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0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفابتهال صالح محمود 1

0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفأبرار عبدهللا حسن 2

0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفإبراهيم جاسم إبراهيم 3

0.0000معيدمقبولمتوسطامتيازمقبولضعيفضعيفإبراهيم كريم إبراهيم 4

0.0000معيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعيفضعيفأحمد درابيش خليل 5

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفأحمد محمد علي 7

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطضعيفمتوسطضعيفإسراء علي خلف 8

0.0000معيدمقبولمقبولجيدمقبولضعيفمتوسطأسمهان متعب عواد 10

71.2500ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولأسيل بهجت جارهللا 11

72.9000ناجحجيدجيدامتيازمقبولمتوسطجيدأسيل روكان أحمد 12

0.0000معيدمقبولمقبولامتيازمقبولضعيفمقبولأصالة نجيب محمد 13

74.2500ناجحمتوسطامتيازامتيازجيدمتوسطمتوسطآالء علي سلمان 14

0.0000معيدضعيفمقبولجيد جداضعيفضعيفمقبولأميرة إبراهيم خلف 15

0.0000معيدمقبولمتوسطجيد جداضعيفضعيفمتوسطأنغام نزهان حارز 16

80.9500ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيدجيد جدامتوسطأنفال محمود حسين 17

0.0000معيدضعيفضعيفجيد جداضعيفضعيفضعيفأنوار علي محمد 18

90.8000ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازبدور عبدالكريم حسين19

0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطجيدمقبولمتوسطبراء بادي مهدي 20

0.0000معيدضعيفضعيفجيدضعيفضعيفمقبولبنان لطيف كنوش 21

0.0000معيدمقبولمقبولجيد جدامتوسطضعيفضعيفثامر ياسين علي 22

0.0000معيدضعيفمقبولجيد جداضعيفضعيفضعيفجيهان حميد جاسم 23

0.0000معيدضعيفجيدجيد جدامقبولضعيفضعيفحارث عبدالرحمن حميد 24

66.5500ناجحجيدمتوسطجيدجيدمتوسطمقبولحمد خلف حميد 25

0.0000معيدضعيفجيدجيدضعيفضعيفمقبولخالد عيسى عبد 26

72.4500ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدمقبولجيدخالدة شالل ندا 27

0.0000معيدمقبولمتوسطجيدمتوسطضعيفضعيفخضير علي 28
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0.0000معيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعيفمقبولدالل إبراهيم زين 29

80.7000ناجحجيدجيد جداامتيازجيد جداجيد جدامتوسطدنيا دحام حمد خالد 30

0.0000معيدمقبولجيدمتوسطمقبولضعيفمقبولراصد حاتم سلطان 31

0.0000معيدمقبولجيدجيدضعيفضعيفمقبولراوية منذر خليل 32

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفرحمه غازي صالح 33

78.2500ناجحجيدجيدامتيازجيدجيد جدامتوسطرسل خالد محمود 34

0.0000معيدجيد جداجيدجيد جدامتوسطضعيفمقبولرسل علي فاضل 35

0.0000معيدمتوسطمتوسطجيدضعيفضعيفمقبولرسل نهاد فياض 36

0.0000معيدجيد جداجيدامتيازمتوسطضعيفمقبولرشا أكرم هادي 37

0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفرغده علي سعود 39

0.0000معيدضعيفمقبولجيدضعيفضعيفمقبولرنا خالد إسماعيل 40

0.0000معيدمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطضعيفرواء علي حسين 41

82.3500ناجحامتيازجيد جداامتيازمتوسطامتيازمتوسطرونق حاتم شهاب 42

0.0000معيدمقبولمتوسطجيد جدامقبولضعيفمقبولرؤى طيب صالح 43

82.5000ناجحامتيازجيد جداامتيازمتوسطجيدجيدزوزان حسين حمد 44

0.0000معيدمتوسطجيدجيدضعيفضعيفمقبولزيدون راسم علي 45

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفساجد أياد نوري46

66.2500ناجحجيدمقبولجيد جدامقبولمتوسطمتوسطسالين نزهان كريم 47

0.0000معيدمقبولمقبولجيدضعيفضعيفضعيفسجى عبد سلمان 48

75.3500ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدمتوسطسجى عبدالكريم علي 49

0.0000معيدمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولسراب محمد خلف 50

0.0000معيدمقبولجيدجيد جداضعيفضعيفمقبولسرى فيصل شالش 51

68.1500ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطمتوسطمقبولسيف خالد إبراهيم 52

0.0000معيدمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفشهد أحمد صابر 53

