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معيدمتوسطمتوسطامتيازضعيفجيدجيدعالء عداي حسين 142

معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولمتوسطعلى احمد محمد محمود143

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي ابراهيم حميد عيسى144

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي ابراهيم مصطفى حمد 145

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي حسين محمد عواد 146

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي سمير يوسف لجي 147

معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعلي عبدهللا احمد حيدر 148

ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطجيدجيد جداعلي ماجد فصال دلي 149

معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولعماد حمد حسون عليوي 150

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازعماد محمد خلف عزيز 151

معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعمر احمد عيسى جمعة 152

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجيد جداعمر عبدالمنعم عبدالكريم153

معيدمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولعمر فاروق علي 154

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر مازن ذياب احمد 155
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ناجحمتوسطجيدامتيازمقبولمقبولامتيازعمر محمد عثمان سعد 156

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر واثق علي157

معيدمقبولضعيفمتوسطضعيفمتوسطمقبولعهد جمال نعمان فرحان 158

ناجحجيدجيدمتوسطمقبولمتوسطجيد جداغزوه كمال مولود ياس 159

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفغسق عباس شامل علي 160

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفغيداء حسين صبيح عباس 161

ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطفارس حسن حمد شويش 162

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولفاضل مهدي حسين هنيدي 163

معيدمقبولمتوسطامتيازضعيفمتوسطمقبولفاطمة سمير محي164

معيدمقبولضعيفجيدضعيفمقبولمقبولفاطمة فاروق علي165

ناجحجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطفرحان سعود عيادة عبيد 166

ناجحجيدمقبولجيد جدامقبولمتوسطمقبولفهد فائق حسين شومل 167

ناجحمقبولمتوسطجيد جدامقبولمقبولمتوسطفواز سليمان معيوف168

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففؤاد محمد عبداهلل169

ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطمقبولجيدقتيبة احمد رميض خلف 170

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفقتيبة معوبر حمد مخلف 171

ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطقيصر جسام محمد عبدهللا 172

ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازقيصر محمد ذهب عسل173

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفكولجان نهاد حمد حسن 174

معيدضعيفمتوسطجيدضعيفضعيفضعيفلهيب فياض نزهان حجاب 175
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معيدضعيفمقبولجيد جداضعيفضعيفمقبولمثنى نوري عبد عساف 176

ناجحمقبولجيدجيدمتوسطمقبولمقبولمحمد اسامة محمد فرج 177

معيدمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولمحمد باسل داود سليمان 178

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد جاسم ابراهيم 179

معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولمتوسطمحمد جمال الدين عبد حمد 180

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد حسين محمود عواد181

معيدمتوسطضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفمحمد سعد أحمد خلف182

معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولمحمد سعدي عبدهللا علي 183

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمحمد صالح عطية علو 184

معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفمتوسطمقبولمحمد عامر اسماعيل185

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عبدهللا حسن سبع 186

معيدمقبولضعيفجيدمقبولضعيفمقبولمحمد عبدالمجيد صالح علي 187

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عبدالمنعم عبد الكريم 188

ناجحمقبولجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطجيدمحمد عدنان مرعي محسن 189

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمحمد عطاهلل اسماعيل190

ناجحمتوسطجيد جداامتيازجيدجيد جداامتيازمحمد فاضل عزيز حميد 191

معيدمقبولمقبولجيدضعيفمقبولمتوسطمحمد مرعي حسين علي 192

ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدامتيازمحمد نزار ربديع احمد 193

ناجحمقبولمتوسطجيد جدامقبولمتوسطجيدمحمود صابر محمود سلوم194

ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدمحمود طالب سلمان محمود 195
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ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمحمود علي لطيف خشمان 196

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمروان طه حمدي محمد ماهر 197

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمريم حمد حسين198

معيدمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفجيدمريم صباح تركي جميل 199

ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيدمريم عطى حسين محسن200

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمسار حمزة بخيت جلوب 201

معيدمقبولضعيفمتوسطمقبولضعيفمقبولمصطفى ابراهيم هادي ابراهيم 202

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى احمد توفيق صالح 203

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى حافظ يوسف عبد204

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمصطفى خزعل محمد شالل 205

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى خلف ابراهيم206

ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولجيدمصطفى روكان محمود جمعة 207

معيدمتوسطضعيفجيدمقبولضعيفمتوسطمصطفى صباح اسماعيل عبدهللا 208

معيدمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمصطفى طارق سمير علي 209

ناجحمتوسطامتيازجيد جداجيدجيدجيدمصطفى ليث عياش محسن 210

ناجحجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمصطفى مزهر صابررجب 211

معيدمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمصطفى نوفل جاجان صالح 212

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمنى ولي محمد جاسم 213

معيدضعيفمقبولجيدضعيفمتوسطجيدمهى هاشم نوري214

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمهدي حكمت عبد العباس علي 215
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معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمهدي حميد حمادي216

معيدضعيفضعيفجيدضعيفمقبولمقبولمهدي صالح جاسم حسين217

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمهدي عامر عيدان 218

معيدمقبولضعيفجيدضعيفضعيفضعيفمهند عماد هادي رجب219

معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفمتوسطموج حميد رشيد حميد 220

معيدمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمي مصطفى مهدي صالح 221

معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولمينا زيد خلف احمد 222

ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمتوسطنافع هيالن سعدون فنيطل223

ناجحمقبولجيد جداامتيازمقبولجيدجيدنبأ انمار رشيد بيروتي 224

ناجحمقبولجيدجيد جدامقبولمتوسطجيدنرجس احمد حردان مخلف 225

معيدضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفمقبولنزهان حمود مسلط226

ناجحمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولمتوسطنغم سامي لفته حسن 227

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولنهاد حسين علي حمد228

ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطامتيازمتوسطنور رياض نافع فيصل 229

ناجحمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطجيدنور صالح عيسى محمد 230

ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازنور عبدهللا حسين مصلح231

معيدمقبولضعيفجيدمقبولمقبولضعيفنور كنعان مردان 232

معيدضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولنور مدحت جاراهلل صالح233

معيدضعيفضعيفجيدمقبولمتوسطمقبولنور نعمان عبدهللا جاسم 234

ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطمتوسطهدى عامر عيدان حبيب235
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معيدمقبولضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفهناء شريف فهد سبع 236

معيدمقبولضعيفامتيازمقبولمتوسطمقبولهند شهاب احمد خلف 237

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهوسر ناجح محمد فرج238

ناجحمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولجيدوسام باسم عبداللطيف 239

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوسام صباح حسن 240

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوسام عادل حبيب 241

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوسام علي حسين242

ناجحامتيازجيد جداامتيازمتوسطامتيازجيد جداوسن خضير محمود243

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفياسر رافع احمد 244

ناجحمتوسطامتيازامتيازمتوسطجيدجيد جداياسين صباح حسين245

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولياسين محمود هادي 246

معيدمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبوليعقوب فرحان خلف حسين 247

معيدمقبولضعيفجيد جداضعيفضعيفضعيفيوسف معيوف كرفش ابراهيم 248
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