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ناجحمقبولاحمد حمٌد رشٌد1احمد حمٌد رشٌد1

محملضعٌفاحمد عدنان عبد ٌوسف2محملمقبولضعٌفاحمد عدنان عبد ٌوسف2

محملضعٌفمتوسطمتوسطمقبولادهم عدنان ٌاسٌن مجٌد3محملمقبولضعٌفادهم عدنان ٌاسٌن مجٌد3

محملمقبولمقبولمقبولضعٌفازهر حسن محمد حرب4ًمحملضعٌفازهر حسن محمد حرب4ً

راسبضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاسراء عباس محمد عباس5راسبمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاسراء عباس محمد عباس5

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاشرف غدار عباس6راسبضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاشرف غدار عباس6

7محملضعٌفاكرم طالب علوان7

راسبضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفامجد رمضان جدوع ناصر8راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفامجد رمضان جدوع ناصر8

9راسبمقبولضعٌفاٌمن عبد شحاذة9

ناجحمقبولاٌمن عبدهللا خلف عبدهللا 10اٌمن عبدهللا خلف عبدهللا 10

ناجحمقبولاٌهاب عدنان توفٌق جاسم 11اٌهاب عدنان توفٌق جاسم 11

ناجحمقبولبتول احمد ٌعقوب12بتول احمد ٌعقوب12

راسبضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبالل علً جدعان لهمود13راسبمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفبالل علً جدعان لهمود13

14ناجحمقبولحسام ثامر حسٌن14

راسبضعٌفحنٌن ندا خزعل15حنٌن ندا خزعل15

16محملضعٌفخلود جودت عل16ً

محملضعٌفرنا محمود صالح17محملضعٌفرنا محمود صالح17

18ناجحمقبولسعد مهدي حمادة ٌاسٌن 18

راسبضعٌفمقبولسلوان حمد ابراهٌم19سلوان حمد ابراهٌم19

20محملضعٌفسٌف حازم فرج20

راسبمقبولضعٌفسٌف كمال عٌسى نجرس21راسبضعٌفضعٌفسٌف كمال عٌسى نجرس21

22ناجحمقبولشهاب احمد تركً محمد22

محملضعٌفضعٌفصفاء عالء مشعل جدعان23صفاء عالء مشعل جدعان23

راسبمقبولمقبولمقبولضعٌفعبدالخالق حمد عبدهللا24راسبضعٌفعبدالخالق حمد عبدهللا24

25راسبمقبولمقبولضعٌفعبدهللا برهان اكرٌم25

26محملضعٌفعلً شهاب احمد كنج 26

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولعلً عبدهللا صالح27راسبمقبولضعٌفعلً عبدهللا صالح27

28ناجحمقبولعلً عمر علً زٌدان 28

محملضعٌفعمار جبار حسن عبدهللا29عمار جبار حسن عبدهللا29

ناجحمقبولعمر خلٌل ابراهٌم30ناجحمقبول بقرارعمر خلٌل ابراهٌم30

محملضعٌفضعٌفعمر سعٌد سطام احمد31عمر سعٌد سطام احمد31

راسبضعٌفعمر ممدوح دحام حسن32راسبمقبولضعٌفضعٌفعمر ممدوح دحام حسن32

33راسبضعٌفمقبولضعٌفغزوة تركً حسٌن33

ناجحمقبولغسق فاضل حسن34محملمقبولضعٌفغسق فاضل حسن34

35محملضعٌفمحمد رافد عبود35

محملمقبولضعٌفمحمد سطم حمد مجٌد36محملضعٌفمحمد سطم حمد مجٌد36

ناجحمقبولمحمد سفٌان خضٌر 37محمد سفٌان خضٌر 37

38ناجحمقبولمقبولمحمد عباس فاضل38

ناجحمقبولمقبولمحمد علً حسٌن علً 39محملضعٌفضعٌفمحمد علً حسٌن علً 39

40محملضعٌفمحمد لؤي فٌصل ابراهٌم 40

محملضعٌفمحمد محمود ناهً حمٌد41محمد محمود ناهً حمٌد41

محملضعٌفمساهر جواد مساهر نارٌم42مساهر جواد مساهر نارٌم42

43راسبمقبولضعٌفمصطفى مطر حسن صالح43

محملضعٌفمعاوٌة سفٌان ضاحً قدوري44محملضعٌفمعاوٌة سفٌان ضاحً قدوري44
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راسبمقبولمقبولضعٌفمنٌر ابراهٌم ذٌاب45راسبمقبولمنٌر ابراهٌم ذٌاب45

46ناجحمقبولمٌالد اٌاد ممدوح صالح 46

ناجحجٌدجٌدمقبولجٌدجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطنبراس محمد محمود موالن47ناجحمتوسطمتوسطمقبولجٌدمقبولمتوسطجٌدمقبولمتوسطنبراس محمد محمود موالن47

محملضعٌفنزهان ٌونس صالح48نزهان ٌونس صالح48

محملمقبولمقبولمقبولضعٌفوثاق عطا هللا حلو49محملمقبولضعٌفوثاق عطا هللا حلو49

50ناجحمقبولوسام كنعان محمود50

ناجحمقبولٌوسف حمٌد خلف حوٌجة51ناجحمقبولٌوسف حمٌد خلف حوٌجة51

راسبضعٌفمقبولضعٌفضعٌفٌوسف رسول فهد محمد52راسبضعٌفمقبولضعٌفٌوسف رسول فهد محمد52

محملمقبولمقبولمقبولضعٌفٌوسف صباح طاٌس عبدهللا53محملضعٌفٌوسف صباح طاٌس عبدهللا53


