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ناجحامتيازمتوسطمقبولجيدجيدمتوسطجيداثير جاسم علو هالل الحمداني2

معيدمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولاثير حاتم ابراهيم مهدي الجبابي3

معيدمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفاثير مهند كريم ابراهيم الجبوري4

معيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد اكرم سطام احمد العجيلي5

معيدجيدمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفاحمد فهد حسن علي البياتي 6

ناجحامتيازجيدمتوسطامتيازجيد جداجيد جداامتيازاحمد عبدهللا علي حسين الجبوري7

ناجحامتيازجيدمتوسطجيد جداجيد جداجيدمقبولاركان اسماعيل قدوري تركي العباسي8

معيدجيد جدامقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفاسيل سرحان عبيد شاني الشمري9

معيدمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفاسعد كاظم درب رشيد الخالدي 10

معيدمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولافتخار نافع مردان محمد الجبوري11

معيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفايمن عبيس عيدان صكبان12

معيدمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفالحمزة متعب هالل حمد الدوري13

معيدجيدضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفبدره ضياء حسين محمد التكريتي14

معيدجيدمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولبشرى جاسم عبد الوهاب احمد الجبوري15

ناجحجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولتبارك عالء اسماعيل خلف العاصي16

معيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفتبارك عادل عبد اللطيف 17

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفجوان ثائر مسعود عباس العزاوي18

ناجحامتيازمتوسطمقبولامتيازجيد جداجيدجيدحاضر حميد حسن عبدهللا الجبوري 19

معيدمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفحسين شهاب شكور حسن الونداوي20

معيدجيدضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفحسين سفيان طلفاح عبود الزناد 21

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحمود  جمال عواد احمد22

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسين عبد الرحمن عبد الحميد شاكر23

معيدامتيازضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفحنان عزيز خالص شحاذه الخزرجي24

معيدجيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفحنان ناصر حمدي حسين اللهيبي25

معيدجيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفحارث صالح محمد عواد 26

معيدجيد جداجيدضعيفمقبولمتوسطمتوسطمقبولحيدر باسم مهدي صالح 27

معيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخديجة سعد صالح عيسى الجبوري 28

معيدجيد جداضعيفمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولخالد وليد خالد طه الدوري29
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معيدمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولسجى علي سلمان درويش الجبوري37
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معيدمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفصفاء محسن مدلول حمد الجميلي46

معيدجيدضعيفمقبولضعيفجيدمقبولضعيفطاهر علي عبدهللا يوسف الجميلي47

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفطه شاكر طه يحيى الدوري48

ناجحامتيازمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطعبد الحليم عمار عبد الحليم صالح العبيدي49

معيدجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفعبد السالم انس صالح احمد 50

معيدجيد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفعبد هللا محمد صالح ابراهيم البياتي51

معيدجيد جدامقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعبد الهادي عدنان رشيد صالح الجبوري52
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معيدامتيازمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفمتوسطعثمان حسن محمد محمود الطربولي56
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معيدجيد جداجيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفعمر علي شاكر محمود السامرائي68

معيدجيد جداضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفعمر كمال مرعي حسن العباسي69

معيدجيد جدامتوسطمقبولمقبولمتوسطضعيفضعيفغيداء فيصل عبد هللا حمادي الجبوري70

ناجحجيدجيدمتوسطجيدامتيازمتوسطجيدفاتن فرج محمد احمد 71
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معيدجيد جدامقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفقتيبه جاسم نصيف جاسم المرسومي73

معيدمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفكرم موفق امين ارحيم العمري74

ناجحامتيازمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولكمال مزهر جاسم محمد الدوري75

ناجحامتيازمتوسطمتوسطجيد جدامقبولجيدمقبولكمال مساهر عايد علي العبيدي76

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد رجب عبد هللا جمعه السالمي77

ناجحامتيازجيدجيدمتوسطجيد جداجيد جداجيد جدامحمد عادل محمود خطاب الكراعي78

ناجحامتيازمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمحمد نجيب احمد ضويف الهاشمي79

ناجحجيد جدامقبولجيدمقبولجيد جداجيد جداجيد جدامحمد نصر رجا عطيه الخزرجي80

معيدجيد جدامقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمحمد هاشم شكور محمود 81
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معيدمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمحمود خلف عكلة شهاب الجميلي84

معيدمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمصطفى احمد خليفه ادخيل القيسي85

معيدجيدمتوسطمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفمصطفى شاكر بدر عباس العبيدي86

ناجحامتيازمتوسطجيدمتوسطجيد جداجيدجيدمصطفى عادل محمود خطاب الكراعي87
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معيدجيدجيدمقبولمقبولجيدضعيفضعيفنهى احمد كريم خلف الجواري95
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معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنذير ياسر خضير مزعل الدليمي 97
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