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89.563ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداابراهٌم حسام الدٌن صالح1

86.813ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جداابراهٌم نصٌر كامل2

85.250ناجحامتيازجيدمتوسطجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا احمد بكر شاكر محسن3

79.688ناجحجيد جداجيدجيد جدامقبولامتيازامتيازجيد احمد حسٌن محمود جاسم4

81.875ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدامتيازجيد جدا احمد حمٌد محمد دودح5

87.625ناجحجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جدا احمد محمود جواد فزع6

26.875مكممضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفارشد حمٌد علوان7

81.688ناجحجيد جداجيدمتوسطجيد جداامتيازجيد جداجيد جدااسمهان سعد علً شهاب8

89.063ناجحامتيازجيدجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جدااسماء مجٌد عبل9

81.313ناجحجيد جداجيدمتوسطجيد جداامتيازجيد جداجيداكرم علً محمود علٌوي10

80.750ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جداامتيازجيدمتوسطامانً صفاء عاجل سلطان11

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفامجد رمضان جدوع12

90.563ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازامتياز امٌر حسن احمد علً حسٌن13

86.000ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداانور اسماعٌل حمٌد14

86.563ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جداامتيازامتيازجيد جدااٌثر حاٌف محمد15

78.875مكممجيد جداضعيفجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا اٌمن كاوه علً كرٌم16

90.500ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جدااٌمن نجم زٌدان خلف17

89.438ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتياز اٌه طه مساعد إسماعٌل18

88.000ناجحامتيازجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جدا بركات مهدي نزال عبد الرضا19

90.063ناجحامتيازجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازبنان صفاء محمود20

87.125ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازجيد جداامتيازجيد جدا بهاء مفٌد محمود خلٌفه21

82.813ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداامتيازجيد جداتبارك اركان عمر نجم22

86.250ناجحجيدجيدجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداحاتم محمد خلف23

87.375ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جداحسام لطٌف جاسم محمد24

59.813مكممضعيفجيدجيد جداضعيفجيد جداامتيازجيد جدا حسن احمد صالح احمد25

3.375مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسن علً مرزوك سعٌد26

77.688ناجحمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيدحسن علً مطشر سعدون27

85.625ناجحامتيازجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جداحسون احمد حسون شكر28

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسٌن ظافر حسن29

78.625ناجحجيد جداجيدمتوسطمقبولامتيازامتيازجيد جداحمزة علً حمد شهاب30

80.938ناجحجيد جدامقبولجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيدحمزة موفق حاجم سلطان31

67.688مكممضعيفجيدجيد جداجيدضعيفامتيازجيدخمٌس جمعة محمود محسن32

85.500ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدادٌار عمار محمد شالش33

83.500ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازامتيازجيد جدارانٌا راسم خلف عبدهللا34

41.438مكممضعيفجيدجيد جداضعيفضعيفامتيازضعيفرحمة عاٌد رحٌم خلٌفة35

54.125مكممضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطرشا عبود عذاب36

84.813ناجحامتيازجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا رند ومٌض كمال عبدالرحمن37

77.813مكممامتيازضعيفجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جدا رٌم ولٌد خالد عبد األمٌر38

78.375ناجحجيدجيدجيد جدامقبولامتيازامتيازجيد جدا  زٌد علً جواد كاظم39

85.438ناجحامتيازجيدجيد جداجيدامتيازامتيازجيد جدازٌنة علً محمد محمود40

88.875ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداسالم ندا خزعل عل41ً

86.938ناجحامتيازجيدجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداسٌف  مثنى إسماعٌل احمد42

91.563ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جدا شادان كنعان رحمن فرج43

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفصباح عبدالكرٌم شعٌب44

87.313ناجحامتيازجيد جدامتوسطامتيازامتيازامتيازجيد جدا طه عاٌد عامج عبدهللا45

81.188ناجحجيدجيدجيدجيد جداامتيازامتيازجيد جداعباس عدنان سكران لطٌف46

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعباس علً حسٌن عباس47

82.563ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيد جداامتيازجيد جداعبدالرحمن ثانً عمر48

88.688ناجحجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداعبدالرزاق عامر حسن عل49ً

55.125مكممجيدمقبولمتوسطضعيفمقبولمتوسطجيدعبدالقادر عامر خالد50

60.438مكممجيدمقبولمتوسطضعيفجيد جداجيد جداجيدعبداللطٌف قاسم عل51ً

91.125ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداعبدهللا احمد عل52ً

87.063ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا عبدهللا باسم قدور جمٌل53

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا برهان اكرٌم54

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا خضر عبدالواحد55

79.438ناجحجيد جدامقبولجيد جداجيدجيد جداامتيازجيد جداعبدهللا عمر ابراهٌم عل56ً

71.375ناجحمتوسطمقبولجيد جدامتوسطمقبولامتيازجيد جدا عبدهللا قحطان جلمود حسٌن57

91.250ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداعبدهللا محمد علً مناع58
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82.375ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطامتيازامتيازجيد جدا عبد الوهاب جمال علً محمد59

