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0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفاحمد إسماعيل فاضل1
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد ثامر شاكر2
3#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
0.0000معيدمقبولمقبولمتوسطضعيفجيدمتوسطضعيفضعيفاحمد غسان زكريا 4
0.0000معيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفاحمد نجم عبدهللا5
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد وهيب لطيف6
72.4211ناجحجيدجيدجيدجيدجيدجيدمتوسطجيدانمار ابراهيم أحمد7
71.2632ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيدجيد جداجيد جدامتوسطجيدانور رزوق محمود8

0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولايمن عبدالخالق عباس9
73.3158ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيدمقبولجيد جداإياد حمد عباس 10
11#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفأحمد محسن علي12
83.5789ناجحمتوسطمتوسطجيدامتيازجيد جداجيد جداجيدمتوسطبرزان غالب حمودي13
14#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
15#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسام الدين سهيل نجم16
0.0000معيدمتوسطمتوسطضعيفمقبولمقبولجيدضعيفضعيفحسام فوزي خضير 17
0.0000معيدضعيفضعيفمقبولمقبولجيدمقبولضعيفمقبولحسين علي صالح18
0.0000معيدجيدجيدمقبولجيدضعيفمتوسطضعيفمتوسطحيدر فالح حسن19
20#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
63.4737ناجحجيدجيدمقبولجيدجيدمقبولمتوسطمقبولرسل فائق عطية 21
0.0000معيدمتوسطمتوسطمتوسطجيد جداجيدجيدضعيفمتوسطزيد غالب حميد  22
73.5263ناجحامتيازامتيازمتوسطجيدجيد جداجيدمتوسطمتوسطسارة عدنان حمادي 23
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفسحر وضاح صالح24
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسعد زيدان خلف25
0.0000معيدضعيفضعيفمقبولمقبولجيدمتوسطضعيفضعيفسفيان عماد خلف26
0.0000معيدمقبولمقبولمتوسطجيدجيدمتوسطضعيفمقبولسند رغد يونس27
0.0000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفجيدمتوسطضعيفمقبولسيف ماجد حمد 28
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58.2632ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولسيف مزهر عبدهللا 29
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفشيماء علون عبد 30
86.5263ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدامتيازصبر عواد ضيدان31
0.0000معيدجيدجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولضعيفصفاء محمود عبدهللا32
0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطمقبولجيدمقبولضعيفمقبولضياء طه أحميد 33
34#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
0.0000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفطه عبدالخالق علي35
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفطه محمد حسن36

0.0000معيدجيدجيدجيدمقبولجيدمتوسطمتوسطضعيفظافر محيميد مذود37
0.0000معيدجيدجيدمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطضعيفعائد مزهر إبراهيم 38
0.0000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعبد الرزاق سلطان احمد 39
40#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
80.3684ناجحجيدجيدجيدجيدامتيازجيدمتوسطجيد جداعبد هللا عمر خضير 41
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفعبد هللا محمد فاضل 42
69.8947ناجحجيدجيدجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطجيدمتوسطعبدالعزيزعياش عبدهللا43
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالقادر بدوي عبد44
45#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعبدهللا عادل حميد46
0.0000معيدضعيفضعيفجيدمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولعبدهللا عصام حسين47
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمتوسطجيدجيدضعيفمتوسطعثمان نوري سليمان 48
0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعدنان خيرهللا عبدهللا49

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعدنان عبدالقادر حميد50
51#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
0.0000معيدضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفعلي سمير محمد52
53#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي كاظم علي54
65.7368ناجحجيدجيدمقبولجيد جدامتوسطجيدمتوسطمقبولعماد علي هالل 55
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57#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفعمر أنور مطلك 58
0.0000معيدمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولجيدضعيفعوض خلف فهد59
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعيسى حميد عيسى60
75.6316ناجحجيدجيدامتيازمقبولامتيازجيدمتوسطجيد جدافاتن طاهر محمد 61
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيففراس محسن مصطفى62
63#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
0.0000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفقصي فياض علي 64

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفقيس طه احمد65
0.0000معيدجيدجيدجيدمقبولجيد جدامتوسطمقبولضعيفقيصر احمد حسن مضحي66
67#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
80.4737ناجحجيدجيدجيدمتوسطامتيازجيد جداجيدامتيازمحمد برهان ابراهيم68
0.0000معيدجيدجيدمقبولمتوسطجيد جدامتوسطمقبولضعيفمحمد حميد خليل69
75.2632ناجحجيدجيدجيدامتيازجيد جداجيدمقبولمقبولمحمد خضر عبد محمد70
65.8421ناجحجيد جداجيد جدامتوسطجيد جداجيدمقبولمتوسطمقبولمحمد دخيل سليم71
71.6316ناجحجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيدمتوسطجيدجيدمحمد صالح احمد 72
0.0000معيدمتوسطمتوسطجيدجيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولمحمد صالح حدوشه73
0.0000معيدمقبولمقبولضعيفمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمحمد صباح شهاب74
74.6842ناجحجيد جداجيد جداجيدمقبولامتيازجيدجيدجيدمحمد عبد خلف 75
0.0000معيدضعيفضعيفجيدامتيازجيد جداجيدجيدجيدمحمد عبدهللا احمد 76
74.2105ناجحجيدجيدجيدجيدجيد جداجيدمتوسطجيدمحمد عواد علي77

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد نوار عزيز78
79#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
0.0000معيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمصطفى زياد عبود80
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقدام دحام خشم 81
70.5789ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولامتيازجيدمتوسطجيدمنى حجوب عبيد82
0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفمنير سالم عمر83
0.0000معيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمهدي صالح طه 84
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70.3684ناجحجيد جداجيد جدامتوسطامتيازجيدمتوسطمتوسطمقبولمهند احمد حمد 85
0.0000معيدمقبولمقبولمتوسطضعيفجيد جدامقبولمتوسطضعيفموج سفيان ماهر 86
70.7368ناجحمقبولمقبولجيد جدامتوسطجيدجيدمتوسطجيدموسى تركي محمد 87
0.0000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولنبا صالح نوري 88
0.0000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفنمير علي حمزة89
87.3684ناجحمتوسطمتوسطجيد جداامتيازامتيازجيدجيد جداجيد جداهاشم كامل صبحي90
63.7895ناجحجيدجيدمتوسطمقبولجيد جدامقبولجيدمقبولهيثم احميد محمود91
0.0000معيدضعيفضعيفجيد جدامقبولجيد جدامقبولمقبولضعيفهيجل الجبوري ذياب 92

68.3158ناجحجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيدجيدمتوسطمقبولوفاء مفيد سعيد 93
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