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راسبِمثٛيمقبولمتوسطراسباالء اياد خالد فرحان1

ناجحجيدجيدجيدجيدادّذ شاِش ٘الي ِصٍخ2

ناجحجيدجيدجيدمتوسطادّذ داِذ عثذ اٌشد3ّٓ

ناجحجيدجيدجيدجيد ادّذ صالح ٔٛس4ٞ

ناجحمتوسطجيدمتوسطمقبولادّذ فائك دّادٞ ِذّٛد5

ناجحجيدجيدمتوسطمقبولادّذ دمحم فخشٞ صاٌخ6

ناجحجيدجيدجيدمتوسطاعشاء ٌط١ف دغٓ عثذ هللا7

ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطاعشاء ٌؤٞ عثذ اٌجثاس عثذ اٌذ١ّذ8

ناجحجيدجيدمتوسطمتوسطاعشاء دمحم خ١ٍفح دّذ9

ناجحامتيازامتيازامتيازجيدجدااععذ عثذ اٌثذ٠ع ٠اع١ٓ جٍٛب10

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطاِاي ٔاجٟ ِاي هللا فشدا11ْ

ناجحجيدجداجيدجداجيدجيداِاْ ص٠ذ سش١ذ12

ناجحجيدجيدجيدجيداال١ِٓ عثذ اٌىاظُ جاع13ُ

راسبمتوسطجيدراسبمتوسطاٚط خ١ًٍ سجة14

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولا٠الف س٠اض عثذاٌذ١ّذ15

ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولذمٝ عثذ اٌشدّٓ عرٛسٞ اتشا16ُ١٘

راسبمقبولمتوسطراسبناجح بقرارذٙأٟ واًِ دغ١ٓ ع17ٞٛ١ٍ

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولداسز ادّذ ِششذ عثذ اٌعض٠ض18

ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطداسز ٘ادٞ ادّذ جٛاد19

ناجحجيدجيدجيدمتوسطدغاَ دمحم خٍف20

ناجحمتوسطمتوسطجيدمقبولد١ٕٓ شاِش ش١ذا21ْ

ناجحمتوسطمتوسطجيدمتوسطد١ٕٓ صالح دمحم عث١ذ22

ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولدٛساء اعّاع١ً ص٠ذا23ْ

ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطد١ذس دّٛد خٍف اعٛد24

ناجحمتوسطجيدجيدجيددعاء خاٌذ اعّاع١ً فشدا25ْ

ناجحجيدجيدجيدجيددعاء شاًِ واًِ عغاف26

راسبمقبولمتوسطمقبولراسبسعً خاٌذ دّٛد27ٞ

ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطسعً لاعُ عثذ ع١فا28ْ

ناجحجيدجيدجيدجيدسغذ ٚائً ذذغ١ٓ دّٛد29ٞ

ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطسٚاء جٙاد دّذٞ شالي30

4 من 1صفحة 
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ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولسؤٜ عالَ دمحم جاع31ُ

ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطس٠ٙاَ داصَ غفٛس32ٞ

راسبراسبمقبولراسبراسبصت١ذٖ عصّاْ س٘ٛا33ْ

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطص٠ٕة طاسق سد٠ف34

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطص٠ٕة ٔاجٟ عثذ هللا ادّذ35

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطعاسج دّاد خ١ٍفح ِذ١غ36ٓ

ناجحجيدجيدجيدجيدعاسٖ صاٌخ ِذغ37ٓ

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولعجٝ فالح شٙاب ادّذ38

ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولعذش عراس عثذ هللا ف١ذا39ْ

ناجحجيدجيدجيدمتوسطشٙذ ٌؤٞ ف١ٍخ ِذغ40ٓ

ناجحجيدجيدجيدمتوسطشٙذ ِصطفٝ ِششذ ععٛد41

راسبمتوسطمتوسطراسبمتوسطصاتش٠ٓ خ١ٍفح فشدا42ْ

ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطصثا تض٠ع اتشا١ُ٘ خ43ً١ٍ

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطصثا داسز ِذٟ دمحم شش٠ف44

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطص١ٙة لذٚسٞ عثطا45ْ

ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولضذٝ تٙاء غاصٞ طع46ّٗ

ناجحجيدمتوسطمتوسطمتوسطضذٝ خاٌذ دمحم47

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولض١اء طاسق عثذٔج48ُ

راسبمقبولمتوسطمقبولراسبط١ف ١ٌس واًِ دغ49ٟٕ

راسبمقبولمقبولمتوسطراسبعاِش ِٙذٞ ست١ع50

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط عائشح ِفٍخ صاٌخ عثذ اٌمادس51

ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطعثذاٌغالَ عثذاٌذى١ُ خ52ً١ٍ

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطعثذهللا صت١ش ٔٛسٞ عٍّا53ْ

راسبمقبولمقبولراسبمتوسطعث١ش دمٟ اعّاع١ً خٍف54

راسبمتوسطمتوسطراسبمقبولعالء د١ّذ ِشع55ً

ناجحجيدجيدجداجيدمتوسطعٍٟ اوشَ ظا٘ش ِجزاب56

راسبراسبمقبولراسبراسبعٍٟ دغاْ شاتد57

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطفاذٓ فاضً ِٛعٝ ادّذ58

ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطفشدٚط ِصٍخ صاٌخ عٍّا59ْ

ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطٌّٝ جّعٗ ٠اط ج١اد60
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ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطٌّٝ ٔث١ً عثذاٌىش61ُ٠

ناجحجيدجداجيدجداجيدجيد١ٌّاء ١ِغش شّشاْ عثذ62

راسبمتوسطجيدراسبمقبولاٌّصٕٝ وش٠ُ ع63ٍٟ

ناجحجيدجيدجيدجدامتوسطدمحم ٔاظُ فر١خاْ ِطشٚد64

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولدمحم ١ّٔش وافٟ عصّا65ْ

راسبمتوسطمتوسطراسبمقبولِشٚاْ دغ١ٓ عٍٟ ِٕاد66ٞ

67
ِشٚج عثذ اٌٛ٘اب عثذ اٌشصاق عثذ 

اٌثاسٞ
ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسط

ناجحمتوسطجيدجداجيدمتوسطِشٖٚ شاًِ عثذ اٌشد١ُ عثذ اٌذ68ٓ٠

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولِشٖٚ دمحم ٔٛاف عث١ذ69

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطِش٠ُ ِذّٛد دغ70ٓ١

ناجحجيدجيدجيدجيدِغٍُ عم١ً خ١ًٍ صثاح71

راسبمقبولمتوسطراسبمقبولِشخص خ١ّظ عشداْ تش١ش72

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولِصطفٝ شاِش فشدا73ْ

ناجحجيدجيدمتوسطمقبولِصطفٝ ِض٘ش ضادٟ خٍف74

راسبمقبولمتوسطمقبولراسبِضش تشواخ ِٕغ75ٟ

ناجحجيدجيدجيدجداجيدِعار جثً دمحم جث76ً

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطِٕٝ دمحم وشاػ عثذ77

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبول١ِٕش اعّاع١ً ع١ٕذ78

راسبمتوسطمتوسطراسبمقبولِٙا عاِٟ ٔص١ف79

ناجحجيدجيدجيدجيدِٕٙذ خاٌذ اتشا١ُ٘ دمحم80

راسبمقبولمتوسطراسبمقبولِٕٙذ عّاد دمحم ع81ٍٟ

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولِٛض فائك ٌط١ف82

ناجحمتوسطجيدجيدجيد١ِٕا جاعُ دمحم83

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولٔثا ٔضاس ِرعة84

راسبمقبولراسبراسبراسبٔٛس خاٌذ ِج١ذ شاِش85

راسبمتوسطمتوسطمقبولراسبٔٛس فٛصٞ دمحم86

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط٘ثح ادّذ خ١ًٍ دمحم87

ناجحمتوسطجيدجيدجيد٘ثٗ خ١ًٍ اتشا١ُ٘ ِطٍه88

ناجحمتوسطجيدجيدمتوسط٘ذٜ عٍٟ ضثاب ِغٍظ89

ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطٚئاَ ا٠ُٙ ص٠ذ90

4 من 3صفحة 
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ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسط٠اع١ّٓ دمحم خٍف  ِشصٚن91

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط٠اع١ّٓ ِذٟ دمحم92

93

راسبراسبراسبمقبولِذاٌٚح شا١ٔح/ عّش ٔافع عٍّا94ْ

ناجحمقبولمقبولِذاٌٚح شا١ٔح/ ٌماء شاوش جاع95ُ

ناجحمتوسطِذاٌٚح شا١ٔح/ ِش٠ُ ع١ّع ٔج96ُ

ناجحمتوسطمقبولِذاٌٚح شا١ٔح /ص٠اد طاسق اعٛد97

ناجحمقبولِذاٌٚح شا١ٔح/ع١ّح عالء ا98ٓ١ِ

ناجحمقبولمقبولمحاولة ثانية/ٚئاَ عاِش99

ناجحمقبولمحاولة ثانية/لؤي قاسم100

4 من 4صفحة 


