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83.4500ناجحجيدامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيدابتهال ستار كريم1

0.0000معيدمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفإبراهيم أحمد سليمان2

0.0000معيدضعيفجيدجيدمتوسطجيدضعيفضعيفإبراهيم علي إبراهيم3

0.0000معيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعيفإبراهيم هادي هدلوش5

0.0000معيدمتوسطجيدامتيازجيدجيدمتوسطضعيفأحمد إبراهيم رحيم6

85.6500ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداأحمد خالد كليب7

89.5000ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداأحمد ستار حميد8

75.1000ناجحجيدجيد جداجيدمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطأحمد سعد عبدالجبار9

0.0000معيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطجيد جدامقبولضعيفأحمد عادل مجيد11

76.7000ناجحمتوسطجيد جداجيدجيد جداامتيازجيد جدامقبولأحمد عماد فارس12

91.8500ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداأحمد غالب بديوي13

0.0000معيدمقبولمتوسطجيدمقبولضعيفضعيفضعيفأحمد غسان ممدوح14

0.0000معيدجيد جداجيد جداجيد جدامقبولمتوسطمقبولضعيفأحمد فخر الدين نور الدين15

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفأحمد محمد صباح16

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطمقبولمتوسطضعيفضعيفأحمد محمد عبدالعزيز17

0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطمقبولمتوسطضعيفضعيفأحمد ولي قاسم18

0.0000معيدضعيفمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفأسامة ذنون طيب19

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفأسامة محمود حسين20

79.6000ناجحمتوسطامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيدمتوسطآمنة عالوي مبارك21

0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفأنس عماد إبراهيم22

81.0500ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامقبولأنس قحطان داوود23

0.0000معيدمقبولجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيدضعيفإنعام عبد هللا مانع24

66.0000ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولامتيازجيدمقبولأنمار حمد حسين25

0.0000معيدمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطضعيفضعيفأوس محمود حسن26

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفأوس نهاد ناظم27
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0.0000معيدمقبولجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدضعيفآية صفاء ياسين29

0.0000معيدامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جداضعيفضعيفإيالف سعد ستار30

0.0000معيدضعيفمتوسطجيدمتوسطضعيفضعيفضعيفإيالف عبد الرسول لطيف31

74.2500ناجحجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدمقبولإيالف عدنان أحمد32

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفبارق كريم محمد33

0.0000معيدضعيفجيدمقبولمتوسطمتوسطضعيفضعيفبالل ادهام عباس35

0.0000معيدضعيفضعيفجيدضعيفضعيفضعيفضعيفبلسم جليل عيدان36

0.0000معيدضعيفجيدمقبولمتوسطجيدضعيفضعيفبهاء الدين حيدر37

60.3500ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولجيدمقبولمقبولتيسير عواد حسين38

0.0000معيدمتوسطجيد جدامتوسطجيدجيدجيدضعيفثامر نجم عليوي39

0.0000معيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطضعيفجرناس الشيخ شاكر41

0.0000معيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيدمتوسطضعيفحسان ثابت خلف42

68.9500ناجحجيد جداجيدجيدمقبولجيد جدامتوسطمتوسطحسين عبدهللا حسين43

0.0000معيدضعيفجيدمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفحسين علي عودة44

79.4000ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدامتيازمتوسطجيدالحسين محمود شاكر45

0.0000معيدضعيفجيد جداجيدمتوسطجيدمتوسطضعيفحسين وسام كامل46

88.8500ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداحال رعد جابر47

81.6500ناجحجيدامتيازامتيازامتيازجيدجيد جدامتوسطحنان حازم يونس48

76.7000ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيدمتوسطحنان ضمير رمضان49

69.1500ناجحجيدجيدجيدجيدجيد جدامتوسطمقبولحيدر جاسم محمد50

71.3000ناجحجيدجيدجيد جداجيدجيدمتوسطمقبولختام فضل جاسم51

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطضعيفخطاب نوري سطوان52

0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفخليل عبدالخالق إبراهيم53

0.0000معيدمقبولجيدمتوسطضعيفجيد جدامتوسطمقبولخليل فرحان مصطفى54

93.4000ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جدادحام منيف دحام55

0.0000معيدضعيفضعيفجيدضعيفضعيفضعيفضعيفدعاء أحمد محسن56
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0.0000معيدضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفدنيا فوزي حسن57

77.0500ناجحجيدامتيازجيدجيد جداامتيازجيدمقبولذكرهللا علي ياسين59

75.8000ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازمقبولمتوسطرحمة عبدهللا حسين60

