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  مبارك ناجح امتیاز متوسـط جیـد مقبول متوسـط مقبول متوسـط جید جداً  جیـد ابتسام سعدي محمد  .1
  مبارك ناجح جیـد جیـد جید جداً  متوسـط جید جداً  متوسـط جیـد جید جداً  امتیاز احمد عدنان كریم   .2
عمر  عطاهللاحمد   .3    مكمل جید جداً  متوسـط مكمل مقبول متوسـط مقبول مقبول مقبول مقبول 
   مكمل جیـد متوسـط مكمل مقبول مكمل مقبول مكمل مقبول مقبول احمد علي حسن   .4
 مبارك ناجح جید جداً  جیـد جیـد مقبول متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط احمد ناظر سلیمان  .5
 مبارك ناجح جداً جید         مقبول الیمان عبدالرحمن ابراھیم  .6
 مبارك ناجح امتیاز متوسـط متوسـط متوسـط جید جداً  متوسـط جیـد متوسـط جیـد امیمة حافظ احمد   .7
 مبارك ناجح جیـد مقبول جیـد متوسـط مقبول مقبول متوسـط مقبول جیـد انمار یاسین طھ نجم  .8
   مكمل جیـد متوسـط جیـد مكمل متوسـط متوسـط مكمل مكمل جید جداً  اوراد صبحي محمود  .9
 مبارك ناجح امتیاز متوسـط متوسـط مقبول مقبول متوسـط متوسـط مقبول متوسـط ایھ فاروق علي  .10
 مبارك ناجح امتیاز جید جداً  امتیاز جیـد جیـد جید جداً  جیـد امتیاز امتیاز حذیفة محي محمد  .11
 مبارك ناجح جیـد متوسـط جید جداً  متوسـط مقبول متوسـط مقبول متوسـط جید جداً  حسین ثامر نمر عدوان  .12
 مبارك ناجح جید جداً  متوسـط متوسـط مقبول جیـد متوسـط جیـد متوسـط جیـد حنین جمیل عطیة   .13
 مبارك ناجح جید جداً  متوسـط متوسـط مقبول جیـد مقبول جیـد مقبول متوسـط حنین صالح الدین عبدالواحد  .14
 مبارك ناجح امتیاز جیـد جید جداً  مقبول جیـد مقبول جیـد جیـد امتیاز حنین عبدالخالق ناجي   .15
 مبارك ناجح امتیاز جید جداً  متوسـط جیـد امتیاز متوسـط جیـد جیـد امتیاز دنیا عیسى حسین   .16
 مبارك ناجح امتیاز جید جداً  امتیاز متوسـط متوسـط جیـد جید جداً  جید جداً  امتیاز دینا محمد خضر  .17
فیصل عبدرحیق عمار   .18  مبارك ناجح امتیاز جیـد جیـد مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول متوسـط 
 مبارك ناجح جید جداً  جیـد متوسـط متوسـط جیـد جیـد متوسـط متوسـط متوسـط رغد ھیثم محمد عطیة  .19
 مبارك ناجح جید جداً  جیـد متوسـط متوسـط متوسـط مقبول متوسـط مقبول جید جداً  رواء سحاب صالح   .20
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 مبارك ناجح امتیاز         ریم عبداللطیف طعمة.21
 مبارك ناجح امتیاز       متوسـط جیـد سارة طاھر صابر رجب.22
 مبارك ناجح امتیاز متوسـط متوسـط مقبول مقبول متوسـط متوسـط متوسـط جیـد سجى زیدان رشید عبدهللا.23
 مبارك ناجح امتیاز جیـد مقبول مقبول جیـد مقبول مقبول مقبول جیـد سحاب مطر خلیفة حسن.24
 مبارك ناجح جید جداً  جیـد امتیاز مقبول متوسـط متوسـط جیـد جید جداً  جید جداً  شجون رشید غانم.25
 مبارك ناجح امتیاز متوسـط جیـد مقبول جیـد متوسـط متوسـط متوسـط امتیاز شھد بشیر احمد محمد.26
 مبارك ناجح جیـد جید جداً  امتیاز جیـد متوسـط جید جداً  متوسـط امتیاز امتیاز علي صالح صفاء مظھر.27
   مكمل متوسـط    مكمل   مقبول مقبول طارق فرج عبدهللا جاسم.28
 مبارك ناجح جید جداً  مقبول مقبول متوسـط جیـد مقبول مقبول متوسـط متوسـط عامر عواد محمد عبد.29
 مبارك ناجح جید جداً  جیـد مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول جیـد كلشعبدالحكیم احمد حسن .30
 مبارك ناجح جیـد متوسـط جیـد مقبول متوسـط متوسـط متوسـط جیـد مقبول عبدهللا عبید عبدهللا.31
   مكمل جید جداً  متوسـط جیـد مقبول متوسـط مقبول مكمل مقبول متوسـط عبدهللا یوسف عبد ربھ كنیص.32
 مبارك ناجح امتیاز جید جداً  جید جداً  متوسـط جیـد جیـد جیـد جیـد امتیاز عبیر نعمة حسین صبر.33
 مبارك ناجح جید جداً  جید جداً  جید جداً  جید جداً  امتیاز جید جداً  جید جداً  امتیاز جید جداً  عثمان ثامر شالل فاضل.34
جداً جید  جیـد مقبول متوسـط جید جداً  عثمان محمود علي حسین.35  مبارك ناجح امتیاز جید جداً  مقبول متوسـط 
   مكمل امتیاز مقبول مقبول مكمل مقبول متوسـط متوسـط مقبول متوسـط غزوة نھاد قاسم.36
 مبارك ناجح امتیاز جیـد امتیاز متوسـط جید جداً  جیـد امتیاز جید جداً  امتیاز كریمة حمید مھدي فارس.37
 مبارك ناجح امتیاز متوسـط جیـد مقبول متوسـط مقبول متوسـط متوسـط متوسـط كمال فاضل صبحي حمود.38
 مبارك ناجح امتیاز جیـد جیـد مقبول جید جداً  جیـد جیـد جید جداً  امتیاز مروى توفیق نامس سرحان.39
 مبارك ناجح جید جداً  متوسـط مقبول مقبول مقبول متوسـط مقبول متوسـط جیـد مصطفى احمد جاسم خالد.40
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 مبارك ناجح جیـد جیـد جیـد مقبول متوسـط مقبول متوسـط جید جداً  جید جداً  میامین عبدهللا علوان حمزه.41

