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60.0556ناجحمقبولجٌدمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولابراهٌم اركان طه 1
62.6111ناجحمتوسطجٌدمقبولمتوسطجٌدمتوسطمقبولابراهٌم ماهر طلب حمود2
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاثٌر عباس عبش 3
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاثٌر عبد محمد علٌوي 4
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد ادرٌس علً 5
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد اسماعٌل خلٌل 6
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد حسن صالح 7
0.0000معٌدمتوسطمتوسطضعٌفمقبولجٌد جداجٌد جدامتوسطاحمد حسٌن احمد حسٌن 8
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد خالد محمود 9
86.6111ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جدااحمد خلف عطٌة 10
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطاحمد سالم بستان سلمان11
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد علً حسٌن احمد12
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفاحمد فرحان ابراهٌم 13

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد فصال دبٌس 14
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد محمد محٌمٌد15
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد مهنه حمٌد16
67.6667ناجحمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطاحمد ٌوسف محمد حسٌن17
68.3333ناجحجٌدمتوسطمتوسطمقبولجٌدجٌدجٌدارٌج عمار نزهان رشٌد 18
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفازور ٌاسٌن عاٌد 19
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاسماعٌل سرحان فٌصل 20
0.0000معٌدمتوسطجٌدضعٌفضعٌفمتوسطمتوسطمقبولاكرم هادي حسن 21
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفالولٌد خالد عبود 22
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفامانً خٌرهللا عبدهللا 23
0.0000معٌدمتوسطجٌدضعٌفمقبولمتوسطمقبولمقبولامنة حكم صعب خلف 24
60.1111ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطامٌر فرحان محمد سعٌد 25
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولانس عبد الكرٌم حمد 26
75.7222ناجحجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطاٌاد خلف عبد كعود27
0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولاٌاد خلف محمد احمد28
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاٌاد عٌدان  حمدان نصٌف 29
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاٌمن سعد عزٌز مسهر 30
81.7778ناجحجٌدجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جداجٌدامتٌازاٌناس سالم مرعً حمد 31
65.5556ناجحمقبولجٌدمقبولجٌد جداجٌدمتوسطمقبولآبً عبدهللا رشٌد صالح 32

0.0000معٌدمتوسطمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفبارق ابراهٌم لطٌف خشمان 33
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبدر محمود احمد 34
81.8333ناجحامتٌازمتوسطجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جدابراء مثنى ابراهٌم رشٌد 35
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبكر المانً عناد مناور 36
0.0000معٌدمقبولمتوسطضعٌفمقبولمتوسطمقبولمقبولبكر حازم محمد جاسم37
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبلقٌس حاتم كاظم38
69.6667ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌدمقبولامتٌازبٌداء محسن طه طالب39
84.8333ناجحجٌدجٌد جداامتٌازمتوسطامتٌازامتٌازامتٌازتبارك عباس حسٌن جاسم 40
72.2222ناجحمتوسطجٌدمتوسطجٌدجٌد جدامقبولجٌد جداجاسم ابراهٌم جاسم محمد 41
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجاسم محمد احمد فٌاض 42
0.0000معٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطضعٌفمقبولجاسم محمد عاٌد فنخ43
68.8333ناجحجٌدمتوسطجٌدمقبولجٌدمقبولجٌد جداحبٌب شالل حبٌب عبٌد44
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0.0000معٌدمتوسطمتوسطضعٌفمتوسطمتوسطمقبولجٌدحسام سعدون عبود 45
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحسن علً شوٌش سعٌد 46
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولحسن نبٌل احمد حسٌن 47
72.7778ناجحجٌدجٌدمقبولجٌدجٌدجٌدجٌدحسٌن جوٌد كاظم فرٌح 48
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحسٌن علً حسٌن جاسم49
0.0000معٌدجٌدمتوسطمقبولضعٌفجٌدمتوسطجٌدحسٌن علً محمد ثلج 50
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحسٌن مناور شكر 51
71.5000ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌدجٌدحمد شاكر محمود 52
0.0000معٌدمتوسطمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطضعٌفمقبولحمزة صباح حمٌد زٌدان 53
0.0000معٌدمتوسطمتوسطضعٌفمقبولجٌدمتوسطمتوسطحمزة عفر طرٌد فرحان 54
0.0000معٌدمتوسطمقبولضعٌفمتوسطمقبولضعٌفضعٌفخلٌل ابراهٌم عبدهللا محمد 55
0.0000معٌدمقبولمتوسطمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولدانٌا فراس منذر 56
0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفدعاء خضٌر اسماعٌل57

