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دور اولــمكملمقبولمقبولجيـدجيـدجيد جداً متوسـطراسبمتوسـطمقبولاثار متعب عبد هللا1

دور اولجيدناجحجيـدمتوسـطجيد جداً جيـدجيـدجيـدمقبولجيـدجيـداصالة نظير سرحان2

دور اولــمكملجيـدمقبولجيـدراسبجيـدمقبولراسبمتوسـطمتوسـطثامر حسن فهد3

دور اولجيدناجحجيد جداً متوسـطجيـدمقبولامتيازجيـدمتوسـطجيد جداً متوسـطجمال عبد الهادي يونس4

دور اولجيدناجحجيد جداً متوسـطجيـدمتوسـطجيد جداً جيـدمتوسـطجيـدجيـدجنان عامر فارس5

دور اولجيد جداناجحامتيازجيد جداً امتيازامتيازامتيازجيد جداً جيد جداً امتيازجيـدجوان احمد دمحم6

دور اولجيدناجحامتيازمتوسـطامتيازجيـدجيد جداً جيد جداً مقبولجيد جداً متوسـطحسين جبار حسين7

دور اولجيدناجحجيد جداً جيـدجيـدجيد جداً امتيازجيـدمقبولامتيازمتوسـطزهرة تقي دمحم8

دور اولــمكملمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولجيد جداً مقبولراسبمقبولمقبولسبأ ثابت مظهر9

دور اولــمكملجيد جداً راسبمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولراسبمقبولمقبولسجى فهمي حميد10

دور اولمتوسطناجحجيد جداً جيـدجيـدمتوسـطمتوسـطجيـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطشيماء عاصي حميد11

دور اولجيدناجحجيـدمتوسـطجيد جداً جيد جداً جيد جداً جيـدمتوسـطامتيازمتوسـطعائشة خلف طعس12

دور اولمتوسطناجحجيد جداً مقبولمتوسـطمتوسـطمتوسـطجيـدمقبولمقبولمتوسـطعباس ابراهيم عباس 13

دور اولجيد جداناجحجيد جداً جيـدجيـدجيد جداً امتيازجيد جداً جيـدجيد جداً جيـدعبد السالم دمحم ابراهيم14

دور اولــمكملجيد جداً راسبجيـدجيـدمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمقبولعبد هللا موالن علي15

دور اولــمكملجيد جداً مقبولجيـدمقبولجيد جداً مقبولمقبولراسبراسبفاطمة غالب علي 16

دور اولجيد جداناجحامتيازجيد جداً امتيازجيـدامتيازجيد جداً جيد جداً جيد جداً متوسـطقتيبة محمود حسون17

دور اولجيدناجحامتيازمقبولجيد جداً جيـدجيد جداً جيـدمتوسـطجيـدمقبولكمال معاد عبد الرزاق18

دور اولــمكملمتوسـطمقبولجيـدراسبجيـدمتوسـطراسبمتوسـطراسبدمحم اسماعيل عبد19
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دور اولــمكملجيـدراسبمتوسـطراسبمقبولمقبولراسبمقبولراسبدمحم جهاد مجبل20

دور اولــمكملمتوسـطراسبمتوسـطراسبمتوسـطمتوسـطراسبراسبمقبولدمحم خطاب حمد21

دور اولــمكملجيد جداً راسبمتوسـطمقبولمقبولمقبولراسبمقبولراسبدمحم عبدهللا محمود22

دور اولمتوسطناجحامتيازجيـدجيـدمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولجيـدمتوسـطدمحم علي لطيف23

دور اولجيدناجحامتيازمتوسـطجيـدجيد جداً جيد جداً جيد جداً متوسـطجيد جداً جيـددمحم كردي عواد24

دور اولمتوسطناجحجيد جداً مقبولجيـدمتوسـطجيد جداً متوسـطمقبولجيـدمتوسـطمصطفى عبد العزيز25

دور اولجيد جداناجحجيد جداً جيد جداً جيد جداً جيـدامتيازجيـدجيد جداً جيد جداً جيـدهبه ثامر نوري حسن26

دور اولــمكملمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولجيـدمقبولراسبمقبولمتوسـطهدى احمد خلف ابراهيم27

دور اولــمكملجيد جداً راسبجيد جداً متوسـطجيـدمقبولراسبمقبولمتوسـطهدى دمحم مشعل28

دور اولمقبولناجحمقبولمقبولمقبولمقبولجيـدمقبولمقبولمتوسـطمقبولوليد خالد مدهللا29

دور اولــمكملراسبجيـدجيـدراسبامتيازجيـدمقبولمقبولمتوسـطزهراء طه ياسين30

دور اولــــــــــــشهد ثامر31
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