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ت
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النتٌجة 
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ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطابراهٌم ضٌاء ابراهٌم ٌاسٌن1

ناجحمقبولجٌدمتوسطمتوسطمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولابراهٌم عالءالدٌن عبدالستار2

ناجحجٌدجٌدامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جدااحسان عباس فاضل محمد 3

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجٌد جدامتوسطمقبولمقبولاحمد حسن علً فزع4

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولاحمد حماد احمد5

راسبضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولاحمد خلٌل نوري6

ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمقبولمتوسطاحمد صباح منٌف 7

ناجحمقبولجٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌداحمد طالب تركً حمادي8

ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولاحمد عبدهللا نامس شمٌل9

راسبضعٌفمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولاحمد فٌصل جاسم10

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولاحمد قحطان عبد سمٌر11

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد محل مزبان12

ناجحمقبولجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدمقبولمقبولمتوسطاحمد محً ذٌاب احمد13

ناجحمقبولجٌدمتوسطجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطمقبولمتوسطادهم خضٌر عباس زعل14

ناجحمقبولجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌدمتوسطمقبولجٌدارشد انور عبدالكرٌم احمد 15

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولاركان شعالن حمزة16

ناجحمقبولجٌد جداجٌد جدامقبولمتوسطجٌدمتوسطجٌدمتوسطاسراء قاسم نصٌف17

ناجحمقبولجٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطاسراء محمد مهدي18

ناجحمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطاشرف ربٌع خلٌل19

راسبجٌد جدامقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولالباب محمود عطٌة20

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولالخنساء حردان مشحن عباس21

ناجحمتوسطجٌدجٌدمقبولمقبولجٌدجٌدمقبولجٌدانسام محمد مجٌد عبٌد22

راسبضعٌفمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولانمار احمد صالح روضان23

ناجحمتوسطجٌد جداجٌدمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولاٌة ابراهٌم متعب محمد24

ناجحجٌدمتوسطجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولجٌداٌة راجً علً زٌدان25

ناجحجٌدمتوسطجٌد جدامقبولمتوسطجٌدمقبولمتوسطمتوسطاٌة وهبً ولً عل26ً

ناجحمقبولجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولاٌمن سحاب احمد حنظل27
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ناجحجٌدجٌد جدامتوسطجٌدمقبولجٌد جدامتوسطجٌدجٌداٌمن لؤي اٌوب محمد28

ناجحمقبولجٌدمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولمتوسطجٌداٌناس اكرم صبحً 29

ناجحمقبولجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازاٌوب جاسم خلٌفة احمد30

راسبضعٌفمتوسطمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولباسم اسماعٌل جاسم احمد31

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌدمتوسطمقبولمقبولبسام رشٌد كنعان 32

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌدجٌدمتوسطبالل جاسم محمد عطٌة33

ناجحمقبولجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدبالل فرحان عباس34

ناجحامتٌازجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌد جداجٌدامتٌازامتٌازتكتم عبدالكرٌم باقر عباس35

ناجحمقبولجٌد جداجٌدمتوسطجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولتمارة هانً حاتم احمد36

ناجحمقبولجٌدمتوسطجٌدمقبولجٌدمتوسطمقبولجٌدتوفٌق علً لطٌف37

ناجحمتوسطجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولحسان ثابت نعمان38

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفحسن مجبل محمد حسٌن39

راسبضعٌفجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولضعٌفضعٌفحسن محمد علً صالح40

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحسٌن حماد محمد41

راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولحفصة صدام كامل42

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطحمزة اكرم احمد ٌوسف43

ناجحمقبولجٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولحٌدر حسن كرٌم44

ناجحجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحٌدر علً حسٌن45

راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمتوسطمقبولمقبولمقبولخالد شاكر اسماعٌل46

ناجحجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدخطاب علً حسن صالح47

ناجحمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطدرٌد احمد جاسم علٌوي48

ناجحمقبولجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازرافع سعد جاسم عبدهللا49