0.0000معٌدمقبولجٌدضعٌفجٌدمتوسطمقبولجٌدرافد خضٌر عباس احمد 58
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفربٌع جاسم محمد 59
72.4444ناجحجٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌدمتوسطجٌد جدارحاب اٌاد حردان ٌونس 60
0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرسل احمد جاسم حمادي61
68.7222ناجحمتوسطجٌدمقبولمقبولجٌد جداجٌدجٌد جدارسل رافع جمال ٌعقوب62
0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرسول غازي عبداللة63
68.1111ناجحمتوسطجٌدمقبولمتوسطجٌدمتوسطمتوسطرشا محمد علً عٌسى نجرس 64
0.0000معٌدمتوسطمتوسطضعٌفضعٌفجٌدمقبولضعٌفرعد رحمن علً 65
62.0556ناجحمتوسطجٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطرفٌدة احمد عبدهللا حسٌن 66
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرقٌب اسماعٌل خلٌل67
65.6111ناجحمقبولمتوسطجٌدمقبولجٌد جدامتوسطجٌدروان عامرصالح محمود 68
0.0000معٌدمقبولمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطمقبولضعٌفروبا خلف احمد عطٌة 69
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرٌام ضغٌم جلٌل 70
80.4444ناجحجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌدامتٌازرٌهام عبدالعزٌز شهاب حمٌد 71
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرٌهام ناظم 72
65.2778ناجحمتوسطجٌدمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطزبار محمد جاسم علً 73
72.3333ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطمقبولامتٌازجٌدجٌدزهراء محمد احمد عمر 74
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفزٌاد خلف محمود نجم75
0.0000معٌدضعٌفمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطضعٌفزٌد سوٌد حمود صالح 76

0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولزٌنب زٌاد جاسم 77
88.0000ناجحجٌد جداامتٌازامتٌازمتوسطامتٌازجٌد جداامتٌاززٌنب محمد عاٌد78
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفزٌنب هاشم لطٌف 79
77.0556ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌدسارة نوري جواد حسون 80
83.0000ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدسالً اسماعٌل ابراهٌم سلمان 81
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسامر سعدي عرٌبً 82
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفسامر محارب كاظم زعل83
85.4444ناجحجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازسحر عبدالخالق سعدون حمٌدي 84
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفسرى فرج عبد هجٌج85
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولسعد فاضل عدوان 86
0.0000معٌدمقبولمتوسطضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولسعد نامس سرحان87
0.0000معٌدضعٌفجٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفسلطان نافع سالم الهً 88
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0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفسهى فرج عبد هجٌج89
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفسٌف دللً مرعً حسن 90
0.0000معٌدجٌدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعٌفشٌبان ناٌف شاكر91
68.9444ناجحمتوسطجٌد جدامقبولمتوسطجٌد جدامقبولجٌد جداصالح حمود عطٌة 92
0.0000معٌدمتوسطمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولصباح احمد حسن علً 93
68.7778ناجحمتوسطجٌدمقبولمقبولجٌدمتوسطجٌدصباح محمد بدٌوي سهو94
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفصدام حمٌد اسود95
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفصفا سعد ٌاسٌن 96
79.3333ناجحجٌد جداجٌدمتوسطجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداصفا مظفر احمد ٌوسف97
68.1667ناجحمقبولمتوسطجٌدمتوسطجٌدمتوسطجٌدصفاء حسٌن لطٌف جاسم 98
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفصفاء محمد خلٌل 99
73.0000ناجحجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطجٌدصالح هزبر صبار صالح 100
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولضحى قصً ٌحٌى101

