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0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفابتسام علي محمد هزاع
79.6154ناجحجيدجيد جداامتيازامتيازمتوسطابتهال ستار كريم عمر

66.7692ناجحمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطابراهيم علي إبراهيم يوسف 
0.0000معيدضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفاحمد باسم إبراهيم عمر 

83.4615ناجحمتوسطجيد جداامتيازامتيازجيداحمد خالد كليب عوين
0.0000معيدضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولاحمد سبتي جمعه احمد
79.4615ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامتوسطاحمد ستار حميد صالح 

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولاحمد سعد عبد الجبار ثامر الرفاعي 
0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطمقبولجيداحمد عادل مجيد حميد
0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفمتوسطضعيفاحمد عامر فاضل حميد

0.0000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفاحمد فليح حسون
64.6154ناجحمقبولمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطاحمد ماجد عبدالعزيز رشيد

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفادهام منعيم نصيف جاسم

67.3077ناجحجيدمتوسطمتوسطجيد جدامقبولافراح مكي غشيم
78.8462ناجحمقبولجيدجيد جداامتيازجيد جداالحسين محمود شاكر

78.7692ناجحامتيازجيدجيد جداامتيازمتوسطالزهراء سعد مشعل حسن
0.0000معيدمتوسطجيدجيد جداجيدضعيفامنة عالوي مبارك مطر

0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولمتوسطضعيفانس خليل إبراهيم احمد العباسي
0.0000معيدمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفايالف عبدالرسول لطيف عزيز

70.8462ناجحجيد جدامتوسطمتوسطجيد جدامتوسطايالف عدنان أحمد صالح
57.2308ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولأحمد ابراهيم رحيم كريم
64.7692ناجحمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولأحمد عماد فارس عبدهللا

81.8462ناجحمتوسطجيد جداجيد جداامتيازجيد جداأحمد غالب بديوي
0.0000معيدمقبولمتوسطضعيفمتوسطضعيفأحمد غسان ممدوح صالح

62.7692ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولأحمد فخرالدين نورالدين رشيد
74.0000ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدجيدأحمد محمد صباح عايد التكريتي

68.1538ناجحمقبولجيدجيدامتيازمتوسطأحمد محمد عبد العزيز ناصر الثامري
0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولضعيفمقبولأسامه محمود حسين لطيف

76.5385ناجحجيدمتوسطامتيازامتيازجيدأنعام عبدهللا مانع صالح
58.0769ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطأنمار حمد حسين

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفأنور حميد عباس 
0.0000معيدمقبولجيدمقبولجيد جداضعيفآيه صفاء ياسين عطية

0.0000معيدمقبولجيدمتوسطمتوسطضعيفبالل ادهام عباس صالح الخزرجي
0.0000معيدضعيفمتوسطجيدمتوسطمتوسطتيسير عواد حسن حمد

73.1538ناجحجيدمتوسطجيد جداامتيازمتوسطثامر نجم عليوي
0.0000معيدضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفجابر حسين طالع جابر الدوري
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفجاسم عبدالرحمن عبدالوهاب

71.2308ناجحمقبولجيدجيدجيدجيدجرناس الشيخ شاكر محمود خلف الجبوري
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحارث سمير عبداللطيف

0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفجيدضعيفحسن محمد فائق
0.0000معيدمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطحسين عبدهللا حسين عبد الرحمن

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطجيدضعيفحسين علي عوده جاسم
0.0000معيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفحسين محمد تركي محمد
73.6923ناجحجيدجيدجيدجيدجيدحسين وسام كامل فرهود
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86.6923ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداحال رعد جابر سكران الناصري
80.2308ناجحجيدجيد جداجيد جداامتيازمتوسطحنان حازم يونس عكلة 

67.2308ناجحمقبولمتوسطجيد جداامتيازمقبولحنان ضمير رمضان مهدي العقيلي
68.2308ناجحمتوسطجيدمتوسطجيد جدامقبولختام فضل جاسم محمد

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخطاب عامر أحمد خطاب
0.0000معيدضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفخطاب نوري سطوان عبود

0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفخليل عبد الخالق إبراهيم حسين 
59.2308ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولخليل فرحان مصطفى 

88.3846ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدادحام منيف دحام حمود السويفي 
0.0000معيدمقبولمتوسطضعيفجيدمقبولدنيا فوزي حسن صالح
73.2308ناجحمتوسطجيدجيد جداامتيازمقبولدنيا محمد شعبان حميد

75.7692ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطذكرهللا علي ياسين احمد
55.0769ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولرحمة عبدهللا حسين مصلح الحمداني  

