمقبولج دجداج دجدامقبولج دمقبولج دجداج ناجحج
دمتوسطزيد باسم صبار30 دج دمتوسطمتوسطج دجدامتوسطمتوسطج ناجحج
دزينب جمعه عطيه31 دجدامتوسطج دج دجداج دجداج دجداج دج دجداج ناجحج
دزينب زياد محي32 دجدامتوسطج دج دج دجداج دجدامقبولمتوسطج ناجحج
دجدازينب هاني عباس33 دمتوسطج دج دمتوسطج دجدامتوسطمقبولج ناجحج
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دجدازينه  سعد دمحم34 دج دجداج دج دج دجداج دج دج ناجحممتازج
دجداسلر احسان عباس35 دمتوسطج دج دمتوسطج دمتوسطج ناجحممتازج
دجداسمير خضير سالم36 دجدامتوسطج دجداج دمتوسطج دجدامقبولج دجداج ناجحج
دجداسمير صالح جهاد37 دجداج دجداج دج دج دج دجداج دج دجداج ناجحج
دجداممتازصابرين صالح زغير38 دجداممتازج دممتازممتازج ناجحممتازممتازج
فمتوسطصالح حسن جهيد39 دمتوسطضع فمتوسطمقبولج دجدامقبولضع مكملج
دجداطيبه فيصل عيدان40 دمتوسطج دجداج دجدامتوسطج دجدامتوسطمقبولج ناجحج
دمتوسطعباس جبار ملحاوي41 دج دج ناجحممتازمقبولمقبولمتوسطمتوسطج
دعبد هللا علي كاظم42 دمقبولج دج دجدامتوسطمتوسطمقبولج ج
دمتوسطمتوسطعقيل كطان معارج43 دج دمقبولمتوسطمقبولج دجداج ناجحج
دجداممتازعلي ستار جبار44 ناجحممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازج
دممتازعلي شاكر عبد الساده45 دممتازممتازج دج دج دجداج ناجحممتازج
دمتوسطمقبولمتوسطعلي عبيس جوده46 دمتوسطمقبولج دج ج
دمتوسطمقبولمتوسطعلي عواد اميلح47 دمتوسطج دمقبولج دجداج ناجحج
دمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطعلي دمحم باقر48 دجدامقبولج ج
ناجحممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازعمر لفته صاحب49
دغدير حافظ حسين50 دمتوسطمتوسطج دج دجداج دج دجدامتوسطج ناجحج
دمتوسطمتوسطمتوسطفاطمه  ماجد عبد الساده51 دج دج دجدامتوسطمقبولج ناجحج
دمتوسطمقبولمتوسطفراس هادي دمحم52 دمقبولمتوسطمقبولج دج ناجحج
دمتوسطمقبولمتوسطكرار قاسم عبد53 دجدامقبولج دج دجداج ج
دكواكب صالح مزعل54 دج دجدامتوسطمقبولممتازمتوسطمتوسطمتوسطج ناجحج
دجدامقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطدمحم تالي خلف55 ج
دمقبولمتوسطمقبولمتوسطدمحم جاسم دمحم56 دجداج ج
ددمحم حسين عبد الحسن57 دجدامقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولج ناجحج
دجدامتوسطمتوسطمقبولمقبولدمحم خطار فرج58 دج دجداج ج
دجدامتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولدمحم عادل شنان59 ج
ددمحم عويد مثنى60 دج دجداج دج دمقبولج دمقبولج دج ناجحج
ددمحم مالك هادي61 دمتوسطج دمتوسطمتوسطج دمتوسطج ناجحممتازج
ددمحم مهدي فاضل62 دمقبولج دج دج دج دمتوسطج دجداج ناجحج
دجدامتوسطمتوسطمتوسطمراد سعد حجام63 دمقبولج دج دجداج ج
دمتوسطمتوسطمروه ياسر دعبول64 دج دج دج دمقبولج دجداج ناجحج
دجدامصعب كاظم هليل65 دج دجداج دجداج دجداج دجداممتازج دج دجداج ناجحج
دمنتظر حيدر عبد هللا66 دجداج دجداج دجداج دج دجداج دجداج دجداج دجداج ناجحج
فمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمنتظر كالف خضير67 دجدامقبولضع مكملج
دجداميثم حسين جرعان 68 دج دج دج دمتوسطج دجداج دجداج دجداج ناجحج
دنور شاني شاكر69 دمقبولج دجداج دجدامتوسطج دجدامقبولج دجداج ناجحج
دجداممتازنور صبار نعيمه70 دج دج دج دجداج دجدامقبولج دجداج ناجحج
دنور عماد كاظم 71 دمتوسطج دج دمقبولج دجدامتوسطمقبولج ناجحج
دجداهدير باسم دمحم72 دجداممتازج دج دج دممتازج دج دجداج ناجحج
دجداوالء علي لطيف73 دجداج دج دج دج دجداج دمتوسطج دجداج ناجحج


