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0.0000معيدمقبولمتوسطجيدجيدامتيازضعيفمتوسطضعيفابراهيم عجيل ابراهيم1

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد فائق علوان3

0.0000معيدمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد محمد محمود 4

0.0000معيدمقبولمتوسطجيد جدامقبولضعيفمتوسطمقبولضعيفارشد حميد حسين علي5

0.0000معيدضعيفجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيد جدامقبولمتوسطاياد خضر أحمد7

69.3333ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدمتوسطجيدمتوسطمقبولاياد عسكر محمد8

0.0000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفايمن حميد خلف9

0.0000معيدمقبولمقبولجيد جدامقبولضعيفضعيفضعيفضعيفأحمد جمال محمد خضر10

71.8889ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداجيدجيدمتوسطمقبولأحمد خلف مصطفى11

0.0000معيدضعيفمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولأحمد عبدهللا حسين12

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفأحمد عبود محمد13

0.0000معيدضعيفمقبولجيد جداضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفباعث نجاح مهدي14

0.0000معيدمقبولمقبولجيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبكر عدنان حاتم طايس15

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبندر محمد عجمي16

0.0000معيدضعيفمتوسطامتيازمتوسطامتيازجيدجيدضعيفجاسم خليل خلف17

0.0000معيدضعيفمقبولجيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفجمال جاسم محمد شلش19

0.0000معيدضعيفمقبولجيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفحسام عبد أحمد20

94.9444ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازحمد ابراهيم سويد21

0.0000معيدضعيفمقبولجيد جدامقبولجيدمتوسطضعيفضعيفحمد صالح عبد22

0.0000معيدضعيفمقبولجيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحمزة عبدالوهاب احمد23

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحميد إسماعيل احمد24

0.0000معيدضعيفمقبولجيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفخالد اكرم احمد عودة25

64.8333ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطخنساء عبدالواحد 26

0.0000معيدجيدمتوسطجيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفريم محمد مجيد28

65.3333ناجحمتوسطمقبولجيد جداجيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطزياد حسن مهدي29

0.0000معيدضعيفمتوسطجيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسامي مصطفى موسى30

0.0000معيدضعيفمقبولجيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسبأ فارس احمد31

0.0000معيدمقبولمتوسطجيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفسبأ محمد نجم احمد32

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسجى مرزوق احمد33

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسعد محمود محمد34

0.0000معيدضعيفمقبولجيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسمير محمد مصلح35

0.0000معيدضعيفمقبولجيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفصالح وسام عبدهللا37

0.0000معيدضعيفجيدجيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولصالح تركي ميسر38

0.0000معيدضعيفجيدجيد جداجيدضعيفضعيفمتوسطمقبولضياء حويد دخيل39

0.0000معيدمتوسطمقبولجيد جدامقبولضعيفضعيفضعيفضعيفطيف نعمان صبار 40

0.0000معيدمقبولجيدامتيازجيد جداجيدمقبولجيد جداضعيفعبادة محمد خليفة41

0.0000معيدمتوسطجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيدضعيفعبدالكريم جميل ابراهيم42

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا محمد احمد43

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالمجيد ناصر عبدالمجيد44

0.0000معيدمقبولمقبولجيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفعبير حميد خلف حسن 46

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعزالدين سلمان عبد47
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0.0000معيدضعيفمقبولجيدمتوسطضعيفضعيفضعيفمتوسطعمر محمود مهدي 48

0.0000معيدمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفغفران عقيل عبدالمجيد49

0.0000معيدضعيفجيدجيدمقبولضعيفمقبولضعيفضعيففهد جياد عايد50

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففؤاد احمد حسين51

0.0000معيدمقبولمقبولجيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد جمال كامل53

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد حمود عصمان54

0.0000معيدضعيفمقبولجيد جدامقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد خطاب صالح55

0.0000معيدضعيفجيدجيدمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولمحمد خلف عودة56

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عبدالعزيز شويش57

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عبدهللا عبد59

0.0000معيدضعيفمقبولجيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عبيد حامد60

72.7222ناجحامتيازمتوسطجيدجيدجيد جداجيد جدامقبولمتوسطمحمد مجيد حمادي61

80.2222ناجحجيد جدامتوسطجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جداجيدمحمد مرعي حسن62

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد مشعل محمود63

0.0000معيدضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمود أحمد حسن64

0.0000معيدمقبولجيدجيد جداجيدجيدمقبولمقبولضعيفمصطفى مجيد حمادي65

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصعب علي حساني66

0.0000معيدمقبولجيدجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيدضعيفمظهر خضر حمد شلش67

0.0000معيدضعيفجيدجيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفمناور ذعذاع بطوح68

72.6111ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطامتيازمتوسطجيدمتوسطموج محمود جاسم69

0.0000معيدمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمي حميد محمد70

0.0000معيدمقبولجيدجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولضعيفناجي نواف جراد71

83.2778ناجحمتوسطجيدجيد جداامتيازمتوسطامتيازجيد جداجيد جداهدى علي حسين 72

0.0000معيدمقبولمقبولجيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهزاع محمد فيصل73

0.0000معيدضعيفمقبولجيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفهمام عبدهللا صالح74

64.9444ناجحجيدجيدجيد جداجيد جدامتوسطمقبولمتوسطمقبولهناء حسيب احمد75

80.3889ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدامتوسطجيدوليد ياس نزال76

0.0000معيدمقبولمتوسطجيدجيدضعيفمقبولمقبولمتوسطياسر أسماعيل عبدالرحمن77
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