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولرسل محمد موسى 50

ناجحجٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جداامتٌازرغد مثنى ابراهٌم رشٌد 51

ناجحمقبولجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جدامقبولمقبولمقبولرنٌن عارف مرشد52

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطرهان خلف محمود حمد53

ناجحجٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولرهان هاشم اسماعٌل خضر54

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرٌم عبدالسالم عمر وهٌب55
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ناجحمتوسطجٌد جداجٌدجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداجٌدجٌد جدارٌمة خلف طعس56

ناجحمتوسطمتوسطجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولجٌد جدازٌنا ٌاسٌن مخلف حسن 57

ناجحمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولمتوسطمتوسطزٌنة سعد خلٌل ابراهٌم58

راسبضعٌفجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولسالم جادهللا محمود59

راسبضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولسالم عواد عجم60ً

ناجحمقبولجٌدمتوسطجٌد جدامقبولجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدسامان حامد عبد هللا61

راسبمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفسرحان منذر سرحان62

ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسعد ذٌاب حسٌن دوالب63

راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمتوسطمقبولسعد مبارك توفٌق64

راسبضعٌفجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌدمقبولمقبولسعد محمد خضٌر65

ناجحمقبولمقبولجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولسفٌان دهام سلطان حاجم66

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولسالم ظاهر علً 67

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطجٌدسمٌة نصٌف جاسم حمد68

ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازسهٌر حٌدر عبد الجبار 69

ناجحمتوسطجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌدسٌف نجم تركً عبد70

ناجحمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولسٌناء كرٌم نزال 71

ناجحجٌدمقبولمتوسطجٌدمقبولجٌدمتوسطجٌدمقبولشاكر مظفر رشٌد72

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌد جداشهد جاسم محمد عبدهللا73

راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولشٌبان خضٌر عبد74

ناجحمقبولجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدمقبولجٌد جداصابر قاسم صالح75

راسبمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولصافً سعٌد سنو 76

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطصائب صبار زبار نزال77

راسبضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولصباح مشعان مهدي78

راسبضعٌفمتوسطمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولصهٌب صباح فاضل عبود79

ناجحمتوسطجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدمقبولمتوسطمقبولصهٌب صفاء محمد حمٌد80

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولصهٌب منذر ضاري رزوق81ً

ناجحمتوسطمتوسطمقبولجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسططلٌعة حكٌم شامل82

ناجحمقبولجٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطجٌدعباس حسٌب جمٌل احمد83
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ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولعبد الصمد حماد جاسم84

ناجحجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌدجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطعبدالقادر عباس فاضل85

ناجحجٌدجٌدامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازجٌدعبدهللا علً صالح سلٌمان86

ناجحمقبولمتوسطجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدهللا محمد خٌرو حمادي87

ناجحمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطعبدهللا مزاحم سلٌمان لطٌف88

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولعبد هللا هزبر عواد ٌونس 89

راسبمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبٌر رافع ظاهر90

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطعثمان كاظم عبد هللا91

ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌدمقبولمتوسطعدنان سعدون صالح92

راسبمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعصام جاسم محمد93

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطعلً احمد سبع94

ناجحمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولعلً جعفر زٌدان95

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولعلً موسى عبش بنٌان96

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدمقبولمتوسطعماد حاوي شرموخ97

ناجحمقبولجٌدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولعمر ذٌاب احمد98

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولعمر ضاحً محمد محمود 99

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولعمر عبدهللا محمد100

ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولعهد خلٌل ابراهٌم101

ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌدمتوسطعٌسى فؤاد حمزة ابراهٌم102

ناجحجٌدمتوسطجٌدمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولغازي محمود ندا هجار 103

ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداجٌدجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازغسق قاسم محمد محمود104

ناجحمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولغفران نزهان موالن ترك105ً

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطجٌدجٌد جداجٌد جداغٌث مهدي محمود106

ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جداجٌدامتٌازامتٌازفاتن حمٌد ناجً محمد107