65.3889ناجحمقبولجٌد جدامقبولجٌد جدامتوسطمقبولمتوسططاهر مشرف عبد معروف 102
68.5000ناجحجٌدجٌدمتوسطامتٌازمقبولمقبولجٌدطٌبة صفاء خالص ٌونس 103
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفظافر المنتصر صبار 104
0.0000معٌدمتوسطمقبولضعٌفجٌدمتوسطمقبولمقبولعبد الرحمن مجٌد علً 105
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولعبد القادر طالب صالح حمزة 106
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبد القادر مزاحم محمد 107
0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفعبد المهٌمن عبداالمٌر ٌاس  108
0.0000معٌدمقبولمتوسطضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولعبدالرحمن جاسم محمد 109
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفعبدالرحمن مجبل عطاهلل حمد 110
65.0556ناجحمقبولمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولجٌدعبدهللا ثامرفاضل رجب 111
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدهللا عبد عطٌة 112
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدهللا عبداالمٌر محمد عبد113
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفعبدهللا محمد عبدالحمٌد شكوري114
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفعبدهللا ناطق فرج 115
62.9444ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌدمتوسطعبٌر امٌن حمدان احمد 116
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعثمان جمال جاسم 117
0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفعثمان خلٌل ابراهٌم صالح 118
0.0000معٌدجٌد جدامتوسطمتوسطضعٌفجٌدمقبولجٌدعثمان خلٌل رفعات عبدهللا 119
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعكلة فؤاد عكلة 120

0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولعالء سامً كعود 121
59.6111ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولعالء عداي حسٌن 122
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلى احمد محمد محمود123
81.2778ناجحجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداعلً ماجد فصال دلً 124
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفعلً ناصر عسكر خلف125
92.2222ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازعماد محمد خلف عزٌز 126
61.3889ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطعمر عبدالمنعم عبدالكرٌم127
0.0000معٌدمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعٌفمقبولضعٌفعمر فاروق علً 128
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمر محجوب خلف 129
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفمقبولضعٌفمتوسطمقبولعمر محمد عثمان سعد 130
0.0000معٌدمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمتوسطمقبولعمر ودعً مظهر 131
0.0000معٌدمتوسطمتوسطمقبولضعٌفمقبولمقبولجٌد جداعهد جمال نعمان فرحان 132
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0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطمتوسطمقبولغزوه كمال مولود ٌاس 133
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولمتوسطمقبولفارس حسن حمد شوٌش 134
0.0000معٌدمتوسطجٌدمتوسطضعٌفامتٌازمتوسطمتوسطفاضل مهدي حسٌن هنٌدي 135
77.8889ناجحجٌد جداجٌدمتوسطمقبولامتٌازجٌد جداجٌد جدافاطمة سمٌر مح136ً
69.0556ناجحمتوسطجٌدجٌدمقبولجٌد جدامتوسطجٌدفاطمة فاروق عل137ً
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌففراس احمد محمد138
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌففراس احمد محمد علً 139
68.4444ناجحجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌدجٌدمتوسطفرحان سعود عٌادة عبٌد 140
0.0000معٌدمقبولمتوسطضعٌفضعٌفجٌد جدامتوسطمقبولفهد فائق حسٌن شومل 141
0.0000معٌدجٌدجٌدمقبولضعٌفمقبولضعٌفجٌدفواز سلٌمان معٌوف142
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌففؤاد محمد عبدهللا143
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفقاسم جواد حماد 144
0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطمقبولقتٌبه احمد رمٌض 145

0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفقٌصر جسام محمد عبدهللا 146
94.5000ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازقٌصر محمد ذهب عسل147
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفلمى صالح خلٌل 148
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفلٌث كمال مصطفى 149
0.0000معٌدمقبولضعٌفمقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولمارٌه شعالن عبدالجبار 150
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفمثنى نوري عبد عساف 151
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمجٌد كامل مجٌد 152
60.0000ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمحمد اسامة محمد فرج 153
0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمحمد باسل داود سلٌمان 154
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد جمال الدٌن عبد حمد 155
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد حسٌن محمود عواد156
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمحمد سعد أحمد خلف157
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمحمد سعدي عبدهللا علً 158
0.0000معٌدضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمحمد صالح عطٌة علو 159
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد طلب عواد عل160ً
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد ظاهر عبدهللا 161
0.0000معٌدمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمحمد عامر اسماعٌل162
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد عبد الغنً 163
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد عبدهللا مطر مشلح164

