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82.2222ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداإبراهيم احمد عباس محمد الجنابي 
84.0556ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداإبراهيم جميل وسمي محمد الجبوري 

83.5000ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداابوبكر جاسم محمد جاسم التميمي 
84.7222ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدااحمد إسماعيل حسن سريبت الغريري

81.9444ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدااحمد إسماعيل شهاب احمد النعيمي
84.6667ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدااحمد خضر حسين علي الجبوري
78.1667ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدااحمد رعد احمد عبدهللا الجبوري

84.2778ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدااحمد شاكر محمود حسين الجميلي 
76.5000ناجحمتوسطجيدجيدجيدامتيازجيداحمد عبدهللا حمد رضا الطائي

91.3333ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازاحمد علي داود موسى البدراني 
81.2222ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدااحمد علي شلش عبدهللا المشايخي 
78.0556ناجحمتوسطجيدامتيازمتوسطامتيازجيد جدااحمد فاضل إبراهيم حميد الحربي 
72.8333ناجحمتوسطجيدجيد جدامقبولامتيازمتوسطاحمد محمد يونس شالش الجبوري

82.1111ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدااحمد ناشر غانم مانع المكدمي 
84.1111ناجحجيدجيدامتيازجيدامتيازجيد جدااحمد نفوس احمد إبراهيم الجبوري 

87.3889ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازاستبرق ستار كريم عمر العبيدي 
85.8889ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازاسراء عبدالوهاب علوان خلف الجبوري 

83.5000ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداأسماء طه خلف محمد الجبوري 
89.1667ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداأسماء عدنان صالح محمد الدوري 

83.6111ناجحمتوسطجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداإسماعيل جاسم عبد حمادي الجنابي 
79.8333ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداإسماعيل مثنى إبراهيم خلف  

82.5556ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامقبولامتيازجيد جداأسيه خميس رمل احمد العيساوي 
83.7222ناجحمتوسطجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جدااكرم احمد سرحان محمد الجبوري

91.3889ناجحجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازاكرم نايف مظهور حسين الجبوري 
93.0000ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازامنه مهند جاسم محمد العزاوي 

79.7222ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداامير عدنان عواد بديوي الدليمي 
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفانس عماد ابراهيم

80.1667ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداانس محمود جاسم كودان الجبوري 
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفانغام احمد اكبر علي

79.3889ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداانمار عطية حبيب مربط الجبوري
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفانوار عبد علي موسى ناصر الجبوري 

84.9444ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداايمان نهاد جهاد عبدهللا الونداوي
80.5556ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداايمن حمد جاسم صالح الجبوري

83.1111ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداايهم دلي احمد خلف الجبوري
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبراء خضر علي نجم اللهيبي

78.6111ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيدبشير غالب حسين علوان العزاوي 
82.8333ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداتمارا كمال فزاع محمد العباسي

81.6111ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداجاسم جمعة جاسم مسطاف الجبوري
79.9444ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداجاسم محمد نواف ضيدان  اطعيمه
83.4444ناجحمتوسطجيد جداجيدجيد جداامتيازامتيازجمال نوري حمادي نزال الدليمي 

81.2222ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداحاتم علي ضيدان حويل اطعيمه
85.3333ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداحسن احمد إبراهيم محمد الجبوري

84.6667ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداحسن علي شكوري محمود الدراجي 
81.0556ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداحسن هاشم محمد محمود الجميلي 
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82.2778ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداحسين محمود حنتو سلمان الفضلي
81.6111ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداحسين مهدي دخيل علي العويسي 

81.3333ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداحكيم ناصر خلف محمد الطربولي 
84.5000ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداحمزه خالد حمود محيميد الدراجي 

85.1667ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداحيدر حسين يوسف محيميد اللهيبي 
77.1111ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيدخلف وسمي محمد محمود الجبوري

82.4444ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدادعاء مجيد لطيف عباس سلطاني 
82.9444ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدادعاء مهدي محيبس حامد المجمعي 

74.8333ناجحمتوسطجيدجيد جدامقبولامتيازجيد جداذاكر صالح حسين ضيدان الخزرجي
85.7778ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدارجب حسن رجب حسن الجبوري