75.875ناجحمتوسطجيدجيد جدامقبولجيد جداامتيازجيدعبدالوهاب محمدعبدالجبار حمادي60

85.500ناجحجيدجيدامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيد جداعثمان حمدان عجاج محمد61

85.250ناجحامتيازجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد عفراء فٌصل احمد طعمه62

84.188ناجحجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد عقٌل طلب محمد فنتش63

82.563ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداعقٌل محمد مهدي عباس64

54.313مكممضعيفجيدمتوسطضعيفمقبولامتيازجيد جداعال محمد ناٌف حسن65

81.313ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداامتيازجيد جداعلً جاسم كرٌم عباس66

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلً حمد احمد شكط67ً

78.938ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطامتيازامتيازجيد علً عادل حسٌن عبد68

82.938ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيدعلً عدنان محسن طارش69

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلً نزار نجم عبدهللا70

84.813ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جداعمر قاسم حامد دلٌان71

80.875ناجحامتيازجيدجيدجيدجيد جداامتيازجيدعمر محمود ٌاسٌن72

87.250ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيد جداعمر مهدي صالح حسٌن73

86.250ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا عٌسى عمار عٌسى محمد74

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفغزوة تركً حسٌن75

82.250ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيدغضبان كرٌم فرحان هالل76

77.938ناجحجيد جداجيدمتوسطمقبولجيد جداامتيازجيد جداغٌداء عبدالسالم عزاوي خلف77

27.188مكممضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففاطمة جاسم محمد رمٌض78

93.000ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جدافاطمة عارف دلٌان79

88.250ناجحجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جدا قصً صدام حسٌن ضٌف80

89.438ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد لطٌف محمود حسن حسٌن81

66.813مكممضعيفجيدمتوسطمقبولمقبولامتيازجيدلٌث حسٌن محمد كعٌد82

84.750ناجحامتيازجيدجيدامتيازجيد جداامتيازجيد جدامحمد احمد عبدهللا محمد83

79.625ناجحجيد جداجيدجيدجيدمتوسطامتيازجيدمحمد اٌوب محمود محمد84

82.938ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا محمد توفٌق إبراهٌم حمد85

89.438ناجحامتيازجيدامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز محمد خلف جارهللا سلطان86

70.438ناجحجيد جداجيدمتوسطمقبولمقبولامتيازمتوسطمحمد روضان اسماعٌل روضان87

85.000ناجحامتيازجيدجيد جداجيدامتيازامتيازجيد جدا محمد عامر ٌحٌى سالم88

31.875مكممضعيفضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفمقبولمحمد عمار عبدالكرٌم مركز89

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد كرٌم فارس غضب90

91.938ناجحامتيازجيدامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازمحمد مداح بطٌن شرق91ً

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد نصٌف جاسم جابر92

83.938ناجحامتيازمقبولجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جدا محمود حسٌن محمد حسٌن93

74.500ناجحجيد جداجيدجيد جدامقبولجيد جدامتوسطجيدمحمود حمٌد محمود حسن94

82.813ناجحجيد جداجيدمتوسطامتيازامتيازامتيازجيدمحمود صبار عبدالستار محمود95

77.688ناجحجيدجيدمتوسطمتوسطامتيازامتيازجيد جدامحمود مجول حمد حسٌن96

85.063ناجحامتيازجيد جدامتوسطامتيازامتيازامتيازجيدمدٌحة محمود قاسم عل97ً

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمراد مساهر مصلح98

85.313ناجحامتيازجيدجيدجيد جداامتيازجيد جداجيد جدامروان ناجً نواف جراد99

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمسلم فرحان جحٌل عواد100

86.125ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامصطفى شبٌب خمٌس جداع101

89.875ناجحجيد جداجيدامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جدا نبأ صباح طلب حسن102

91.563ناجحامتيازامتيازجيدامتيازامتيازامتيازجيد جدا نجوى موفق عبد ثامر103

49.875مكمممقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطمتوسط نمارق ابراهٌم حسن عبٌد104

90.063ناجحامتيازجيدامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جدانمٌر عبدالفتاح محمد105

94.063ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز نهى مولود حسٌن حمد106

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنٌران محمود رشٌد حمٌد107

74.188ناجحمتوسطجيدجيدمقبولجيدامتيازجيد جداهاشم مبروك عابر حسٌن108

88.563ناجحجيد جداجيدجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازهدٌل صفاء زكً عل109ً

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوعد عدنان حسٌن حمٌد110

90.688ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداولٌد ضٌاء عٌفان محمد111

69.000ناجحمتوسطمقبولمقبولجيدامتيازمتوسطجيدعبدهللا حمود خلف112


