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0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد خالد مزهر 
63.0769ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطجيداحمد زيدان خلف 
67.5385ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطاحمد صباح مدد 

63.6154ناجحمقبولجيدجيدمقبولمتوسطاحمد عبد الكريم حمود 
0.0000معيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطضعيفاحمد عبدهللا عبد 
74.0000ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداجيداحمد عبدهللا علي 

0.0000معيدمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفاحمد عبدهللا محمد 
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفاحمد عبيد جاسم 
0.0000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفاحمد قاسم محمد 

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد محمود حسن 
0.0000معيدمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفاحمد نافع ابراهيم 
0.0000معيدضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولاحمد وداد فيصل 

72.0769ناجحمتوسطمتوسطجيدامتيازمتوسطاروى صبحي فاضل  
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفاسامة جاسم محمد 

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفانوار عبد عطية 
53.6923ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولانور حاتم نجم 

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاياد لفتة ساهي 
0.0000معيدمقبولجيدضعيفضعيفمتوسطايمان حسين علي 
0.0000معيدضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولايمن حسن جمعة 
0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولايوب حميد دحام 
75.3846ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيدامتيازبدر عزاوي ذياب 

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبشرى احمد سميان مصلح 
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفبالل عبد المجيد نجم 
0.0000معيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولبهاء الدين علي كريم 
64.6154ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطبيداء سالم مصطفى 

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفجيدجمال رياض عبد الكريم 
57.6923ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولحسام احمد ابراهيم 
0.0000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفحسام صايل حمود 
67.6154ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطحسن احمد حسن 

62.8462ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطحسن طارق ابراهيم 
0.0000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفحسين احمد حمزه 

56.9231ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولخضير عباس احمد 
69.6154ناجحجيدمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطرسل عادل رشيد 

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرغد عباس حسين 
0.0000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفرواد سعدي اشياع 

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفرياض عبدهللا فارس 
0.0000معيدضعيفضعيفمقبولمتوسطمقبولزياد خلف عبدالكريم 

0.0000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفزياد طه حمدي 
0.0000معيدمتوسطمقبولضعيفمتوسطجيدزيد شاكر حماد 

71.2308ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدمتوسطزينة خليل جاسم 
66.5385ناجحجيدمقبولمقبولمتوسطجيد جداسارة الطيف عبدهللا 
77.2308ناجحجيدمتوسطجيد جداجيد جداجيدسارة غالب محمود 

0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولمقبولمتوسطسالم صباح خلف 
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0.0000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفسعد زيدان خلف 
57.1538ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولسعد ضياء متعب 
0.0000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفسعد محمد احمد

55.3077ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولشريف بسام خلف 
73.7692ناجحجيدمتوسطجيدمتوسطجيد جداشهد نوفل ماجد 

0.0000معيدمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفصالح مهدي حسين 
68.6154ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدجيدعبد الرحمن محمد خليل 
72.4615ناجحمتوسطجيدمتوسطامتيازمتوسطعبد الغفور تركي احمد 
0.0000معيدمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفعبد القادر عطية محمد 

0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفعبدهللا صالح نوري 
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا طاهر محمد

77.9231ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداجيدعبدهللا محمد عبد الكريم 
0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمتوسطعبدالمحسن خليل ابراهيم

0.0000معيدمقبولجيدضعيفمقبولمقبولعدنان محمد سعيد 
0.0000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعدنان مصطفى حميد 
72.4615ناجحجيدجيدجيد جداجيدمتوسطعذراء عدنان ناجي 

67.4615ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيدجيدعلي طالل حكمت 
62.6154ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولعلي فهمي مجيد 
76.9231ناجحجيدجيدجيدامتيازجيدعلي محمد عبد 

0.0000معيدمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفعلي محمد موسى 
0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفعلي محمد نطاح 
65.2308ناجحجيدمتوسطجيدمتوسطمقبولعماد حسين عبد 
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعماد كامل جاسم 
60.9231ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولعمار جودة حازم 

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولمتوسطعمار رائب جارهللا 
0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمتوسطعمر بهجت يعقوب 
0.0000معيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولعمر محمود مهدي 

68.3846ناجحجيدمتوسطمقبولجيدجيدعوف عبدهللا ابراهيم 
65.0000ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطغسان نوري فيحان 

61.6923ناجحمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطغسق مجيد حميد 
0.0000معيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطضعيفغفران ماهر حمد 
0.0000معيدضعيفمقبولمقبولمتوسطجيدغيث سعيد صالح 

0.0000معيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطضعيففدوى خيرهللا محمد يوسف 
74.1538ناجحجيدجيدجيد جداجيدجيدفرحان صالح حمد 
62.1538ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولفهد صباح حمود 

0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفليث عريبي حسين 
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفلينا مكي عبدهللا 

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد رسول عبدهللا 
0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمحمد صالح عطية 

0.0000معيدضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفمحمد علي سعد حمدان 
0.0000معيدضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمحمد لفته خالد 

70.4615ناجحمتوسطمقبولجيدجيد جداجيدمروان احمد عبيد  
65.7692ناجحجيدمتوسطجيدمتوسطمقبولمروه حميد محمد 

65.3077ناجحمتوسطمقبولمتوسطجيد جدامتوسطمريم غسان حسين 
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0.0000معيدمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفمصطفى خلف حمدان 
68.5385ناجحمتوسطجيدمقبولجيدمتوسطمعتز عامر عبد علي 

59.2308ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمعن محمود مهدي 
58.7692ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولمالك لؤي فازع 

64.2308ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمهى حسين علي 
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمهند نجرس حاجم 
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمهى هاشم نوري 
0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفموج سفر مولود 

64.6923ناجحمتوسطمقبولجيدمقبولجيدموسى علي صالح 
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولموفق ابراهيم اسود 

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولميس خلف جاسم 
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفميسر عبدهللا ياسين 
0.0000معيدجيدجيد جداضعيفجيد جدامتوسطنرجس حسن ياسين 

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنصيف جاسم ساهي 
66.8462ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيد جدامقبولنمير عبد حميد 

66.6923ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطنهاد حسين حميد 
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولنور فاروق اسماعيل

0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفنوري رائد نوري 
0.0000معيدمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفهبة عبدالوهاب مردان 

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهجران يحيى فرحان 
52.4615ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولهيام كمال طايس 

0.0000معيدمقبولمتوسطضعيفمتوسطمقبولوفاء شاكر محمود 
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوليد خالد مزهر 
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