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0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفإبراهيم شعبان عطية علي1

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفإبراهيم طالل ندا محمد2

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفإبراهيم محمد إبراهيم3

0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفاحسان اسعد عبداللطيف 4

0.0000معيدمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولاحمد حمد ثلج محمد احمد 5

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولاحمد صباح كريم صالح6

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد صباح عبد حمادي 7

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد كريم عيسى8

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولجيد جداضعيفمقبولمقبولمقبولاحمد عبدالجليل احمد 9

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد غازي حميد حسين 10

79.9444ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدامتيازجيدمتوسطاحمد قحطان علي عويد 11

0.0000معيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولاحمد يونس حمود محمد12

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفازور ياسين عايد13

0.0000معيدمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولجيدضعيفأسامة رعد شكر احمد14

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولأسامة علي فرحان15

0.0000معيدمقبولضعيفمقبولجيدضعيفمقبولمقبولضعيفاسامة هاشم محمد 16

0.0000معيدمتوسطمقبولضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفإسماعيل عدنان سكران 17

0.0000معيدامتيازمتوسطامتيازجيد جداضعيفامتيازجيدمتوسطافتخار مساهر عواد18

0.0000معيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفإقبال حمد محمد لطيف 19

61.7222ناجحجيد جدامقبولمتوسطجيدجيدمقبولمقبولمقبولأكرم نجم عبدهللا مهيدي 20

0.0000معيدمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفالفاروق عماد ياسين احمد21

68.2222ناجحمتوسطمقبولمتوسطجيدامتيازجيد جدامقبولمتوسطامجد داخل حسن 22

85.4444ناجحجيدجيد جداامتيازامتيازمتوسطامتيازجيد جداجيد جداامنة محمود مؤيد طه23

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفأمير مهدي علي صالح24

68.0000ناجحجيدجيدجيدمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطانفال سامي احمد معجون 25

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاياد عيدان حمدان26

0.0000معيدجيدضعيفمتوسطجيدمقبولضعيفجيدمقبولايالف عزوز الطيف 27

0.0000معيدجيدجيدمتوسطمتوسطضعيفجيدجيدجيدأيمن مهدي محمد كفطان 28

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفإيهاب عماد محمد29

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمتوسطمقبولتبارك إبراهيم صالح30

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولجميلة رشيد لطيف بكر 31

0.0000معيدمقبولضعيفمتوسطمتوسطضعيفمتوسطمتوسطمقبولجميله مزاحم خيرو بكر 32

0.0000معيدمقبولضعيفضعيفجيدضعيفضعيفضعيفضعيفحامد بندر طه علوان 33

64.5000ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطحذيفه محمد عادل عبد 34

0.0000معيدجيدجيدمتوسطجيدضعيفمتوسطمتوسطمقبولحسن طارق حسين علي 35

0.0000معيدمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفمتوسطمقبولمقبولحسن هادي حبيب موسى 36

65.1111ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيد جدامقبولمتوسطمتوسطمتوسطحسين رعد نعمان وهيب 37

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسين سالم زيدان هياوي38

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسين علي حسين جاسم39

61.8889ناجحمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطحسين علي خلف سليمان40

70.2222ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطالحكم ابراهيم خليل41

حاتم علي عبدهللا. د.م
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0.0000معيدجيدمقبولمقبولمتوسطضعيفمتوسطمتوسطمتوسطحال غسان طه توفيق 42

74.8889ناجحجيدجيد جداجيدجيدمتوسطمتوسطجيدجيد جداحنين ادريس سليمان خليل43

0.0000معيدجيدضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولحمده موفق احمد إسماعيل 44

0.0000معيدضعيفمتوسطجيدامتيازامتيازمتوسطجيد جداجيدحمدون طلب أنصيف جاسم 45

0.0000معيدمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفحمزة اركان ياسين46

64.6111ناجحجيد جدامتوسطجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولحنان مؤيد جميل محسن 47

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخالد جمال الدين شاكر48

0.0000معيدمقبولمقبولجيدمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولخالد حمد صويلح سلطان 49

95.3889ناجحجيدامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازخالد محمود حديد وسمي50

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولخضير مجبل علي51

61.3889ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيد جدامقبولمتوسطمقبولمقبولخنساء فليح حسن محمد 52

65.7778ناجحمتوسطمتوسطجيدمقبولجيد جدامتوسطجيدمقبولدنيا عبدالحي حسن 53

62.2222ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولرامي هاشم حميد 54

0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولجيد جداجيدجيد جداضعيفمتوسطربيع محمد عايد 55

0.0000معيدجيدمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولرحاب ظاهر حبيب حسين 56

0.0000معيدمتوسطجيدجيدجيدضعيفجيدمتوسطمقبولرشا احمد صالح 57

0.0000معيدمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفمتوسطمقبولضعيفرفل خالد عبداللطيف 58

0.0000معيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفرنا حمدان محمد محبوب 59

0.0000معيدجيدمقبولضعيفجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولرند لؤي حسين رحيم 60