0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد عبدالمجٌد صالح علً 165
63.5000ناجحمتوسطجٌدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمحمد عدنان مرعً محسن 166
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد عطاهلل اسماعٌل167
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد عماد محمد168
89.1667ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازمحمد فاضل عزٌز حمٌد 169
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمحمد مرعً حسٌن علً 170
87.5556ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جدامحمد نزار ربٌع بدٌع  171
59.6111ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولجٌدمقبولمتوسطمحمود صابر محمود سلوم172
70.5556ناجحجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌدمقبولجٌدمحمود طالب سلمان محمود 173
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمود عبد الغنً عبد الكرٌم 174
0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمود علً لطٌف خشمان 175
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمرٌم صباح تركً جمٌل 176
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0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمزاحم حمودي جاسم 177
0.0000معٌدمقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌفمتوسطمصطفى ابراهٌم جاسم 178
0.0000معٌدمقبولمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطمقبولضعٌفمصطفى ابراهٌم هادي ابراهٌم 179
68.7222ناجحمقبولجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطمصطفى خزعل محمد شالل 180
0.0000معٌدضعٌفجٌدضعٌفمقبولمقبولمقبولمتوسطمصطفى روكان محمود جمعة 181
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولمصطفى صباح اسماعٌل 182
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى طارق سمٌر 183
72.7222ناجحجٌدجٌدمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطجٌدمصطفى لٌث عٌاش محسن 184
0.0000معٌدمقبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى مزهر صابررجب 185
82.4444ناجحامتٌازامتٌازامتٌازمتوسطجٌدجٌدجٌد جدامصطفى هادي غنام 186
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطمنار مجٌد حسن 187
0.0000معٌدمتوسطمتوسطضعٌفمقبولمقبولمتوسطمقبولمنى ولً محمد جاسم 188
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفجٌدمتوسطضعٌفمهى هاشم نوري189

0.0000معٌدجٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفموج حمٌد رشٌد حمٌد 190
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفمولود صباح ناجً 191
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمً مصطفى مهدي صالح 192
0.0000معٌدمقبولضعٌفمقبولمتوسطمقبولمقبولضعٌفمٌنا زٌد خلف احمد 193
0.0000معٌدجٌدجٌدمقبولضعٌفمقبولمتوسطمتوسطنافع هٌالن سعدون فنٌطل194
78.3333ناجحامتٌازجٌد جداجٌدمقبولجٌد جداجٌدجٌدنبأ انمار رشٌد بٌروتً 195
74.4444ناجحجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدنرجس احمد حردان مخلف 196
0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفنزهان حمود مسلط197
0.0000معٌدجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطضعٌفمقبولمتوسطنغم سامً لفته حسن 198
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفنمٌر رزاق مشعل 199
76.6111ناجحجٌد جدامتوسطجٌدمقبولجٌد جداجٌد جداجٌدنور رٌاض نافع فٌصل 200
65.4444ناجحمتوسطجٌدمقبولمقبولجٌدجٌدمقبولنور صالح عٌسى محمد 201
96.6111ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازنور عبدهللا حسٌن مصلح202
0.0000معٌدمتوسطمتوسطمقبولضعٌفمقبولمتوسطضعٌفنور كنعان مردان 203
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفنور مدحت جارهللا صالح204
66.2222ناجحجٌدمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطنور نعمان عبدهللا جاسم 205
0.0000معٌدمقبولمتوسطمقبولضعٌفجٌدضعٌفمتوسطهدى عامر عٌدان حبٌب206
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجٌدضعٌفهدٌل رمضان مصطفى 207
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفهناء شرٌف فهد سبع 208

0.0000معٌدضعٌفجٌدضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولهند شهاب احمد خلف 209
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفهند كامل عباس 210
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولوسام باسم عبداللطٌف عبدالكرٌم211
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفوسام صباح كاظم 212
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفوسن خضٌر محمود213
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفمتوسطمقبولضعٌفمقبولٌاس طارق  ٌاس 214
0.0000معٌدمتوسطمتوسطضعٌفمتوسطمتوسطضعٌفمقبولٌاسر سراج الدٌن محمد 215
83.5000ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداٌاسٌن صباح حسٌن216
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفٌعقوب فرحان خلف حسٌن 217
0.0000معٌدمقبولجٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفٌوسف معٌوف كرفـــــش 218
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