80.5556ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدارحمن شاكر محمود علوان الصمدعي 
67.7778ناجحمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيد جدارسل علي حسين جواد السعدي 

81.0000ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدارعد حسن محمد عبدهللا الجبوري 
85.3333ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازرغد محمد مالك طه العبيدي 

86.3333ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدارؤى سعد حسون نجم التكريتي 
89.2778ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداروئ عبدالغني نايف رديف الدوري 

88.7222ناجحجيد جداجيدامتيازامتيازامتيازامتيازريا شهاب احمد حسين السامرائي
81.5556ناجحجيدجيدجيدجيدامتيازجيد جداريام ثوري خلف صكر الجبوري 
81.6667ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداريحان هاشم محمد جمعة السالمي

85.3333ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدازهراء اصغر حميد إبراهيم البياتي 
78.0000ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطامتيازجيد جدازهراء جياد معيوف خلوي البدر

82.7778ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتياززهراء خميس محمد سمير الجنابي
83.0000ناجحجيدجيد جداجيدجيد جداامتيازجيد جدازينب عبدالرزاق محمد

82.7222ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطامتيازجيد جداسارة جالل جميل قادر الحديدي
84.2222ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداسارة قاسم عبدالعباس علي اليعقوبي 

87.6667ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازامتيازسجى صابر حمد محمود العباسي
81.5556ناجحجيدجيد جداجيدمتوسطامتيازجيد جداسجى عبداللطيف عاكف

80.7222ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطامتيازجيد جداسرى شاكر مخلف حسن العجيلي 
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسعد اسود عبدهللا احمد الدليمي
78.5556ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطامتيازجيد جداسعد أنور صابر غائب نجارلو

81.7778ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازامتيازسعد فاضل عبد دواح البوخليفه 
93.7778ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازسفانة حاتم جالل مطلك الدوري 
87.5000ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازسلوان طه محمد حسين العبيدي 

79.0556ناجحجيدجيدجيد جدامقبولامتيازجيد جداسهى صالح عبدربه عزيز
87.8889ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازسيف صالح عبد حمادي الحمداني 

78.5556ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيدسيف مهند خضر احمد الجنابي
92.0000ناجحجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازسيناء خميس عباس علي الجميلي 

4.4444معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشروق كريم ياسين شالل الجيالوي
79.2222ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداشفاء علي حسين إبراهيم الجبوري 

84.8889ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداصفا محمد هادي جبر الشمري
81.3889ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداصفاء سعد جسام محمد الخفاجي 

85.0556ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداضحى قاسم فرحان محمد الجابري 
90.4444ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازضحى كريم حسين عليوي الجبوري 

85.2778ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداضحى محمد فائق إبراهيم الدوري
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84.2778ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداضفاف اسعد عواد طه العزاوي 
81.0556ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداضياء الدين محسن علي ربيع الرفيعي

90.9444ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازضياء حسين علي جاسم البياتي 
89.5000ناجحجيد جداجيدجيد جداامتيازامتيازامتيازظالل علي محمود مضحي العجيلي 

85.2222ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداعايد احمد صالح مرير البزوني 
81.1667ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدامتيازجيد جداعائشة تحسين ذياب احمد

74.3889ناجحمقبولجيدجيد جدامتوسطجيد جداجيد جداعباس حمزة عواد
80.5000ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداعبدالحكيم عامر برهان واسم المعماري

82.0556ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداعبدالحكيم لطيف عبدهللا لطيف الجبوري 
80.6111ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداعبدالرحمن عباس فاضل هيدي الجنابي
85.8889ناجحجيدجيد جداجيدجيدامتيازامتيازعبدالرحمن محمد احمد محمد التكريتي

79.4444ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جداعبدالرحمن محمد زيدان خلف الشيخ عيسى
88.2222ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازعبدالقادر ماهر حبيب حسين العباسي 

92.2778ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازعبدهللا خلف صالح احمد البياتي
92.2222ناجحجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازعبدهللا سالم حمد خلف الجبوري 

75.9444ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطامتيازجيدعبدهللا عمر مزبان
86.5556ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازعبدهللا عبدالخالق احمد حسين الجبوري