0.0000معيدجيدضعيفمتوسطجيدضعيفجيدمتوسطمقبولرهام دريد جاسم محمد 61

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرواد صباح سليمان62

0.0000معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفزينب قيس ذياب احمد  63

71.2222ناجحمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطجيدجيدمتوسطسارة علي بديوي64

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفساري جاسم احمد سلوم65

0.0000معيدمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفساري غازي بكر طلفاح 66

66.9444ناجحمتوسطجيدمتوسطجيد جدامقبولجيدمقبولمتوسطساهر علي محمد عود 67

0.0000معيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدضعيفمتوسطضعيفمتوسطسفيان علي صالح 68

0.0000معيدمتوسطمتوسطمقبولجيدضعيفمقبولضعيفمقبولسالم حميد محمد69

0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولمتوسطضعيفمتوسطضعيفمقبولسمير مطر مخلف عطيوي 70

0.0000معيدجيدمتوسطجيدجيدضعيفمتوسطضعيفمتوسطسناء خالد حميد عبدهللا 71

0.0000معيدمقبولجيدمقبولمقبولضعيفمتوسطمتوسطمقبولسوسن كوان داود72

0.0000معيدضعيفجيدمقبولجيدمتوسطجيدمتوسطمقبولسيف حامد صالح طه 73

0.0000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولسيناء قاسم حواس ثامر74

0.0000معيدمتوسطمقبولضعيفمتوسطضعيفجيدضعيفمتوسطشاكر عيسى مرشد75

70.5000ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيدمتوسطامتيازمتوسطمتوسطصَكر بشير سليمان حسين 76

59.5000ناجحمتوسطمقبولجيد جداجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولصَكر عماد حميد هراط 77

0.0000معيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمتوسطضعيفمقبولصالح عبدالغني صالح78

61.7222ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطصهيب حيدر حسين صادق 79

0.0000معيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضياء عبد خالد 80

0.0000معيدمتوسطمتوسطمتوسطجيد جداضعيفجيد جداجيدمتوسطظي محمد احمد محمد 81

0.0000معيدمقبولمتوسطمتوسطجيدضعيفمتوسطمقبولمتوسطعبد الرحمن جاسم محمد82
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0.0000معيدمقبولمقبولجيدمتوسطضعيفجيدمقبولمقبولعبد الرحمن خلف نجم 83

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالرحمن محمد إسماعيل84

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولعبد الرزاق عبد فياض 85

0.0000معيدمتوسطمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفمقبولعبدالسالم غدار عباس86

0.0000معيدمقبولجيدمتوسطجيدضعيفامتيازمتوسطمقبولعبد العزيز خالد مديد صالح 87

0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولمتوسطمقبولامتيازمقبولمقبولعبد الغفار ستار محمود 88

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالقادر مزاحم محمود89

0.0000معيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطضعيفجيدضعيفضعيفعبد المهيمن خلدون سامي90

61.2778ناجحمتوسطجيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولعبد عز الدين خلف احمد91

57.7778ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولعبدهللا ابراهيم مجيد92

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا عباس فاضل نصيف 93

0.0000معيدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولعبدهللا قاسم محمد عباس 94

0.0000معيدضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا ماجد محمد95

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبيدة طالل فياض96

0.0000معيدمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطضعيفضعيفمقبولعبيدة عامر محمود سلمان97

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبيدة وجدي إبراهيم حسين98

0.0000معيدمتوسطضعيفمتوسطمقبولضعيفمتوسطضعيفمقبولعثمان وليد شكر محمود99

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعذراء احمد فزع عبدهللا 100

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعزت إبراهيم احمد101

0.0000معيدمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفعقيل احمد عباس عبد102

0.0000معيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطضعيفعلي احمد خلف مرعي 103

0.0000معيدضعيفضعيفجيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفعلي جمال لطيف حسن104

64.3333ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدجيدمتوسطمقبولمقبولعلي جواد مطر سلوم 105

0.0000معيدمتوسطمتوسطضعيفمقبولمقبولجيدضعيفمقبولعلي حافظ إسماعيل  106

58.2222ناجحمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولعلي رائد ياس إبراهيم 107

0.0000معيدمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفعلي عبد الحافظ محمد  108

0.0000معيدمتوسطضعيفضعيفامتيازضعيفضعيفمقبولمقبولعلي عدنان محمد 109

0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعيفعلي محمد مجبل علي 110

0.0000معيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفعلي نزار حسين 111

0.0000معيدمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفعماد رشيد مجيد حسن112

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر خالد طلب113

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفعمر سامي حمد114

75.5556ناجحمتوسطجيد جداجيدجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدعمر خضير عباس115

0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفمتوسطجيدضعيفمتوسطعمر سعد خلف 116

0.0000معيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدضعيفجيدضعيفمتوسطعمر صبار سالم علي  117

0.0000معيدمقبولمتوسطضعيفمتوسطمقبولمتوسطضعيفضعيفعهد جاسم محمود118

68.6111ناجحمتوسطمقبولجيدجيدمقبولجيد جدامتوسطجيدعهد ضياء محي مهدي 119

0.0000معيدمقبولجيدمتوسطجيد جداضعيفجيد جداضعيفمتوسطعيسى نوري جبر120

0.0000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفغزوان عدنان حميد ربيع 121

