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ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جداابراهٌم محمد إبراهٌم جاسم1

مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفابراهٌم محمد علً حسن2

مكملجٌد جدامتوسطامتٌازامتٌازجٌد جداضعٌفجٌدجٌداحمد جوري صالح عٌدان3

مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد حسن عل4ً

ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جدااحمد خضٌر حسن منصور5

ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جدااحمد سالم محمود مرع6ً

ناجحجٌد جداجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطجٌدمقبولجٌداحمد سامً احمد محمد7

مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد محمد عل8ً

ناجحجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدجٌدجٌد جدامتوسطجٌدادٌب محمود حسن صالح9

ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمتوسطجٌد جدا اسماء مصطفى محمد عواد10

ناجحجٌد جداجٌدامتٌازامتٌازجٌدجٌدجٌد جداجٌداسٌا ابراهٌم توفٌق خلف11

ناجحامتٌازجٌدامتٌازامتٌازجٌدامتٌازجٌد جداجٌداشواق قٌس احمد حنشول12

مكملجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازضعٌفجٌد جداجٌدجٌد جدااطٌاف صباح ابراهٌم عل13ً

مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفالحسن علً هادي مجٌد14

مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف امٌر عبٌس عبد خضٌر15

مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفامٌر فخري حمٌد16

ناجحامتٌازجٌدامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد انمار عامر احمد عبد17

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازمتوسطامتٌازجٌدجٌد جدااٌمان جهاد عزٌز كاكل18

ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازجٌدامتٌازجٌدجٌداٌمان عبدالرزاق مبارك ٌحٌى19

مكملجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداضعٌفجٌداٌمن خلف عوده سوٌد20

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازمتوسطجٌد جدااٌمن مشتاق ٌوسف إبراهٌم21

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازمتوسطامتٌازبارق عباس فاضل رشٌد22

ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌد باسم علً عبد حنٌت23

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌدجٌد جداجٌدجٌدبشار خالد خلٌل إبراهٌم24

ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌد جدامتوسطجٌد بالل حمٌد احمد حسٌن25

ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جدا تبارك محمد انور عبد الجبار26

ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطامتٌازجٌدجٌد جداتبارك ناهض إسماعٌل إبراهٌم27

ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جدا جمانه فرحان احمد سلٌم28

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌدامتٌازمتوسطجٌد جداحسن حسٌن نصٌف جاسم29

مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحمزة خالد محمد30

ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدحمٌد فاضل محمد حسٌن31

مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحٌدر بشار جاسم محمد32

ناجحجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازجٌدامتٌازجٌدجٌد جداحٌدر عبد الجواد علً الٌاس33

مكملجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمقبولامتٌازضعٌفجٌدخضر محمود شاكر عثمان34

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جداخلدون نزار عبد مطلك35

مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفدحام محمد عبد الكرٌم قدوري36

ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جدا دعاء سامً عبد الرحمن حمود37

ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جدادنٌا علً ابراهٌم محمود38

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌددٌانا حبٌب خضٌر محمد39

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌدجٌد جدا رفل حاتم محمد خلف40

ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جدارقٌه عدنان عبدهللا حمود41

ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطجٌدرنا عدنان خضٌر عباس42

مكملجٌد جدامقبولجٌدجٌدمقبولضعٌفمتوسطجٌد جدا ره نجده ر أنور معروف محمد43

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جدارواء محمد سلطان محمد44

ناجحامتٌازمتوسطجٌدجٌدجٌد جداامتٌازمتوسطجٌد جدا رؤٌا نمٌر فائق جودي45

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌدامتٌازمتوسطجٌد جدارٌام فوزي علص كردي46

مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفزهٌر محمود صالح47

مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف زٌنه عبدهللا احمد حسٌن48

ناجحامتٌازجٌد جدامتوسطضعٌفجٌدامتٌازجٌدامتٌاز سارة خلف ابراهٌم مهدي49

ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جداساره سرحان عثمان محمود50

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جداستار جبار حمٌد حسٌن51

ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداسجى ماجد خضٌر حافظ52

مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسجى مزهر رحٌم53

ناجحجٌد جدامقبولجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمتوسطجٌدسعد شهاب احمد سلٌم54

ناجحامتٌازجٌدامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جداسمر سعد رشٌد صالح55

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جداشذى نعمه ساهً حسن56

ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمتوسطامتٌازمتوسطجٌد جداشهاب حسن علً نصٌف57

مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفصالح كاظم مهدي حسن58

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداصبا فوزي خلف عكاب59

مكملضعٌفجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جداضٌاء ماجد محمد سلمان60

