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2.5ضعيف3.3ضعيفضعيفاحالم عبدالفتاح عبدهللا محسن145/250

ضعيفضعيفضعيفغائب2.75احمد  محمد  عبدالباقي  حمود 245/251

محرومضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد شوقي ناجي احمد345/252

محرومضعيفضعيفمحرومضعيفاحمد صالح علي محسن445/253

ضعيفضعيفضعيفمحرومضعيفاحمد لطفي محمد سعيد545/254

محرومضعيفضعيفمحروم2.5احمد منصور محمد645/255

محرومضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد نصر محمد عمر745/256

محروممحروممحروممحروممحرومادهم صالح محمد 845/257

ضعيفضعيفضعيفضعيف3.25اسماء ارسل محمد عبدهللا945/258

ضعيفضعيفضعيفضعيف3.1اغادير عدنان ابوبكر فرج1045/259

ضعيفضعيف2.75ضعيف2.8اميمة عاطف احمد سالم1145/260

غائبغائبغائبغائبمحرومانس محمود علي محمد المشولي1245/261

2.85ضعيفضعيفضعيف3.75اياد احمد محمد مسعد1345/262

محروممحروممحروممحرومغائببشرى حسين فضل منصور1445/263
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ضعيفضعيفضعيفضعيف2.65تامر محمد سيف محمد1545/264

ضعيفضعيفضعيفضعيف4.2جمال ناجي محمد ابراهيم1645/265

ضعيفضعيف3.15ضعيف3.3محمد خالد عبدهللا مهيوب الجمهوري1745/266

ضعيفضعيف3.25ضعيف3.55حسن عبدهللا عامر عبدالوهاب1845/267

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسين ايهاب محمد سكران1945/268

ضعيفضعيف3.3ضعيفضعيفحنين وحيد عبد عبده2045/269

ضعيفضعيفضعيفضعيف3.1حسين محمد حسين خديجة2145/270

ضعيفضعيف2.75ضعيف3سالم عمر عبدهللا دعاء2245/271

محرومضعيف2.5محرومغائبعبدالرزاق فاروق رشدي2345/272

2.6ضعيف2.75ضعيف4.1صالح محمد عبدربه سالم2445/273

محروممحروممحرومغائبمحرومبلحاف ياسين سعد عبدهللا سعد2545/274

ضعيفضعيف3ضعيف2.5محمد سعيد عبدهللا سعيد2645/275

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسعيد عمر محمد سليمان2745/276
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ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفصابر صالح عبدالصمد عبدالغني3045/279

3ضعيفضعيفضعيف2.75صادق سلطان عوض سالم3145/280

2.5ضعيف3ضعيف2.95صالح علي محمد منصر3245/281

4.13.653.63.853.75صالح ناصر عبدهللا الرباش3345/282

محروممحرومضعيفضعيفغائبعبدالباقي عدنان سعيد3445/284

ضعيف3.33ضعيفضعيفعبدالجليل محمد عبدالجليل45/285

ضعيفضعيف2.7ضعيف3عبدالرحمن ناصر عمر صالح 3545/286

محروممحروممحروممحروممحرومعبدالكريم هزاع3645/287

محرومضعيف2.6ضعيفضعيفعبدهللا صالح محسن عقيل3745/288

محرومضعيفضعيفضعيف2.8عبدهللا عبدالرحمن عمر صالح3845/289

ضعيفغائب3.35ضعيفضعيفعبدهللا غالب احمد علي3945/290

ضعيف3.153.2ضعيف3.05عبدهللا محمد علي عباد4045/291

4.052.653.753.552.5عبير عبدهللا قاسم محمد4145/292

محرومضعيفضعيفضعيفضعيفعصمت احمد عوض احمد4245/293
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غائبغائبغائبغائبغائبعصام ماهر عباس4345/294

محروممحروم2.6ضعيفمحرومعلً احمد بن احمد علً 4445/295

4.9543.63.84علً مصطفى باحمٌش4545/296

عماد عصام عبدهللا4645/297
ضعيفضعيفضعيفمحرومضعيف

عمر عارف محمد عل4745/298ً
محرومضعيف2.6محرومضعيف

4.7543.74.354.8عٌشة عبدهللا محمد احمد4845/299

ضعيف3.4ضعيفضعيف3.1غاده فوزي حسن مهدي4945/300

محروممحروممحروممحروممحرومفارس فضل علً احمد العقرب5045/301ً

ضعيفضعيف3.25ضعيف2.65فاطمه نجٌب علً مالك5145/302

محرومضعيف2.9محرومضعيففرج  احمد مهدي سالم5245/303

محروممحرومضعيفضعيفغائبفضل علً محمد احمد5345/304

ضعيفضعيفضعيفضعيف3.9فواز عثمان عبٌد ناصر5445/305

محروممحروممحروممحروممحرومقصً امٌن ثابت محمد5545/306

محرومصعيف2.75ضعيف2.85قمر حٌدرة عبدهللا منصور5645/307
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ضعيف2.75ضعيفضعيف3.25كرم اكرم سالم زٌد5745/308

ضعيف4.63.52.753.35 لٌالً مراد عبدالرحمن عبدهللا5845/309

2.95ضعيفضعيف3.052.9ماجد سعٌد احمد عبدهللا5945/310

3.853ضعيفضعيف3.8محمد احمد ناشر طاهر6045/312

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد بن محمد علً سالم6145/313

محرومضعيف2.5غائبضعيفمحمد خالد محمد منصور6245/314

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد سالم احمد فضل6345/315

ضعيفضعيف2.7محروم2.5محمد عبدالرحمن عقٌل عبدالعزٌز 6445/316

محروممحروممحروممحروممحروممحمد عبدالقادر حسن عبدالملك6545/317

3.92.853.253.43.4محمد علً احمد سٌف6645/318

ضعيفضعيف2.65محروم2.8محمد قادري حسن سعٌد6745/319

محروممحروممحروممحروممحروممحمد قاسم علً مثنى6845/320

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد ناصر محمد صالح6945/321

ضعيفضعيف2.8ضعيفضعيفمحمد نجٌب جازم مرشد7045/322
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ضعيفضعيف2.7ضعيف2.8محمود شكري علً احمد7145/323

ضعيفضعيف2.65ضعيفغائبمحمود صالح حسٌن سالم7245/324

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمروان محمد ناصر محمد السعٌدي7345/325

ضعيفضعيفضعيفضعيف3.05منٌف عدنان محمد احمد 7445/326

ضعيفضعيف3.92.753.3مواهب مجدي محمد مقبل7545/328

2.55ضعيفضعيفضعيف2.5ناصر عبدهللا ناصر سالم7645/329

ضعيفضعيفغائبضعيف3.25نسٌم محمد علً بخٌت7745/330

ضعيفضعيف2.95ضعيف2.6هدار جمٌل هدار عمر7845/331

ضعيفضعيف3.52.753.4هنادي وحٌد سالم حسٌن7945/332

ضعيفضعيفضعيفضعيف2.75هارون ناصر سعٌد ناج8045/333ً

محرومضعيف2.5محرومضعيفوهبً عبدهللا بن عبدهللا عل8145/357ً

ضعيفضعيفضعيفضعيف2.8حسٌن روؤف حسٌن8245/358

4.754.54.243.25وجود عبدالوهاب قاسم عوضم/8345/17
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