86.0556ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازامتيازعبدهللا عيسى كاظم سالم الزوبعي
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا مفلح إسماعيل مطلق

79.5556ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداعبدهللا منيف صعب احمد الجنابي
91.2222ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازعبدالمجيد احمد عبدالمجيد عبدالحميد  المنصور

82.1667ناجحجيدجيد جداجيدجيدامتيازجيد جداعبدالمجيد عماد نجاح داود الدليمي
87.3889ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازعبدالملك شهاب احمد هزاع الطائي

76.1111ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطجيد جداجيد جداعبدالودود ماهر عزيز محمد الجبوري 
79.1667ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جداعثمان سلمان داود نايف

79.8333ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداعلي إبراهيم علي صالح الجبوري 
79.7778ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداعلي إبراهيم محمد نزال

77.2222ناجحمقبولجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداعلي ضاري خميس عبدهللا الدوري 
92.3333ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازعلي عادل إبراهيم زيدان الناصري 

81.3333ناجحجيدمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جداعلي عبدالخالق احمد حسين الجبوري 
81.7778ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازجيدعلي عدنان فاضل عبد العبادي 

83.7222ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداعمار خوام مهدي خزعل الرفيعي 
69.8889ناجحمقبولجيدجيد جدامتوسطامتيازمقبولعمر الفاروق زكي نايف

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر انيس عباس فياض الخالدي 
85.8889ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداعمر عباس تركي جعاطة الزعبي 

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر كاظم عبيد كاظم الجاعد
83.0556ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداغالب محمود حسين علي الجبوري

78.0556ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطامتيازجيد جداغسان قحطان عبدهللا صوان العبيدي 
84.7778ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداغسق عبدالرزاق محمود احمد الدوري 

84.1667ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداغيث احمد ثابت خلف الجبوري 
79.9444ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدافارس فاضل علي محمد الجبوري

84.0556ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدافاروق جاسم محمد توفيق
85.7222ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدامتيازجيد جدافاطمة محمد علي يوسف البياتي 
76.8333ناجحمتوسطجيدجيد جدامقبولامتيازجيد جدافراس جاسم محمد علي العزاوي



صباحي/ الصف الثاني 

الكورس الثاني
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قسم المحاسبة

المعدلالنتيجة2محسبة انكليزيبحوثماليةوحدات2حكومية2متوسطةاالسم

6.7778معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففرج علي محمد عباس السعدي 
80.5556ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدافهد نزار ابراهيم محمد العبيدي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفقحطان عدنان مدحت فتاح البياتي
78.2222ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطامتيازجيد جداقيس حميد محمود حسين الجبوري 

80.3333ناجحمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطامتيازجيد جداكريم عياده مهنا نايف الدليمي 
79.9444ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداكوثر ازهر تركي خلف الجبوري 

84.2222ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدالحظه مشعان جاسم حمد الخزرجي 
85.0556ناجحجيدجيدامتيازجيدامتيازامتيازلؤي مؤيد محمد ابليش الجبوري 

85.7778ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازليلى محمد حسين حمد كيالني
78.8333ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدامازن محمد موسى محمد الجبوري
84.1111ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدامثنى حسين محمود جاسم العباسي 
80.4444ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدامثنى عطية إبراهيم صالح السالمي

85.3889ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدامحمد احمد حسن خليف الجميلي
87.4444ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامحمد احمد صالح محمد

82.0000ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدامحمد احمد عبدالعزيز لطيف البازي 
82.5000ناجحجيدجيد جداجيدجيدامتيازجيد جدامحمد حكمت علوان كريم الجبوري 

80.5556ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدامحمد سحاب مطر محمد الطائي
84.5000ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدامحمد سلطان احمد سلطان الجميلي 
86.2778ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامحمد صابر محمود خلف الطعوس
77.2222ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطامتيازجيد جدامحمد ظاهر خليل إبراهيم الجنابي
81.8889ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامحمد فارس حازم حمدان الجنابي
79.4444ناجحمتوسطجيدجيدجيدامتيازجيد جدامحمد فرحان سبع رحيم الجبوري

