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ناجحمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطاحمد عبدهللا حجً خلف

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد دخٌل حٌاوي

ناجحضعٌفجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاروى سعد كرٌم احمد

ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطاكرم مزبان محمود

ناجحمقبولجٌدجٌدمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولمتوسطاٌشان جلبً محمد بربر

ناجحجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازمتوسطجٌد جدابرزان خالد ماهر

ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولجٌدبهاء الدٌن حسٌن حمد خلف

راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولضعٌفمقبولحاتم اكرم صبحً 

ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحسام ابراهٌم الطٌف خلف 

ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولحسن زبن مهوس

ناجحمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولخالد حسٌن جاسم محمد

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولخالد طٌب احمد علٌوي

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولخلف علً حاذور

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولدحام اسماعٌل حمٌد

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراجح محمد صالح عبدهللا

ناجحجٌدمتوسطمقبولجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولرسل ثامر محمد عثمان

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولرضا خالد عبد

ناجحمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولسعد سامً سعٌد خلف

ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازمتوسطجٌدسناء اٌوب محمد احمد

راسبمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولشمال احمد شهاب

راسبمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولضعٌفمقبولصفاء سالمة حمادة

ناجحجٌد جداجٌد جدامتوسطمقبولجٌد جداجٌدمقبولجٌدمتوسطضً صباح سهٌل نجم

ناجحمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولطه احمد ذٌاب عطٌة

ناجحمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولعبٌد خلف دعٌجان رجا

ناجحمتوسطمتوسطجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جدامقبولجٌدعزام خلف احمد
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راسبضعٌفجٌدمقبولمتوسطجٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولعلً شكور امٌن

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً نجم عبدهللا سلٌمان 

راسبمقبولمتوسطمقبولضعٌفمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولعلً ٌاسٌن قائم

ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولغٌث جلٌل نوفان عبدهللا 

ناجحمقبولجٌدجٌد جدامقبولجٌدجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطفاطمة بسام طاٌس

ناجحضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولقصً اسعد داود جواد

ناجحمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبوللقاء هاشم محمد عٌسى

راسبمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفلٌث عبد السالم صالح

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد باسم احمد

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد علً صالح عنبر

ناجحمقبولجٌد جدامتوسطجٌدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمحمد علً مصلح

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمود عبدهللا كرٌم 

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمرٌم صفاء الدٌن شاكر حسن

راسبمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضعٌفمقبولمصطفى محمد خلف عوٌد

ناجحجٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطجٌدمعاذ رعد صالح

ناجحمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمتوسطمقبولمنذر حسٌن سالم حسٌن

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمنٌر صفاء منٌر جاسم

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنذٌر ابراهٌم حسٌن داود

ناجحضعٌفمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطنصٌف جاسم محمد اسماعٌل

راسبمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولنور علً خلف مطٌران

ناجحمقبولجٌد جدامقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولنور نوري صالح صبحً

ناجحمتوسطجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولمتوسطوسام احمد عبد الحمٌد كمون

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولوالء صالح محً قدوري

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولولٌد خالد علً حسٌن

ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطجٌدامتٌازٌسرى جمعة عطٌة فرج

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبٌداء فارس سعٌد عبدالجبار
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راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرعد زٌن العابدٌن محسن

راسبمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرٌاض جاسم محمد خلف

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسٌف محمد زٌدان جلوي

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمود سلمان احمد دخٌل 

راسبمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفهدى عماد ابراهٌم جاسم 

#REF!راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف

#REF!راسبضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف

#REF!راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف