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولفرج حسٌن نجم108

راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولفرحان احمد صالح بشٌر109

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولفؤاد منذر احمد110

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولقصً جمعة عائد111
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ناجحجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولكامل اٌاد كامل112

ناجحمتوسطجٌدمقبولمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمقبولمقبولكهالن حامد محمد 113

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجٌد جداجٌدمقبولمتوسطلؤي غاٌب احمد جاسم114

ناجحمقبولجٌدجٌدمقبولمتوسطجٌدجٌدمتوسطجٌدلٌلى عبد فرج جدوع 115

ناجحجٌدجٌد جدامقبولجٌدمتوسطجٌد جدامقبولامتٌازجٌد جداماجدة محمد احمد سلمان116

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمأمون محمد حسن 117

ناجحمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمحمد احمد فرج لفتة118

ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولمتوسطمحمد حسٌن علً عجم119ً

راسبمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمحمد حٌدر عبدالكرٌم سلمان120

راسبمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولضعٌفمقبولمحمد خضٌر عباس121

راسبمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد صبحً خلف غالم122

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمحمد طه حمادي123

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد عبداللطٌف صالح124

راسبضعٌفمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمحمد عالءالدٌن كرٌم125

ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازمحمد غاٌب ٌعقوب ٌوسف126

ناجحمقبولجٌدمتوسطمتوسطمقبولجٌدمقبولمتوسطمتوسطمحمد قصً وجٌه عتوي 127

راسبمتوسطجٌدمقبولضعٌفمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمحمد محمود حمٌد سلمان128

ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمحمود جمعة مطر محمد129

ناجحمقبولجٌدمقبولجٌدمتوسطجٌدمتوسطجٌدمتوسطمحمود فارس محمود130

ناجحجٌدجٌد جدامقبولجٌدجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جدامحمود مجٌت احمد خلف 131

ناجحمتوسطمتوسطمقبولجٌدمقبولجٌدجٌد جدامقبولمتوسطمحمود محمد خرٌف132

ناجحمقبولجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطمروة عادل عدنان133

ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌدمقبولامتٌازامتٌازمرٌم حسام نزار عبداللطٌف134

ناجحمقبولجٌدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمرٌم خلف عبد هللا عمٌرة 135

ناجحمقبولجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌدمرٌم عامر محمود عٌسى 136

راسبضعٌفجٌدجٌدجٌد جدامقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمصطفى سعد محمد حسن137

ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطمصطفى صالح مهدي138

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولمصطفى طالب شٌاع احمد139
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ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولمصطفى علً صالح140

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمتوسطمصطفى مطر سلٌمان141

ناجحمتوسطجٌدجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جدامفٌد احمد عوده142

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمناف صباح ابراهٌم143

راسبمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمها دهام محمد ناعم144

ناجحمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدمهند ابراهٌم اسود145

ناجحمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولجٌدمٌثم قدوري جدعان146

ناجحمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمٌس حسٌن محمد عبد هللا 147

ناجحجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمٌمونة حاتم امٌن148

ناجحمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جداجٌد جدانبا عبد السالم داود سلوم 149

راسبمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنبهان حمٌد محمد صالح 150

ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌدامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازنجوى حماد صالح 151

ناجحجٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌدمتوسطجٌدنجوى ناٌف سلٌمان152

ناجحمقبولمقبولجٌدمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطنور هدى عبدالجبار رمضان153

ناجحجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدمقبولمتوسطورود جاسم محمد154

ناجحمتوسطجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌدورود صفاء عبدالجبار155

ناجحمقبولجٌد جداجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطوئام ضامن سلطان جمعة156

راسبمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفٌاسر صالح صبحً حمد157

راسبمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفٌاسٌن ابراهٌم عبدهللا مطر158

راسبمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفٌوسف عبدالرزاق نوري159

ناجحمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمتوسطمتوسطٌوسف عبدالمحسن جاسم160

ناجحجٌدجٌدمقبولمتوسطمتوسطجٌدجٌد جدامقبولمتوسطٌوسف كاظم حمزة161


