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0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفابتهال صالح محمود رشيد الخزرجي
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفابرار عبدهللا حسن احمد الجبوري

0.0000معيدضعيفجيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطضعيفابراهيم كريم ابراهيم مخلف العيساوي
0.0000معيدضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفاحمد سالم احمد سلمان الدوري
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد علي حمد محسن الجبوري

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفاحمد يوسف عباس عبدالحسن الربيعي
0.0000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفاسراء علي خلف صالح الجبوري
0.0000معيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعيفاسمهان متعب عواد عبد الدليمي

70.6000ناجحمتوسطجيدجيدجيدجيدجيدمتوسطاسيل بهجت جارهللا صالح االحبابي
0.0000معيدمتوسطمتوسطضعيفمقبولمتوسطمتوسطضعيفاسيل روكان احمد عطية العزاوي
0.0000معيدمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطجيدمقبولضعيفاصاله نجيب محمد عود الجبوري
0.0000معيدمتوسطجيد جدامقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفافنان محمد إبراهيم خليل الهاللي

75.5000ناجحجيدجيد جدامتوسطجيد جداامتيازجيدمقبولاالء علي سلمان حرز الكناني

0.0000معيدمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفاميرة ابراهيم خلف حميد الجبوري
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفانس عماد ابراهيم صالح البياتي 

0.0000معيدمقبولجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيدضعيفانغام نزهان حارز داود الدوري
70.8000ناجحجيدجيدجيدجيد جداجيد جدامتوسطمقبولانفال محمود حسين لطيف الجبوري

0.0000معيدمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفانوار علي محمد حميد الجبوري
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفايات جمال حسن خلف الجبوري

0.0000معيدمقبولجيدضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفإبراهيم جاسم إبراهيم احمد الجبوري
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفأوس نهاد ناظم شاكر الحديثي 
62.1000ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولبراء بادي مهدي عبد العبيدي

0.0000معيدمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفبلسم جليل عيدان محمد الجبوري
0.0000معيدمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفبنان لطيف كنوش حمد الجبوري

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفجاسم صادق محمود
0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفجيهان حميد جاسم خلف الجبوري

0.0000معيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطضعيفحارث عبدالرحمن حميد
0.0000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفحسين حسن سلطان الحج الخزرجي 

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحمد خلف حميد حسين البياتي
59.1500ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولحيدر خلف جاسم محل الخزرجي
66.9000ناجحجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدمتوسطمقبولخالد عيسى عبد داحور الجبوري

71.1500ناجحمتوسطجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطمقبولخالدة شالل ندا عبدهللا العجيلي

67.2000ناجحمتوسطجيد جدامقبولجيدجيدمتوسطمقبولخضير علي عبد الرزوقي الدوري
0.0000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفدعاء احمد محسن عباش الجبوري

0.0000معيدمقبولجيد جدامتوسطمتوسطمقبولمقبولضعيفدالل إبراهيم زبن حمد الجبوري
80.5500ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيددنيا دحام حمد خالد الجبوري

0.0000معيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطجيدضعيفراصد حاتم سلطان الحج الخزرجي
0.0000معيدمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمقبولضعيفراوية منذر خليل محمد الجبوري

0.0000معيدمقبولجيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفرحمه غازي صالح جمعة الجبوري
72.1000ناجحمتوسطجيد جدامقبولمتوسطجيد جداجيدجيدرسل خالد محمود عبدهللا الدليمي

70.7000ناجحمقبولجيد جداجيدجيدجيدمتوسطمتوسطرسل علي فاضل جاسم الجنابي
58.4500ناجحمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطرسل نهاد فياض

65.3500ناجحمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولرشا اكرم هادي حياوي الحديثي
0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفرغد عماد شريف خيزران الكراعي
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0.0000معيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفرغده علي سعود خلف الجبوري
0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيفرنا خالد اسماعيل خلف الجبوري
0.0000معيدجيد جدامتوسطضعيفمقبولمتوسطمتوسطمتوسطرواء علي حسين صالح العباسي

83.0000ناجحجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدرونق حاتم شهاب احمد السامرائي
0.0000معيدمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفرؤى طيب صالح عالوي الجبوري
71.7000ناجحجيدجيد جدامتوسطجيد جداجيدمتوسطمتوسطزوزان حسين حمد محمد الجبوري

0.0000معيدمتوسطامتيازمتوسطمتوسطضعيفمقبولضعيفزيدون راسم علي
0.0000معيدضعيفجيدمتوسطمتوسطضعيفمتوسطضعيفسالين نزهان كريم

0.0000معيدمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفسجى عبد سليمان حسين الجبوري
73.0500ناجحجيدجيدمقبولجيد جداجيد جداجيدمتوسطسجى عبدالكريم علي عبدهللا التكريتي

0.0000معيدضعيفجيدمقبولمتوسطضعيفمتوسطضعيفسراب محمد خلف علي الجبوري
0.0000معيدمتوسطجيدمقبولجيدمقبولمتوسطضعيفسرى فيصل شالش خلف الجبوري

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسعد اسود عبدهللا احمد الدليمي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسعد نامس سرحان جبر العزاوي
56.5000ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطسيف خالد ابراهيم شهاب المجمعي

