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 النتٌجة

 مكمل متوسط ضعٌف جٌد متوسط ضعٌف  ممبول  ضعٌف احرار ادهم جهاد  0

 مكمل ضعٌف ممبول  ممبول ممبول ممبول  ممبول ضعٌف احمد فائك احمد  7

 مكمل ممبول ضعٌف ممبول متوسط ضعٌف ممبول ضعٌف  ٌاسٌن اصالة باسل 3

 ناجح جٌد جٌد متوسط جٌد جدا متوسط جٌد جدا  جٌد جدا  حسن اسماعٌل عبدهللا 4

 مكمل ممبول ممبول ممبول ممبول ضعٌف  ضعٌف ضعٌف حنان احمد ابراهٌم  5

 ناجح متوسط ممبول متوسط جٌد جدا  متوسط جٌد متوسط رسل احمد دمحم 6

 ناجح جٌد متوسط  متوسط جٌد جدا جٌد  جٌد جٌد كرٌم برٌسمازهٌر  7

 ناجح متوسط ممبول ممبول جٌد متوسط متوسط جٌد سلوان عطاء عجاج 8

 مكمل ممبول ضعٌف ضعٌف ممبول ضعٌف ممبول ضعٌف شٌماء فاضل عباس 9

 ناجح جٌد متوسط جٌد جٌد جدا جٌد جدا  امتٌاز  جٌد جدا سلٌم صالح دمحم 01

 ناجح ممبول جٌد متوسط جٌد متوسط جٌد ممبول  عبد الباسط عبد هللا احمد 00

 ناجح جٌد جٌد جدا جٌد جٌد جدا جٌد جدا  امتٌاز جٌد جدا  عبد العزٌز وهاب صالح 07

 ناجح جٌد متوسط متوسط متوسط جٌد متوسط متوسط عبد المادر عامر نجم 03

 ناجح ممبول ممبول ممبول جٌد ممبول متوسط ممبول عبدهللا جابر ناظم 04

 ناجح جٌد جٌد جدا  جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا  امتٌاز متوسط علً كاظم علٌوي 05

 مكمل طمتوس ممبول ضعٌف ممبول ضعٌف  ضعٌف ضعٌف عمار صالح علوان 06

 ناجح جٌد جدا  متوسط جٌد جٌد متوسط جٌد ممبول غٌث لحطان جاسم 07

 ناجح جبد جدا  متوسط متوسط جٌد متوسط  جٌد جدا  جٌد جدا  فائز معٌد حمود 08

 مكمل جٌد ممبول ممبول جٌد ضعٌف ضعٌف ضعٌف مؤمن حمٌد اسماعٌل 09

 ناجح جٌد جٌد متوسط جٌد جدا جٌد جٌد جٌد جدا  نافع نهاب عوٌد 71

 مكمل ضعٌف ممبول متوسط جٌد جٌد جدا جٌد جٌد جدا  ولٌد خالد مهدي 70

 ناجح جٌد جٌد متوسط جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز  متوسط ولٌد زاحم فلٌح 77

 ناجح جٌد جٌد جدا  جٌد جٌد جٌد جدا  جٌد جدا  جٌد طارق احمد عبدهللا  73

امجد كرٌم بدوي/راسب من  74
 العام

     ممبول   

دمحم فنون حسٌن /راسب من  75
 العام

        

راسب محمود ابراهٌم عزٌز  76
 من العام

     ضعٌف    ضعٌف

/ سلمان مادعمصطفى  77
 راسب  العام

     ضعٌف   ضعٌف

   ضعٌف    ممبول     راسب من العامرامً رعد احمد/  78

     متوسط  ممبول  متوسط ضعٌف فٌصل ٌاسٌن دمحم/استضافة 79

        ضعٌف  استبرق سعد مجٌد  

     ضعٌف    دمحم رٌاض سعٌد 

     جٌد    حسسن علً مطشر 

     ممبول    رسول حمٌد خلٌفة 

    متوسط     شاكر مصطفى  حسن 
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