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84.0500ناجحجيدامتيازجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدااحمد اسعد حمدي 
0.0000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفاحمد صفاء علي 

0.0000معيدجيدجيدضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولادريس عطية احمد 
0.0000معيدجيد جداجيدمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفاسماء كسار غثوان 
0.0000معيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيدضعيفاسن خزعل علوان 
68.0000ناجحجيدجيد جدامقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولاصالة مهند راضي 
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفامير مصطفى احمد 

69.6000ناجحمتوسطجيد جدامقبولجيد جداجيدمتوسطمتوسطبارق عايد حسن 
0.0000معيدجيدمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمتوسطبارق ياسين احمد 

0.0000معيدمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفبشير ابراهيم صالح 
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفحسن ابراهيم سالم 
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسن حمدي مهدي 

0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحنان اسماعيل ابراهيم 
0.0000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفدانيال بالل صبار 
0.0000معيدمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفرامي فريد تفاح 
0.0000معيدضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفرائد عابر حميد 

0.0000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفرجا هللا خلف حميد 
0.0000معيدمتوسطمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفرسل صدام عبد الكريم 

0.0000معيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفرسل محمد جميل 
0.0000معيدمقبولمقبولمقبولضعيفجيدضعيفمتوسطرغده حامد قدوري 

0.0000معيدضعيفجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولرنا رياض مزهر 
0.0000معيدمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفرند حاتم رجاء 

0.0000معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفرواء جمعة علي 
0.0000معيدمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفرؤى اسماعيل خليل 

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفزيد احمد عزاوي 
58.7500ناجحجيدمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولسعد محمد علي مناحي 

0.0000معيدمتوسطامتيازضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفسفيان قحطان عدنان 
0.0000معيدضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفسمر محمد محمود 
0.0000معيدمقبولجيدمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفسها عدنان محمود 

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسيف علي صالح عنبر 
0.0000معيدمقبولمتوسطضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفشهد سالم حكمت 

0.0000معيدمقبولجيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفصفاء عدنان كاظم 
0.0000معيدمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيفصفاء مظهر مزعل 
0.0000معيدمتوسطمتوسطضعيفضعيفمتوسطمتوسطضعيفضاري احمد حسين 
0.0000معيدمتوسطجيدمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفضحى احمد محمد 

0.0000معيدمتوسطمقبولضعيفمتوسطمقبولمتوسطمتوسطعائشة عيسى دهش
0.0000معيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجيدمتوسطضعيفعائشة غالب محجوب 

73.6500ناجحجيدجيد جداجيدامتيازجيدمقبولجيدعبد الكريم غازي عبد الكريم 
0.0000معيدمتوسطجيدمتوسطضعيفجيدمقبولضعيفعبد الوهاب فاضل ذياب 

0.0000معيدمتوسطجيدمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفعبدهللا رزاق حسين 
70.4000ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطجيدجيدمتوسطعصام محمد سعدون 

0.0000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفعلي منير طه 
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمار عبد الكريم ندا 
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0.0000معيدمقبولمتوسطضعيفضعيفمتوسطمقبولمتوسطعمار محمود كاظم 
0.0000معيدمتوسطمتوسطضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفعمار وليد عايد 
0.0000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفعمر طالب خلف 

0.0000معيدمقبولمتوسطضعيفضعيفجيدضعيفضعيفعمر فاروق ذياب 
0.0000معيدامتيازجيد جدامقبولجيدضعيفجيد جداجيدعمر محسن ابراهيم 

0.0000معيدمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولغزوان محمد بدر 
0.0000معيدمتوسطجيد جداضعيفمقبولضعيفمتوسطمقبولغفران اسامة عبد الرحمن

0.0000معيدمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفغيث صالح عبد غنام 
0.0000معيدجيد جداجيدضعيفمقبولامتيازمتوسطجيدفاطمة جواد نامق 

0.0000معيدضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولضعيففاطمة محمد يوسف 
0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفقصي فتحي نجم 

0.0000معيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولجيدضعيفمقبولكريم عباس فاضل
0.0000معيدضعيفمتوسطجيدمقبولضعيفمقبولضعيفكمال عباس فاضل 

0.0000معيدمقبولمتوسطضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفمثنى حمادي غفار 
0.0000معيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولجيدمتوسطضعيفمحمد باسل حسين 
0.0000معيدمتوسطمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمحمد خلف صالح 
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد علي محمود 

0.0000معيدمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمحمد محمود عبدهللا 
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد ناظر حمود 
66.3500ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطجيد جدامقبولمتوسطمروه معاد محمد 

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى تحسين محمد 
0.0000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمالك سمير زيدان 

0.0000معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمناف اسماعيل احمود 
0.0000معيدضعيفجيدضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمهند نداء اسماعيل 

0.0000معيدمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفميسر خالد عبدهللا جاسم
0.0000معيدجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفميس عادل عبد الرزاق 

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفنبراس متعب عبدهللا 
0.0000معيدمتوسطجيد جداضعيفمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطنور ابراهيم خليل 
0.0000معيدمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفنور زيد ابراهيم 
0.0000معيدمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفهبة نزهان عبيد 

0.0000معيدمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفهودان بدر ابراهيم 
65.7500ناجحجيدجيدمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولوائل مولود محمد

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفوسام خضر عبدهللا
0.0000معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفوسام ظافر عبد الكريم 

0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوسام عبد مصطفى 
0.0000معيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفوسام محمد عبدهللا 

0.0000معيدضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفوطبان جبار عبد 
0.0000معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفيوسف احمد سلوم 
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفيوسف مهدي حبيب
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