0.0000معيدضعيفجيدجيدجيدجيدمقبولضعيفشذى علي خلف محمد الجبوري
0.0000معيدجيدمقبولجيد جداجيد جداضعيفمقبولضعيفشهد احمد صابر شهاب التكريتي

68.9000ناجحمتوسطجيدمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطشهد سمير شكر محمودالسامرائي
69.4500ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيد جداجيدمتوسطجيدشهد عيسى بطوش عراك الجبوري

0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفشهالء محمد مجيد طه الجبوري
79.8000ناجحجيد جداجيدجيدامتيازجيد جداجيدجيدصدى صباح صبري حمد العبيدي

68.3500ناجحمقبولمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطجيدطارق سامي مرير سالم العيساوي
64.6500ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطامتيازمتوسطمقبولطه خليفة خلف 

0.0000معيدمتوسطمتوسطضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفطيبه مهند عبدالرزاق مصبح النجم
69.5000ناجحمتوسطجيد جداجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطعامر احمد تركي احمد الحشماوي

0.0000معيدجيدجيدضعيفضعيفمتوسطمتوسطمتوسطعبدالباسط حسن جعفر علوان العباسي
0.0000معيدمقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولضعيفعبدالرحمن احمد نصيف جاسم الدوري

0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفعبدالسالم عبدهللا جاسم كفطان الجبوري
0.0000معيدجيدمقبولمتوسطجيدضعيفمتوسطضعيفعبدالقادر محمد محمود

0.0000معيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفعبدهللا محمد درويش حنتوش المجمعي
0.0000معيدمتوسطجيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفعبير فرج صالح عمبر الجبوري

64.1500ناجحمقبولجيد جدامتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولعذراء احمد علي علو العبيدي

0.0000معيدمقبولمقبولمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفعزيز وكيل طالل جربوع العبيدي
0.0000معيدضعيفمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفعماد طارق جاسم محمد الخزرجي
62.5000ناجحجيدجيدمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولعمار مجبل محمد حسين السعدي

0.0000معيدضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفعمر عزاوي خلف خضر الجبوري
0.0000معيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدضعيفغادة نشأت سامي 

0.0000معيدمقبولضعيفجيدمقبولضعيفمقبولضعيففاطمة عباس متعب صالح الطائي
0.0000معيدمقبولمتوسطضعيفمقبولامتيازمقبولمقبولقدامة موفق فرج علي النيساني

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفلبنى عامر حميد احمد الصميدعي
82.1000ناجحمتوسطامتيازجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جدالمى شاكر حميد شاكر الطائي

0.0000معيدمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفلمياء كوان سالم حسين الجبوري
0.0000معيدمقبولمتوسطمتوسطضعيفمتوسطمتوسطضعيفلواء متعب رشيد حسن الطائي

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمحمد احمد حسين حمد العيساوي 
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75.1000ناجحجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيد جدامتوسطجيد جدامحمد صالح عبدهللا حمد الجبوري
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عبدهللا عبدالرزاق النعيمي
78.5500ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيد جدامحمد مهدي صالح حسن البازي
0.0000معيدمقبولمتوسطجيدمتوسطمتوسطجيدضعيفمراد خليل احمد عبدهللا الجبوري
0.0000معيدمقبولمتوسطمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفمروان محمد خلف محمد التميمي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى تحسين محمد عمر الحمداني
59.9500ناجحجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمصطفى ثائر نجرس هزاع الكراعي

84.9000ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جدامصطفى عبدالخالق محمد صالح السامرائي
0.0000معيدجيدجيدضعيفمقبولمتوسطمتوسطضعيفمصطفى علي مصطفى علي الجبوري

74.1500ناجحمتوسطامتيازجيدجيد جدامتوسطجيد جدامقبولمنى باسل صالح عبدهللا اللهيبي
0.0000معيدضعيفجيد جدامتوسطمتوسطضعيفجيدضعيفميسم جاسم علوان عبدهللا الجميلي

0.0000معيدمقبولمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفنازك احمد علوان
0.0000معيدمتوسطمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفنايف محمد نايف عسكر العبيدي

0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفنبأ زيد محمد عمران الجبوري
0.0000معيدمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطضعيفنبأ محمد حماش خلف الجبوري
60.6000ناجحجيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولنبراس اسعد ياسين اسعد الداني
0.0000معيدضعيفجيد جدامقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفنور جبار محمود ارحيم الدوري
0.0000معيدمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفنور خلف علي عطية الجبوري

0.0000معيدمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفنيران احمد علوان
73.4500ناجحمتوسطامتيازجيدجيدجيدجيدمتوسطهاجر خضر علي علو العبيدي
66.2500ناجحمقبولجيد جدامتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولهبه ياسين علي علو العبيدي

0.0000معيدجيد جدامتوسطمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفهديل محمد عبدهللا درويش الجبوري
0.0000معيدمتوسطجيدمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفورقاء محمد احمد عويد المجمعي

0.0000معيدمقبولجيد جداضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفورود مخلف جنعان مسعود العزاوي
0.0000معيدمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفوسام احمد مخلف نوفان العزاوي

0.0000معيدمقبولجيدضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفياسمين عبدالرحمن عياش عويد الدليمي
0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفيوسف نعيم عبدهللا محيسن الجنابي
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