ناجحجٌد جدامقبولامتٌازامتٌازمتوسطجٌد جدامقبولجٌدطالب سالم مطر نعمان61

ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جدامتوسطجٌدعامر عبدهللا حسن عبدهللا62

ناجحجٌد جدامتوسطامتٌازامتٌازمقبولجٌد جدامتوسطجٌدعبدالرحمن علً حسٌن طعمه63
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ناجحامتٌازجٌدامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد عبدالسالم جالل دولت طلب64

ناجحامتٌازجٌدامتٌازامتٌازجٌدامتٌازجٌدجٌد جداعبدالكرٌم عمر خلف حسٌن65

مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبداللطٌف هادي جعفر صالح66

مكملجٌد جداجٌدجٌدجٌدضعٌفجٌد جدامتوسطجٌدعبدهللا احمد شوقً عل67ً

مكملجٌد جداضعٌفامتٌازامتٌازضعٌفضعٌفضعٌفجٌد جداعبدهللا صالح كاظم عبدهللا68

مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدهللا عبدالرحمن عدنان هادي69

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداعلً جاسم محمد كماش70

مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً شوقً ٌونس إبراهٌم71

مكملجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازضعٌفجٌد جدامتوسطجٌد جدا علً عامر ناٌف علٌوي72

ناجحجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌد علً عبٌد علً احمد73

ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جداعلً عقٌل محمد جواد74

ناجحجٌد جداجٌدامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جداعلً فالح صالح مهدي75

مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً محمد مراد76

مكملجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازضعٌفامتٌازمتوسطجٌد جدا علً ٌاسٌن مصلح جاسم77

ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدعمر حمٌد حماد صالح78

ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازمتوسطجٌد عمر عارف ناٌف عمر79

ناجحامتٌازمتوسطامتٌازامتٌازجٌدامتٌازجٌدجٌد جداعمر محمد خلف جاسم80

ناجحامتٌازجٌدامتٌازامتٌازمتوسطامتٌازمتوسطجٌد جدا غسق جاسم محمد عبدهللا81

ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدامتٌازمتوسطجٌد جدا فارس ناظم توفٌق محمد82

مكملامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازضعٌفامتٌازجٌد جداامتٌازفاطمه اسعد مجول فرحان83

ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازجٌدجٌد جدا فاطمه خالد عباس رشٌد84

ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازجٌدجٌدفاطمه فهمً لطٌف85

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌدامتٌازجٌدجٌد جدا فالح صبار عٌاده وردان86

مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف قباء احمد صبري شمس87ً

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدقتٌبه محمد حمود خلف88

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جداكنعان علً صالح حمد89

مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفلٌث حبٌب محمد90

مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفلٌث رائد نوري عل91ً

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازمقبولجٌد جدامتوسطجٌد جدالٌث فاٌق سبع خماس92

ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازجٌدامتٌازمتوسطامتٌاز لٌلى عواد عزاوي وهٌب93

ناجحجٌد جدامقبولجٌدجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطجٌد جدا محمد ادرٌس جاسم محمد94

مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف محمد امٌن كرٌم عطاهلل صالح95

ناجحامتٌازجٌدامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌدجٌد جدا محمد ثائر نوار عبد المحسن96

ناجحجٌد جداجٌدامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازمتوسطجٌد جدا محمد خلف سلٌمان محمد97

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌدامتٌازجٌدجٌد جدامحمد رافع محمد عبطان98

مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف محمد صالح مخلف احمد99

ناجحجٌد جداجٌدامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداجٌدجٌد جدامحمد صباح محمد زٌدان100

مكملجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداضعٌفجٌد جدامتوسطجٌدمحمد عوٌد عطٌة101

ناجحجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جدامقبولجٌد جدا محمد قاسم ناجً محمد102

مكملجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازضعٌفجٌد جدامتوسطجٌد جدامحمد منٌر محمد كونه103

ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جدامتوسطجٌد محمد ولٌد عزٌز عباس104

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدمخلص فرحان روضان عبد الكاف105ً

ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازجٌدامتٌاز مروان فلٌح حمٌد احمد106

ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازمتوسطامتٌاز مرٌم طالل عوض خلف107

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جدا مرٌم مناف عبد العزٌز وهٌب108

مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف مصطفى احسان ٌاسٌن عبد هللا109

مكملضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف مصطفى ادٌب حسن رمضان110

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جدا مصطفى سالم حامد كزار111

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدمصطفى طارق صبري شاكر112

ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازمتوسطجٌد مصطفى عالء عبدهللا عبد113
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