0.0000معيدمقبولمتوسطمتوسطامتيازضعيفرفل حمد خلف محمد 
78.6154ناجحجيد جداجيد جداامتيازامتيازمقبولرقيه محمود عبد خليفه

87.6154ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جدارنا مازن حسين
75.6154ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازمقبولرند حقي إسماعيل صياد
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفروئ خالد جاسم حمادي

62.9231ناجحمقبولمتوسطجيدجيدمقبولريم محمد عبد ناصر
0.0000معيدجيدمتوسطجيدجيدضعيفزمن قيس محمد مهدي العذيه

79.2308ناجحجيدمتوسطامتيازامتيازجيدزينة نعمة رشيد نجم
0.0000معيدضعيفجيدمقبولمتوسطضعيفسالي اسماعيل جاسم حميدي

0.0000معيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفسجاد جواد حيدر محمد
70.1538ناجحمتوسطجيدجيدامتيازمقبولسجاد فالح خلف

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسراب صدام جاسم حمد
76.0769ناجحمقبولجيدجيد جداجيدجيد جداسراج الدين باسم ياسين عبد الحليم

80.4615ناجحمتوسطجيدامتيازجيد جداجيد جداسري صديق إسماعيل خضر
0.0000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفسعد رائد علي خضير

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسعد صباح داود خالد الجبوري
67.2308ناجحجيدمتوسطجيد جداجيد جدامقبولسلسبيل صباح نوري رجب الحديثي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسمر هاني محمد
70.4615ناجحجيدجيدجيدجيد جدامتوسطسندس أحمد جاسم حمد

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفسيف بدر عيسى عطية
64.3077ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطسيف قيس فهد عبدهللا

68.2308ناجحمقبولجيد جداجيد جداجيدمقبولشذى كوان ابراهيم
58.8462ناجحمقبولجيدمقبولمقبولمقبولشروق دحام حمود كنفذ

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشروق كريم ياسين شالل
89.3077ناجحجيدجيد جداامتيازامتيازامتيازطارق زياد خلف جاسم
0.0000معيدضعيفجيدضعيفمقبولضعيفطي وائل مولود يوسف

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفطيف مشتاق خلف محمود
62.2308ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدمقبولعادل ثاير مجيد حسن

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعادل مجبل  أحمد فاضل
71.3077ناجحجيدجيدجيدجيدمتوسطعائشة غازي ضايع محمد العزاوي 

0.0000معيدمتوسطمتوسطمتوسطضعيفجيدعبد الرحمن جمال شريف شويش
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0.0000معيدضعيفجيدمقبولمتوسطضعيفعبد الرزاق سعد عبد هللا خضر المرسومي
0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفعبد السالم أحمد محمد زيدان
81.3077ناجحجيدجيد جداامتيازجيد جداجيدعبد العزيز جاسم محمد مزعل

72.3846ناجحجيدجيدجيدجيدمتوسطعبد اللطيف عمر قحطان 
63.4615ناجحمتوسطجيدجيدمقبولمقبولعبد المهيمن علي محمد جاسم الحشماوي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبد الهادي ظاهر مهدي
74.6923ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدجيدعبدالرشيد عباس فنر 

0.0000معيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفعبدهللا حسن عبدهللا رشيد
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفعبدهللا زهير جاسم

83.0769ناجحجيد جداجيدجيد جداامتيازجيدعبدهللا عياش عبدهللا صالح
62.5385ناجحجيدمتوسطمقبولجيدمقبولعبدهللا محمد نعمان عبدالغني الشيشاوي

0.0000معيدضعيفمقبولمتوسطمتوسطمقبولعبير صالح حسين عبدهللا
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعثمان احمد حسن جمعة البوشعير

55.0000ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولعدنان شدهان عبد جاسم الخزرجي 
0.0000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعذراء حكم فرحان حنتوش العبيدي 

0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولعقيل ابراهيم خليل عشم
0.0000معيدضعيفجيدمقبولمقبولمتوسطعالء دحام خضري رداد

72.7692ناجحمتوسطجيدمتوسطجيدجيدعلي ابراهيم مصطفى
0.0000معيدضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفعلي عباس عبد الصاحب محمد العبادي

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي عماد عريبي هزاع
0.0000معيدمتوسطمتوسطجيدجيدضعيفعلي قحطان حاتم طايس
0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفعلي كريم فارس درويش

81.4615ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازعلي ياس عباس صالح براك الخزرجي
67.0000ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطعمر سفاح خليفة هواس الدوري

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولمقبولجيدعمر عدنان هالل عبدهللا
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر وادي صالح حسين
60.3846ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولغسان حمود مسلط احمد
0.0000معيدمقبولجيدجيدضعيفجيدغسان كمال كاظم فريج