0.0000معيدضعيفجيد جداجيدجيد جداجيدمقبولضعيفرفل حمد خلف61

0.0000معيدضعيفامتيازجيدمقبولجيدمقبولضعيفرقية محمود عبد62

81.5000ناجحجيدجيد جداجيدمتوسطامتيازجيد جداجيد جدارنا مازن حسين63

0.0000معيدضعيفمتوسطجيدجيد جدامقبولضعيفضعيفرند حقي إسماعيل64

0.0000معيدمتوسطجيد جدامتوسطجيدمتوسطضعيفضعيفريم محمد عبد65

74.5000ناجحمقبولجيد جداجيدجيد جداامتيازجيدمتوسطزمن قيس محمد66

76.9000ناجحجيد جداجيدامتيازجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطالزهراء سعد مشعل67

0.0000معيدمتوسطجيدجيد جداجيد جداجيد جدامقبولضعيفزينب قاسم حمود68

72.6000ناجحامتيازجيدمتوسطجيدجيد جداجيد جدامقبولزينة نعمة رشيد69

0.0000معيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازضعيفضعيفسارة عمر شبيب70

0.0000معيدضعيفمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفسالي إسماعيل جاسم71

0.0000معيدجيدجيد جداجيدمتوسطامتيازجيدضعيفسجاد فالح خلف 72

71.3000ناجحمتوسطمتوسطامتيازجيدامتيازجيدمقبولسراج الدين باسم ياسين73

81.7500ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جدامتوسطسري صديق إسماعيل74

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطجيدمقبولضعيفضعيفسعد أسود عبدهللا75

0.0000معيدجيدامتيازامتيازجيدجيد جداجيدضعيفسلسبيل صباح نوري76

0.0000معيدضعيفجيد جداامتيازجيدجيدجيدمتوسطسندس أحمد جاسم77

0.0000معيدضعيفجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولضعيفسيف بدر عيسى78

0.0000معيدجيدجيدجيدجيدجيد جدامتوسطضعيفسيف قيس فهد79

0.0000معيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشذى علي خلف80

71.6000ناجحمقبولجيد جدامتوسطجيدامتيازجيد جدامقبولشذى كوان إبراهيم81

0.0000معيدامتيازجيد جدامتوسطجيد جداامتيازجيد جداضعيفشيماء طاهر شكور83

94.5500ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازطارق زياد خلف84
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78.0000ناجحجيدجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدمقبولعادل ثاير مجيد85

57.8500ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولعامر شهاب أحمد86

82.7000ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامتوسطعائشة غازي ضايع87

71.3500ناجحمقبولجيدمتوسطجيدجيد جداجيدمتوسطعبدالباسط جمعة خلف88

0.0000معيدمقبولجيدمتوسطجيدمتوسطجيدضعيفعبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن89

0.0000معيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطضعيفعبدالرزاق سعد عبدهللا90

88.8500ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازجيدعبدالرشيد عباس فنر91

97.2000ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازعبدالعزيز جاسم محمد92

0.0000معيدمقبولجيد جداجيد جدامتوسطجيدمتوسطضعيفعبداللطيف عمر قحطان93

79.9500ناجحمتوسطامتيازجيدجيد جداامتيازجيد جدامقبولعبدهللا عياش عبدهللا94

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفعبدهللا محمد درويش95

0.0000معيدجيد جدامقبولمتوسطجيدجيدجيدضعيفعبدهللا محمد نعمان96

0.0000معيدضعيفجيدمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفعبدهللا مزهر رشيد97

0.0000معيدمتوسطجيدجيدضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالمهمين خالد علي98

0.0000معيدمقبولجيد جدامتوسطمتوسطجيد جدامقبولضعيفعبدالمهمين علي محمد99

0.0000معيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفعبير صالح حسين100

0.0000معيدمقبولمتوسطمقبولضعيفجيد جداضعيفضعيفعالء دحام حضري101

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطضعيفجيد جداضعيفضعيفعلي إبراهيم مصطفى102

72.6000ناجحامتيازجيدجيدجيدامتيازمتوسطمقبولعلي رفيق حسن103

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفعلي صباح سايل104

0.0000معيدمقبولجيدجيدضعيفمقبولضعيفضعيفعلي غالب محمد105

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطعلي قحطان حاتم106

86.4500ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداعلي ياس عباس107

0.0000معيدجيد جداجيدمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفعمر أحمد خلف108

0.0000معيدمقبولمقبولمتوسطضعيفجيدضعيفضعيفعمر أحمد خليل109

75.4500ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جدامقبولعمر سفاح خليفة110

0.0000معيدمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمتوسطمتوسطضعيفعمر طيب أحمد111

0.0000معيدجيدمتوسطمقبولضعيفمتوسطمقبولضعيفعمر غازي شهاب112
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0.0000معيدضعيفجيدجيد جدامتوسطجيد جداضعيفضعيفغسان حمود مسلط113

0.0000معيدمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطجيدضعيفغسان كمال كاظم114

0.0000معيدضعيفمتوسطجيدجيدمتوسطضعيفضعيففاطمة سعد يوسف115

77.0500ناجحامتيازجيد جداجيدمتوسطجيد جداجيدمتوسطفاطمة عامر شاهين116

0.0000معيدمتوسطجيد جداامتيازامتيازامتيازجيدضعيففرح كريم أحمد118

75.4500ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جدامقبولمتوسطفالح صباح لطيف119

