
جٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداابو الفضل جمٌل حسٌن راض1ً

جٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازجٌداحمد رشٌد سلمان عبود2

جٌدمقبولجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌداحمد هادي خلف منصر3

مقبولمتوسطضعٌفضعٌفمقبولمتوسطجٌدمقبولمتوسطمتوسطاكرم زامل عبد السادة4

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفباسم محمد محٌسن سوٌجت5

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحسن سعدون حسون عاكول 6

مقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعٌفجٌدمقبولضعٌفحسن هالل صبٌح ثجٌل7

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحسٌن عامر هاشم مهدي8

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحسٌن علً كاطع غضبان9

جٌدمقبولجٌدمتوسطجٌدجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطحسٌن فٌاض سرحان مساعد10

جٌد جدامتوسطضعٌفجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدامتٌازجٌد   حمزة جبار صكبان عنفك11

جٌدجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جدامتوسطامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدحمزة حمٌد جواد شٌاع12

جٌدمتوسطجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جدارحاب رٌاض لهمود فزع13

جٌدمقبولمتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدرحاب صباح عبد رشٌد14

جٌدجٌدجٌدجٌدامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌاز     رسول كرٌم جبار عبد15

متوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدجٌدرقٌة جلٌل سٌد مهدي16

جٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد رقٌة نصٌف جاسم عبدالحسٌن17

جٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازجٌدرونق فاضل كاظم دحام18

جٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جدازهراء خالد صالح حمد19

جٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جدازهراء عدنان محمود ابراهٌم20

جٌدجٌدجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌاززٌنب محمد جاسم بهلول21

جٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازسارة حسن عوٌد عل22ً
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متوسطمقبولضعٌفضعٌفجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولسجاد كاظم دهٌرب كاظم23

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف    سالم حمٌد بالسم غدٌر24

متوسطضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطعباس علً شٌال مجٌد25

متوسطجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداضعٌفمتوسط عباس علً كرٌم شامر26
جٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدمقبولعباس كرٌم كاظم حسٌن27

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعدنان باسم خلف منحوش28

جٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد   علً حسن عباده سفٌح29

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً حمدهللا عبٌد هداب30ً

جٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازعلً ماجد خلف عل31ً

جٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جدامقبولعلً مجٌد كاطع فرج32

مقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولعلً محمد  مخٌف عاكول33

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً هادي حمزة وادي34

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفغدٌر محمد جعفر عل35ً

جٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازفاطمة عادل شعالن جبر36
جٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازفاطمة محمد سلمان حسن37

متوسطمتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌدجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطفائز باسم علً جابر38

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفكرار صدام لعٌبً غضبان39

جٌدمقبولجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جدامحمد جاسم محمد سعد40

جٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازجٌد   محمد رضا حسون هدهود41

جٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدمحمد عامر جابر ذهب42

جٌد جداجٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازجٌدمحمد قاسم محمد شهد43

جٌدمقبولجٌدمتوسطجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطمحمد كاظم حسٌن دوٌرم44

جٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جدامرتضى مهدي خلٌف كناد45

جٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جدامروة مالك بلبول جعٌل46

جٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جدامصطفى جبار ابراهٌم طاهر47

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى جلٌل جبار عواد48



ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى حمدهللا علوان هاشم49

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى محمد عباس كاظم50

متوسطمقبولضعٌفمقبولجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطمنتظر محمد حسن ترف51

جٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداضعٌفجٌد جداامتٌازمتوسطمٌثم صبٌح هاشم عٌدي52

جٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جدانور رعد علً بنٌان53

متوسطجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداامتٌازجٌدولٌد لطٌف رحٌم نجرس54