86.3889ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامحمد قيس محمد دهام العزاوي
85.3333ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامحمد ماهر حسن فدعم الطائي 

62.4444معيدمتوسطجيدجيد جدامتوسطامتيازضعيفمحمد محارب عبد يعكوب المهداوي 
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد موفق احمد 

75.6667ناجحمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطامتيازمتوسطمحمد نبيل نجم عبد االحبابي 
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد نوري علي كريم الطائي 

89.6111ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازمحمود جاسم محمد جواد اللهيبي
91.9444ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازمحمود خالد مصطفى محجوب الدوري 

81.0556ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدامحمود رميض محمود نايف البازي
81.8333ناجحمتوسطجيدامتيازجيد جداامتيازجيد جدامحمود عبدالهادي ابراهيم الجميلي
83.0000ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدامرتضى باسم مزهر حبيب البياتي

84.5556ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامشتاق جاسم محمد جمعة البو مهيدي
76.9444ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدامتيازجيدمصطفى عامر عبد محمد

88.4444ناجحجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازمصطفى هاشم محمد جاسم المشهداني 
78.2778ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطامتيازجيد جدامصطفى وليد محمد خلف االوسي 
90.8889ناجحجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازمصعب عدنان مخلف خلف الدليمي

78.6111ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيدمعن سراب مطر سلوم الجبوري
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمهند صالح محمود عليوي

87.6667ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداموج حازم ماجد سعد الحمداني
82.3333ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامولود سالم حميد عبد العبيدي 

81.4444ناجحمتوسطجيد جداجيدجيد جداامتيازجيد جدامؤيد صباح شياع ياسين العزاوي 
77.2222ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيدميثم مؤيد احمد علي الجبوري
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81.0556ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداميسم مصطفى عبدهللا درويش الجبوري 
90.2778ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازميالد نزهان مجيد حسن السامرائي 

83.3889ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدانادية قاسم عبدهللا محمود الهيشان 
86.8889ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جدانزار حسين علي محمود الجميلي 
86.6667ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازنورس علي حاتم علوان المكدمي

77.6667ناجحمتوسطجيد جداجيد جدامقبولامتيازجيد جدانورهان يوسف زين العابدين محمد البياتي 
93.6111ناجحجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازهارون رافع حسين صالح الطربولي 

94.5000ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازهبة هللا صالح درويش خضر الجميلي 
87.9444ناجحجيد جداجيدجيد جداامتيازامتيازامتيازهدايه جليل امين صالح العبيدي

79.5556ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداهدى فؤاد علي خلف
89.2778ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازهدى موسى خلف رحيم النعيمي
80.1667ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداهدير احمد جميل سنودي الطائي

77.4444ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطامتيازجيد جداهمام جادهللا عبدهللا حمزه الدوري 
87.9444ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطامتيازامتيازهند جالل فرج صالح العزاوي

78.6111ناجحجيدجيدامتيازجيدامتيازمتوسطهيثم جاسم عبد عالوي الجبوري
84.2778ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداوسر رائد نوري علي الخزرجي 

80.2778ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداوطبان إدريس أحمد عميري
5.8333معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوليد خالد معروف لفتة الجنابي

81.7778ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدامتيازجيد جداوليد شهاب احمد عذاب العزاوي 
83.5000ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداياسين عيسى جودي محمود الدوري

70.3889ناجحمتوسطجيدمقبولجيدامتيازمقبوليوسف حمدان محمود خضير
77.3333ناجحمتوسطجيدمقبولجيد جداامتيازجيد جدايوسف عباس محمد فرحان الجبوري

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد عامر إسماعيل ضاحي الصبيحي
4.1667معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبراء عالء مشعل جدعان العجيلي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسين فخرالدين خلف حسين البياتي
78.6667ناجحجيدجيد جدامقبولجيدامتيازجيد جداعدي عماد سالم خلف الشعباني
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمهند عيسى درزي سليم القيسي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالرحمن جمال شريف شويش
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفيوسف نعيم عبدهللا 

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد علي حمد محسن
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاوس نهاد ناظم شاكر

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفجاسم صادق محمد
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفغادة حسين محمد

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمناسك محمد حسين