0.0000معيدضعيفجيدمتوسطجيدجيدضعيفضعيفقحطان شهاب أحمد120

0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفقصي قحطان نوفان121

0.0000معيدضعيفجيدمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفقيس جارو مصلح122

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفلبنى عامر حميد123

0.0000معيدجيدجيدمتوسطمقبولجيدجيدضعيفليث خميس مصلح124

0.0000معيدمقبولجيد جداجيد جداجيدجيد جدامتوسطضعيفليلى رجب نوفان125

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطجيدجيد جدامقبولضعيفمتعب عيدان محمد126

0.0000معيدمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمثنى معد حميد127

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطمتوسطمقبولضعيفضعيفمجاهد خالد إبراهيم128

0.0000معيدجيدجيد جداامتيازجيد جداجيدمتوسطضعيفمحمد إسماعيل صالح129

0.0000معيدجيدامتيازجيدجيد جداامتيازمتوسطضعيفمحمد أكريم غشيم130

0.0000معيدمقبولمقبولمتوسطضعيفمتوسطمقبولضعيفمحمد جاسم محمد131

0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد جمال خليل132

96.3500ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازمحمد حميد أحمد133

0.0000معيدضعيفامتيازجيد جداجيدجيدمتوسطضعيفمحمد حميد علي134

0.0000معيدضعيفجيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد مطر محمد135

0.0000معيدجيدجيدجيدجيدمتوسطضعيفضعيفمحمد منذر نعمان136

0.0000معيدمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطضعيفضعيفمحمد نزهان حميد138

0.0000معيدضعيفجيد جدامتوسطجيدمتوسطمقبولضعيفمحمد نوري خباز139

0.0000معيدمتوسطجيدجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمحمود خميس نجم140
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85.9000ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداامتيازمتوسطمحمود عواد محمد141

0.0000معيدمقبولجيد جداامتيازجيد جداجيد جدامتوسطضعيفمحمود مدلل محمد142

0.0000معيدجيدجيدجيد جداجيدمقبولمقبولضعيفمروة مناف حسين143

0.0000معيدضعيفجيد جداجيدمتوسطمقبولمتوسطضعيفمريم إبراهيم خيرو144

76.9000ناجحمقبولامتيازجيد جدامقبولجيدجيدجيد جدامريم مجيد عطوان145

0.0000معيدضعيفجيدمتوسطمقبولجيدضعيفضعيفمصطفى أثير حافظ146

86.1500ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جدامصطفى حميد حسين147

0.0000معيدضعيفجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطضعيفمصطفى حميد محمود148

0.0000معيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطامتيازضعيفضعيفمصطفى خليفة علي149

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفمناسك محمد حسين150

0.0000معيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمهند خلف حسين151

0.0000معيدمقبولجيدمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفمهند صالح محمود152

0.0000معيدمتوسطمتوسطضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفمؤيد جمعة عيسى153

0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفمؤيد حمود أحمد154

0.0000معيدامتيازامتيازضعيفجيدامتيازجيد جدامتوسطميسر طالل حسين155

0.0000معيدمقبولجيد جداجيد جدامتوسطمقبولضعيفضعيفناجي علي صالح156

0.0000معيدضعيفامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدانصيف جاسم حمود157

0.0000معيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيدجيدضعيفنور هيثم مناور158

78.4500ناجحجيدجيد جداامتيازامتيازامتيازجيدمقبولنورجان نبيل سليمان159

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطضعيفهبة إبراهيم حسين160

0.0000معيدمقبولمقبولجيدمقبولضعيفضعيفضعيفهبة ثامر أحمد161

0.0000معيدمقبولجيد جداجيدجيد جدامتوسطمتوسطضعيفهبة ثامر فاضل162

0.0000معيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولضعيفضعيفهدى محمد خليفة163

0.0000معيدضعيفمتوسطجيدمقبولمتوسطضعيفضعيفهيثم عماد عريبي164

82.5000ناجحمتوسطامتيازجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدوقاص مزهر مهدي165

0.0000معيدضعيفجيدمقبولمتوسطجيد جداضعيفضعيفوالء حمد كريم166

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطمتوسطمقبولضعيفضعيفياسر ضرغام خضير167

0.0000معيدضعيفجيدجيدمتوسطمقبولمقبولضعيفياسر طامي محمد168
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0.0000معيدضعيفجيدجيدجيدجيد جداضعيفضعيفياسر عبدالمجيد سعد169

0.0000معيدمتوسطجيد جداجيدجيدجيد جدامقبولضعيفياسين صكبان عبدهللا170

0.0000معيدضعيفجيدمتوسطجيد جدامقبولمتوسطضعيفيوسف فليح حسن171

76.0000ناجحجيد جداجيدجيدجيدامتيازجيدمقبوليوسف محمد علوان 172