 مبارك ناجح جید جداً  متوسـط متوسـط مقبول مقبول مقبول متوسـط جیـد جید جداً  نجالء سلیمان لیلو خلف.42

   مكمل متوسـط متوسـط متوسـط مقبول مكمل مقبول مقبول مقبول متوسـط نمیر محمد جاسم خلفض.43

 مبارك ناجح امتیاز جیـد امتیاز جیـد امتیاز جیـد جید جداً  امتیاز امتیاز نور أیوب احمد علي.44

 مبارك ناجح امتیاز جیـد امتیاز جیـد جید جداً  جیـد جیـد جید جداً  امتیاز نور نزھان عوید موالن.45

 مبارك ناجح امتیاز متوسـط متوسـط مقبول جید جداً  مقبول متوسـط متوسـط جید جداً  نوران كنعان حیاوي یحیى.46

 مبارك ناجح مقبول جید جداً  جیـد متوسـط جید جداً  جیـد جیـد جید جداً  جید جداً  نورس كریم خلیل كلش.47

 مبارك ناجح جید جداً  جید جداً  جیـد جیـد جید جداً  متوسـط متوسـط جیـد جید جداً  ھبة صالح عبد.48

 مبارك ناجح امتیاز متوسـط متوسـط مقبول متوسـط متوسـط جیـد متوسـط متوسـط كامل فیاض عليھند .49

 مبارك ناجح جید جداً  جیـد متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط جیـد جید جداً  وسام حاجم محي محمد.50

جداً  جید متوسـط مقبول مقبول جیـد متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط وسن علي حسین عثمان.51  مبارك ناجح 

 مبارك ناجح امتیاز جید جداً  امتیاز متوسـط جیـد جیـد جید جداً  امتیاز جید جداً  والء خالد محمود احمد.52

 مبارك ناجح امتیاز متوسـط جیـد مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول متوسـط یحیى داود شعیب حسین.53

 مبارك ناجح جید جداً  جیـد متوسـط مقبول متوسـط مقبول متوسـط متوسـط متوسـط یوسف مزاحم احمد جاسم.54

  

  


