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 مقبول مقبولمتوسطاثٌر محمد جدوع ناصر1

 مقبولاجوان كامل زٌدان2

 مقبولاحمد حمٌد رشٌد3

مقبولمتوسطاحمد مرعً حمد جاسم4

مقبول بقرارمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌدادهم عدنان ٌاسٌن مجٌد5

مقبولمقبول بقرارمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولازهر حسن محمد حرب6ً

غائبمقبولمقبولاكرم طالب علوان7

جٌدجٌدجٌداالء مزاحم شجاع 8

مقبولمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطغائبامنة ماهر حسٌن9

مقبولمتوسطمقبولمقبولاوس سامً عبدالرحمن10

مقبولمقبولمتوسطاٌمن عبدهللا خلف عبدهللا 11

مقبول بقرارمقبولجٌدمتوسطاٌوب حمود رجب12

مقبولمقبولمقبولجٌدمقبولبركات علً زامل اجٌاد13

مقبول بقرارمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطجٌدمقبولحسام ثامر حسٌن14

جٌدمقبولحسن هادي لفتة حسن15

مقبولخٌرهللا خلف عبدهللا حمٌد16

متوسطمقبولمتوسطجٌددحام حاجم فهد حواس17

مقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطجٌدمقبولدعاء ارحٌم خلف18

مقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطمتوسطرنا محمود صالح19

مقبولمتوسطجٌدرٌم طارق فارس حاجم 20

مقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولسبهان زٌد مرٌف21

مقبولمقبولسراج احمد عواد فٌاض22

مقبولجٌدسعد مهدي حمادة ٌاسٌن 23

مقبولسعد مؤٌد علً جسام24

مقبولمقبولمقبولجٌدمقبولسٌف حازم فرج25

مقبولمقبولشهاب احمد تركً محمد26

مقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولصفاء عالء مشعل جدعان27

مقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولصكر فاروق طلفاح28

مقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطصهٌب نجم عبدهللا خضر29

مقبولمتوسطمقبولعبدالرحمن جبار نقدي30

مقبولعبدهللا احمد حماد محمود31

متوسطمقبولجٌدمتوسطعبدهللا ثامر خضٌر حسن 32

مقبول بقرارعبدهللا جاسم رجب عوض33

مقبولمقبولعبدهللا خلف صالح مبارك 34

مقبولجٌدمتوسطمتوسطمتوسطعبدهللا محمود ترك35ً

مقبول بقرارمقبولمتوسطمتوسطعدنان خلف احمد حبٌب36

مقبولمقبولمتوسطعذراء منٌر اسماعٌل37

مقبولمقبولمتوسطعلً جمعة محمد38

مقبولجٌدمقبولعلً خلف عمٌري عل39ً

مقبولجٌدجٌدمقبولعلً شهاب احمد كنج 40

مقبولعلً عبدالستار حمد محمد41

مقبولمتوسطعلً عسكر محمد علً 42

مقبولعلً عمر علً زٌدان 43

  مقبول  مقبولجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولعمار جبار حسن عبدهللا44

  مقبول  مقبول  مقبولجٌدغائبمقبولجٌدمقبولعمر خلٌل ابراهٌم45

  مقبول  مقبول  مقبولجٌدمقبولمقبولمقبولعمر سعٌد سطام احمد46

  مقبولمقبول بقرارجٌدمقبولمقبولمقبولغسق فاضل حسن47

  مقبول  مقبول  مقبول  مقبولمتوسطمقبولغائبمقبولغفران احمد ابراهٌم حسن48

  مقبول  مقبولجٌدمتوسطماهر ادرٌس محمد حسٌن49

متوسط  مقبولمحمد جاسم حمٌد مجٌد50

  مقبولمتوسطمحمد حمٌد جودر 51

  مقبول  مقبولجٌدمتوسطمتوسطمحمد خالد فهد عل52ً

  مقبول  مقبولمقبولمحمد رافد عبود53

  مقبول  مقبول  مقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمحمد سطم حمد مجٌد54

مقبول بقرارمقبول بقرار  مقبولجٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمحمد سفٌان خضٌر55
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مقبولجٌدمقبولمقبولمحمد طٌب حسٌن خلف 56

مقبولجٌدمتوسطمتوسطمحمد عباس فاضل57

مقبولمقبولمحمد عبدهللا محمود58

مقبولمقبول بقرارمقبولمحمد عبدالمجٌد محمد حسن59

مقبولمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمحمد علً حسٌن عل60ً

مقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمحمد فتاح علً جدوع61

مقبولمتوسطمحمد محمود ناهً حمٌد62

مقبولمقبولمقبولمقبولمرتضى غدار عبدالجبار63

غائبمقبولمقبولجٌدجٌدمتوسطمساهر جواد مساهر نارٌم64

مقبولمقبولمتوسطمتوسطمصطفى نضٌر جلٌل65

متوسطمقبولمضر قاسم نصٌف جاسم66

مقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمعاوٌة سفٌان ضاحً قدوري67

مقبولمنتظر ابراهٌم قنصر ابراهٌم68

متوسطمقبولجٌدمتوسطموج كاظم ماهر 69

مقبولمتوسطمتوسطمٌس عماد لطٌف جمعة70

مقبولمقبولمتوسطنزهان ٌونس صالح71

متوسطمتوسطمقبولنوفل اسماعٌل احمد72

مقبول بقرارجٌدمتوسطهٌثم اٌاد محمد عل73ً

مقبول بقرارمقبولمتوسطمتوسطجٌدوثاق عطا هللا حلو74

جٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولوسام كنعان محمود75

مقبول بقرارغائبمقبولمتوسطٌوسف حمٌد خلف حوٌجة76

مقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولٌوسف صباح طاٌس عبدهللا77