0.0000معيدمقبولجيدمتوسطمتوسطضعيفمتوسطشهد عيسى بطوش 55

0.0000معيدمقبولجيدجيدضعيفضعيفمقبولشهالء محمد مجيد 56
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84.9500ناجحامتيازجيد جداجيدجيدامتيازامتيازصدى صباح صبري 57

0.0000معيدمقبولمقبولجيد جداضعيفضعيفمقبولضياء عدنان محمد 58

74.1000ناجحجيدجيد جداامتيازمتوسطمتوسطمتوسططارق سامي مرير 59

65.8000ناجحمقبولجيدجيد جداجيدمقبولمقبولطه خليفة خلف 60

0.0000معيدمقبولمتوسطجيدمقبولضعيفضعيفطيبه مهند عبدالرزاق 61

60.7000ناجحمتوسطجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولعبدالرحمن جمعه محمد 63

75.5500ناجحجيدجيدامتيازجيدجيدمتوسطعبدالباسط حسن جعفر 64

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالسالم عبدهللا جاسم 66

79.4000ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيدامتيازمقبولعبدالقادر محمد محمود  67

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا طه جودي زيد 68

0.0000معيدضعيفجيدجيدمقبولضعيفمتوسطعبير فرج صالح عمبر 69

72.5000ناجحجيد جداجيدامتيازمقبولجيدمتوسطعذراء أحمد علي علو 70

0.0000معيدمقبولمتوسطجيدمقبولضعيفمقبولعزيز وكيل طالل 71

0.0000معيدمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعماد طارق جاسم محمد 72

0.0000معيدضعيفجيدجيد جدامقبولضعيفمقبولعمار مجبل محمد 73

0.0000معيدضعيفمقبولجيد جدامقبولضعيفضعيفعمر عزاوي خلف 74

0.0000معيدمقبولمقبولجيد جداضعيفضعيفضعيفغادة نشأت سامي 76

0.0000معيدمقبولضعيفجيد جداضعيفضعيفضعيففاطمة عباس متعب77

81.7000ناجحمتوسطجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداقدامة موفق فرج علي80

88.6000ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جدالمى شاكر حميد شاكر82

0.0000معيدضعيفضعيفجيد جدامقبولضعيفضعيفلمياء كوان سالم حسين83

0.0000معيدمقبولمقبولجيدضعيفضعيفمقبوللواء متعب رشيد حسن 84
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0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمحمد أحمد حسين حمد85

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد آيدن عدنان رفيق 86

0.0000معيدمقبولمتوسطجيد جداجيدمقبولضعيفمحمد شعالن مبارك87

0.0000معيدمقبولضعيفامتيازضعيفضعيفضعيفمحمد علي ياسين89

91.2500ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازمحمد مهدي صالح حسن90

65.5000ناجحجيدمقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمراد خليل أحمد عبدهللا91

0.0000معيدجيدمتوسطجيد جدامقبولضعيفمقبولمصطفى ثائر نجرس93

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى حامد حلو 94

92.7000ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتيازمصطفى عبدالخالق95

0.0000معيدضعيفمقبولجيد جداضعيفضعيفضعيفمصطفى علي مصطفى96

0.0000معيدمقبولضعيفجيد جداضعيفضعيفمقبولميسم جاسم علوان99

68.4500ناجحمقبولجيدامتيازمتوسطمتوسطمتوسطنازك أحمد علوان100

0.0000معيدمقبولمتوسطجيدمقبولضعيفمقبولنايف محمد نايف101

0.0000معيدمقبولمتوسطجيد جداضعيفضعيفضعيفنبأ زيد محمد عمران102

0.0000معيدضعيفضعيفجيدضعيفضعيفضعيفنبأ محمد حماش خلف103

0.0000معيدمقبولمقبولامتيازضعيفضعيفمقبولنبراس أسعد ياسين104

0.0000معيدضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفمقبولنور جبار محمود105

0.0000معيدمتوسطجيدجيدضعيفضعيفضعيفنور خلف علي عطيه 106

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفنور مكي عبدهللا حسين 107

75.5500ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدمتوسطنيران أحمد علوان 108

75.7500ناجحامتيازجيدامتيازمتوسطجيدمتوسطهاجر خضر علي علو 109

74.2000ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيد جدامقبولهبه ياسين علي علو111

0.0000معيدضعيفمقبولجيد جدامقبولضعيفضعيفهديل محمد عبدهللا 112
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0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفورود مخلف جنعان 114

0.0000معيدمقبولمقبولجيد جداضعيفضعيفمقبولياسمين عبدالرحمن 115