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولغيث نجيب عباس محمد122

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيففاروق محمود إبراهيم123
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0.0000معيدمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولفائزة ثامر عبدالوهاب124

0.0000معيدجيدضعيفمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولفهد عبدهللا فهد125

79.9444ناجحجيد جداجيدجيدجيد جدامتوسطامتيازجيدجيد جداقحطان شعالن مبارك126

0.0000معيدمتوسطجيدجيدجيدضعيفمتوسطجيدجيدقرار فراح زكام بنية بعير 127

79.2778ناجحمقبولجيد جدامتوسطجيدمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداقيس اسعد محمد عويد  128

0.0000معيدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفكرم خليل ابراهيم 129

62.4444ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدمقبولمقبولجيدمقبول لقاء خيرهللا خلف خاطر 130

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفليث محمد جاسم131

0.0000معيدمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفلهيب فياض نزهان132

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفماجد شامل حميد133

0.0000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفماهر انيس اديب134

74.2778ناجحمتوسطجيد جدامتوسطجيد جدامقبولجيدمتوسطجيدماهر عباس ماهر ابراهيم135

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمثنى احمد حمود حنظل136

63.6111ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطجيدمقبولمحمد احمد جميل عبد 137

0.0000معيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعيفجيد جدامتوسطمتوسطمحمد إسماعيل إبراهيم138

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد رزاق كريم حمزة 139

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد سعدي عبدهللا علي140

84.2778ناجحجيدجيد جداجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جداجيد جدامحمد رمضان محمد طعمه 141

64.0000ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجيدجيدمقبولمتوسطمحمد ريكان مراد فهد 142

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عبدالرحمن محمد143

0.0000معيدضعيفجيدجيدامتيازمقبولمتوسطمقبولمقبولمحمد عثمان صبر محمد144

61.1667ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمحمد عماد احمد حمادي145

64.3889ناجحمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمحمد فرحان خلف سليمان 146

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد مهند لطيف 147

0.0000معيدمقبولمقبولمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمحمد نضير يونس148

0.0000معيدمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولجيدمقبولمخلد زيدون طه149

0.0000معيدمتوسطمقبولمتوسطجيدضعيفجيدجيدمقبولمروى أيوب عكاب احمد 150

0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولجيدضعيفمتوسطجيدضعيفمريم محمد توفيق151

87.5000ناجحجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جدامشتاق إبراهيم فرحان  152

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى سالم صالح153

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولمتوسطمقبولمتوسطضعيفمقبولمصطفى فيصل سعيد 154

0.0000معيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفمعاذ غازي عبدالكريم 155

0.0000معيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفمالك حازم محمد 156

0.0000معيدمتوسطضعيفمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطضعيفمنذر إبراهيم دخيل خميس 157

0.0000معيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدضعيفمتوسطمقبولضعيفمهند فيصل فرحان صالح 158

0.0000معيدمقبولمتوسطضعيفجيدمقبولمتوسطمتوسطضعيفموسى صدام حسين مهدي 159

0.0000معيدمقبولجيدمتوسطجيدضعيفجيدجيد جدامقبولميعاد عبد محمد محمود 160

77.5556ناجحجيدجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدنايف عبد العزيز علي 161

61.9444ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولنجم عبود رحيم وهيب 162

54.9444ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولهاجر ابراهيم عكاب163

68.2778ناجحمتوسطمقبولمتوسطجيد جدامتوسطجيدجيد جدامقبولهدى فارس احمد لطيف 164

حاتم علي عبدهللا. د.م
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0.0000معيدضعيفضعيفجيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهزاع سعد احمد165

0.0000معيدمتوسطمقبولمتوسطضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولهمام عيسى كاظم 166

0.0000معيدمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولهند باسم علي عباس 167

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهند كامل عباس168

77.6667ناجحجيدمتوسطامتيازمتوسطجيد جداامتيازجيدجيدواثق حمادي مصلح فرحان 169

61.7778ناجحمتوسطمقبولمقبولجيد جدامقبولمتوسطجيدمقبولورود باسم حافظ حمد 170

0.0000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفورود خليل حسين علوان171

0.0000معيدمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفوسام ثاير علوان محمد 172

0.0000معيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطضعيفمتوسطضعيفمقبولوليد خالد سلمان 173

0.0000معيدمقبولمقبولمقبولجيدضعيفجيدضعيفضعيفيعمر سعد حسين174

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفياسين صباح حسن صالح175

64.1111ناجحمتوسطمقبولمتوسطجيد جدامتوسطمقبولمتوسطمقبوليحيى منير كامل176

76.7222ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جدامتوسطيوسف حسين لطيف جاسم 177

0.0000معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبوليوسف خلف دنان178

0.0000معيدمتوسطمتوسطمتوسطجيد جداضعيفمتوسطمتوسطمتوسطيونس ايوب احمد حسن 179

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف1800
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