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 امتٌاز جٌـد جٌـد متوسـط جٌد جدا   سبأ احمد صابر 19
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح جٌـد

 جٌد جدا   سجى صباح مطر 20
جٌد 
 جدا  

 امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا  
جٌد 
 جدا  

 ناجح جٌـد
جٌد 
 جدا

 دور اول

 امتٌاز امتٌاز جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا   سجى منٌف ماضً 21
جٌد 
 جدا  

جٌد 
 جدا  

 ناجح
جٌد 
 جدا

 دور اول

 دور اول جٌد ناجح جٌـد متوسـط جٌد جدا   متوسـط مقبول جٌـد متوسـط سهام جمال سرهٌد 22

 امتٌاز جٌد جدا   مقبول متوسـط جٌد جدا   شهد ثائر ضامن 23
جٌد 
 جدا  

 جٌـد
ناجح 
 بقرار

 دور اول ــ

 جٌد جدا   متوسـط مقبول متوسـط متوسـط شٌماء مثنى صبار 24
جٌد 
 جدا  

جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح

 جٌد جدا   متوسـط جٌـد جٌـد جٌـد حمٌد عبد الحمٌد ثامر 25
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح مقبول

 جٌـد جٌد جدا   متوسـط متوسـط جٌـد متوسـط عبد القادر طاهر صابر 26
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح

 متوسـط عبد هللا عبد شعٌب 27
جٌد 
 جدا  

 جٌـد متوسـط جٌـد
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح متوسـط

 دور اول ــ مكمل متوسـط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ضعٌف علً سعد جاسم 28

 جٌـد متوسـط جٌـد متوسـط مقبول متوسـط علً عدنان خطاب 29
جٌد 
 جدا  

 دور اول متوسط ناجح

 جٌد جدا   جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد عبدالرحمن عمار عامر 30
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح جٌـد

 دور اول متوسط ناجح متوسـط جٌـد جٌـد مقبول متوسـط متوسـط مقبول غزوة عادل حمد 31

 دور اول مقبول ناجح متوسـط مقبول مقبول مقبول متوسـط مقبول مقبول غفران حمودي احمد 32

 امتٌاز امتٌاز امتٌاز جٌد جدا   جٌـد جدا   جٌد فرح عامر نصٌف 33
جٌد 
 جدا  

 ناجح
جٌد 
 جدا

 دور اول

 دور اول متوسط ناجح جٌـد جٌـد متوسـط مقبول جٌـد متوسـط متوسـط مأمون مجول بندر 34

 دور اول متوسط ناجح متوسـط جٌـد جٌـد جٌـد مقبول متوسـط متوسـط محمد عاٌد شعٌب 35

 امتٌاز محمد عبد حسن 36
جٌد 
 جدا  

 دور اول امتٌاز ناجح جٌـد امتٌاز امتٌاز امتٌاز جٌد جدا  

 دور اول مقبول ناجح جٌـد متوسـط متوسـط مقبول متوسـط مقبول مقبول محمد كرٌم احمد 37

 جٌد جدا   جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد مصطفى تركً دلً 38
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح جٌـد

 دور اول متوسط ناجح جٌـد متوسـط جٌد جدا   متوسـط جٌـد متوسـط متوسـط مصطفى زهٌر احمد 39

 دور اول متوسط ناجح مقبول جٌـد جٌـد متوسـط متوسـط جٌـد مقبول مصطفى ٌوسف موسى 40

 دور اول جٌد ناجح متوسـط جٌـد جٌـد متوسـط جٌـد جٌـد جٌد جدا   معد احمد عبد هللا 41

 دور اول ــ مكمل متوسـط مقبول متوسـط مقبول متوسـط ضعٌف ضعٌف موسى نصٌر موسى 42

 دور اول مقبول ناجح متوسـط مقبول مقبول مقبول متوسـط متوسـط مقبول نور وعد مالك 43

 دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط متوسـط مقبول جٌـد مقبول مقبول هاجر كرٌم مطر 44
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 دور اول ــ مكمل متوسـط متوسـط متوسـط مقبول مقبول ضعٌف مقبول وجدي مزحم لطٌف 45

 جٌـد متوسـط متوسـط مقبول متوسـط متوسـط ورقاء محسن علوان 46
جٌد 
 جدا  

 دور اول متوسط ناجح

 جٌد جدا   احالم داود عبٌد 47
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌـد

 جٌد جدا   احمد تركً جاسم 48
جٌد 
 جدا  

 امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا  
جٌد 
 جدا  

 ناجح جٌـد
جٌد 
 جدا

 دور اول

 دور اول متوسط ناجح جٌـد مقبول متوسـط مقبول مقبول متوسـط مقبول احمد خٌال صالح 49

 دور اول مقبول ناجح جٌـد متوسـط متوسـط مقبول مقبول مقبول مقبول احمد عبد الحمٌد مظفر 50

 جٌد جدا   احمد ناٌف محمد 51
جٌد 
 جدا  

 امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا  
جٌد 
 جدا  

جٌد 
 جدا  

 ناجح
جٌد 
 جدا

 دور اول

 دور اول ــ مكمل متوسـط متوسـط جٌـد مقبول ضعٌف جٌـد متوسـط اكرم جبار ذٌاب 52

 جٌد جدا   امٌن محمد شهاب 53
جٌد 
 جدا  

 امتٌاز امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا  
جٌد 
 جدا  

 ناجح
جٌد 
 جدا

 دور اول

 جٌـد جٌد جدا   جٌـد متوسـط متوسـط جٌـد اوراس احمد بدري 54
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح