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففاطمة الزهراء ضيف هللا جاسم
72.4615ناجحجيدجيدجيدامتيازمقبولفاطمة عامر شاهين

0.0000معيدمقبولجيدمقبولجيد جداضعيففاطمه سعد يوسف علي
0.0000معيدمقبولمقبولجيدجيدضعيففاطمه عبد الفتاح حاجم سلطان

74.0769ناجحجيدمتوسطجيد جداجيد جداجيدفرح كريم أحمد صالح
71.1538ناجحجيدجيدجيدجيدمتوسطفالح صباح لطيف جاسم الخزرجي
0.0000معيدمتوسطجيدجيد جدامقبولضعيفقحطان شهاب أحمد عبدهللا الدليمي

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفقصي قحطان نوفان حسين
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفقيس جارو مصلح 

0.0000معيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفكامل مصطفى كامل حميد
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفكديمي طالل كديمي

0.0000معيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفكرم حافظ سراج حمد العزاوي 
60.1538ناجحمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولليث خميس مصلح عطية

0.0000معيدجيدجيدامتيازجيدضعيفليلى رجب نوفان هزاع
0.0000معيدمتوسطمتوسطضعيفمتوسطضعيفماهر كريم هاشم عطية الخزرجي

0.0000معيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمجاهد خالد إبراهيم نجرس
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85.6923ناجحجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جدامحمد اسماعيل صالح عبدهللا
72.8462ناجحجيدجيد جداامتيازجيدمقبولمحمد أكريم غشيم حسن العيساوي

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمحمد جمال خليل تركي
87.5385ناجحجيدجيد جداامتيازامتيازامتيازمحمد حميد أحمد فرحان

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطضعيفمتوسطمحمد حميد علي الطيف العباسي
0.0000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمحمد عبدالغني  طه

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطضعيفمتوسطمحمد مطر محمد مسلط
0.0000معيدمقبولمتوسطمتوسطضعيفمقبولمحمد منذر نعمان ثابت

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيفمحمد نوري خباز مخلف
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمود جاد هللا احمد 

0.0000معيدضعيفجيدمتوسطضعيفمقبولمحمود خميس نجم عبدهللا
79.3077ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيد جداامتيازمحمود عواد محمد ججو
82.8462ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداامتيازمحمود مدلل محمد صالح

0.0000معيدضعيفجيد جداجيدمتوسطمتوسطمروه مناف حسين حمد الضفيري
56.6154ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمريم إبراهيم خيرو حمادي الحديثي

71.7692ناجحمقبولجيدجيدمتوسطجيد جدامريم مجيد عطوان إبراهيم
0.0000معيدضعيفمقبولمتوسطمتوسطضعيفمصطفى اثير حافظ مهدي
86.2308ناجحمتوسطجيد جداامتيازامتيازامتيازمصطفى حميد حسين طه

67.6154ناجحمقبولمتوسطجيدجيدمتوسطمصطفى حميد محمود احمد
67.1538ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجيدمصطفى خليفة علي درويش

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى صالح غربي
66.0000ناجحمقبولمتوسطجيدمتوسطمتوسطمصطفى فالح نجرس ظاهر

0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفمصعب خطاب عمر
0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفمتوسطضعيفمعروف إبراهيم علي فحل
0.0000معيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمنتصر فالح عيدان جادر 

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمهند عامر صبري شاه مراد
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفموج كريم احمد

0.0000معيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمؤيد جمعه عيسى 
0.0000معيدضعيفمقبولجيدمقبولضعيفمؤيد حمود احمد 

0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفميثم بالسم باقر حسن 
70.0000ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدمقبولميسر طالل حسين علي

0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفمتوسطضعيفهبه ثامر أحمد منديل

69.6923ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدمتوسطهبه ثامر فاضل حميد
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهشام عبد الكريم عبد الهادي سالم

0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبولهمام مرشد حمود
0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفمتوسطمقبولهيثم عماد عريبي هزاع
0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفمتوسطضعيفوصال أحمد محمود حمد

74.3077ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداوقاص مزهر مهدي إبراهيم
0.0000معيدمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفوالء حمد كريم طه

55.7692ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولياسر ضرغام خضير علي
0.0000معيدضعيفمقبولمتوسطمتوسطجيدياسر عبد المجيد سعد 

67.9231ناجحمقبولجيدمتوسطجيدمتوسطياسين صكبان عبدهللا محمد المكدمي
79.4615ناجحمقبولجيد جداجيد جداجيدامتيازنصيف جاسم حمود