 دور اول جٌد ناجح جٌـد متوسـط جٌـد جٌـد متوسـط متوسـط جٌـد اٌة عبد المنعم احمد 55

 مقبول متوسـط متوسـط مقبول متوسـط متوسـط بكر عواد ابراهٌم 56
جٌد 
 جدا  

 دور اول متوسط ناجح

 دور اول ــ مكمل جٌـد مقبول مقبول مقبول ضعٌف مقبول متوسـط بالل داره حسٌن 57

 دور اول جٌد ناجح متوسـط جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد بٌروت عادل ابراهٌم 58

 دور اول ــ مكمل جٌـد مقبول جٌـد جٌـد ضعٌف متوسـط متوسـط تسنٌم محمد عطٌة 59

 جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا   حنٌن فالح نجم 60
جٌد 
 جدا  

جٌد 
 جدا  

 ناجح
جٌد 
 جدا

 دور اول

 مقبول متوسـط جٌـد مقبول مقبول متوسـط جٌـد رفل عبد القادر محمد 61
ناجح 
 بقرار

 دور اول ــ

 دور اول متوسط ناجح متوسـط مقبول متوسـط مقبول متوسـط متوسـط جٌـد زٌدون مؤٌد اسماعٌل 62

 دور اول جٌد ناجح جٌـد جٌـد جٌـد متوسـط متوسـط جٌـد جٌـد زٌنب عبد الرحمن حمٌد 63

 لم ٌسلم براءة ذمة  سجاد مفٌد عبد الهادي 64

 دور اول ــ مكمل جٌـد مقبول جٌـد مقبول ضعٌف متوسـط جٌـد سجى مزهر حمادة 65

 متوسـط جٌد جدا   متوسـط متوسـط مقبول متوسـط شٌماء خالد خلف 66
جٌد 
 جدا  

 دور اول متوسط ناجح

 دور اول ــ مكمل جٌـد مقبول جٌـد مقبول ضعٌف متوسـط ضعٌف صفا قاسم شندوخ 67

 جٌـد طه حمود مصطفى 68
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد متوسـط

 دور اول جٌد ناجح جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   متوسـط جٌـد عبد هللا حامد كاظم 69

 دور اول متوسط ناجح متوسـط جٌـد متوسـط متوسـط جٌـد متوسـط متوسـط اسماعٌل سعٌدعلً  70
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 لم ٌسلم براءة ذمة  علً عبد الستار برجس 71

 لم ٌسلم براءة ذمة  عمر ابراهٌم جاسم 72

 جٌـد عمر احمد عاصً 73
جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح امتٌاز متوسـط متوسـط متوسـط جٌـد

 دور اول جٌد ناجح جٌـد جٌـد جٌـد متوسـط جٌـد متوسـط جٌـد الجادر عٌسىعٌسى عبد  74

 دور اول متوسط ناجح متوسـط مقبول جٌـد متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط غزالن عٌدان علً 75

 لم ٌسلم براءة ذمة  غسان محمد دحام 76

 لم ٌسلم براءة ذمة  غٌداء مانع محمد 77

 متوسـط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول متوسـط فارس عواد فارس 78
ناجح 
 بقرار

 دور اول ــ

 امتٌاز امتٌاز جٌد جدا   امتٌاز امتٌاز جٌد جدا   لٌث مثنى سعٌد 79
جٌد 
 جدا  

 ناجح
جٌد 
 جدا

 دور اول

 متوسـط جٌـد مقبول متوسـط متوسـط جٌـد مرٌم حمادة جاسم 80
جٌد 
 جدا  

 دور اول متوسط ناجح

 دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط متوسـط مقبول متوسـط جٌـد متوسـط جارهللامسرة معاد  81

 دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط مقبول مقبول متوسـط منى رعد مطلك 82

 ضعٌف مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول مؤٌد فؤاد تركً 83
جٌد 
 جدا  

 دور اول ــ مكمل

 لم ٌسلم براءة ذمة  مٌسم ولٌد خلف 84

 دور اول متوسط ناجح جٌـد جٌـد جٌـد متوسـط جٌـد متوسـط متوسـط ناهد داود فاضل 85

 امتٌاز جٌـد جٌـد جٌـد جٌد جدا   نور طه ٌاسٌن 86
جٌد 
 جدا  

 ناجح جٌـد
جٌد 
 جدا

 دور اول

 دور اول جٌد ناجح جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد متوسـط متوسـط جٌـد هدى علً محمود 87

 دور اول جٌد ناجح جٌـد جٌـد جٌد جدا   جٌـد متوسـط متوسـط جٌـد هند علً دلٌل 88

 لم ٌسلم براءة ذمة  قحطان خلف محمود 89

 جٌد جدا   جٌـد متوسـط جٌـد جٌـد هند غفوري علً 90
جٌد 
 جدا  

جٌد 
 جدا  

 دور اول جٌد ناجح

 ناجح جٌـد امتٌاز امتٌاز امتٌاز امتٌاز امتٌاز جٌد جدا   غنى جمٌل ابراهٌم 91
جٌد 
 جدا

 دور اول

 دور اول - ةناجح - - - - - متوسط - رٌم عبد الرحمن  92

 دور اول - مكملة - - - - ضعٌف - - دعاء زٌاد برع  39

 دور اول - ناجح - - - - متوسط - - رند عناد ٌحٌى  39

 دور اول - ناجح - - - - مقبول - - محمود عبد هللا سلطان  39
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