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ناجح0جيدجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطابتهال ثامر سلطان1

مكمل2متوسطمتوسطضعيفمتوسطمتوسطمقبولضعيفابراهيم عبدهللا ابراهيم2

مكمل4مقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفاحمد راضي رافع3

مكمل1متوسطجيدمقبولمقبولجيدمقبولضعيفاحمد سامي عبد4

مكمل4متوسطجيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد عايد عجمي5

مكمل4متوسطمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفاحمد عالء حسين6

مكمل2مقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولاحمد قحطان جاسم7

ناجح0جيدامتيازجيدجيدجيدجيدمقبولاخالص عماد سعيد8

مكمل2مقبولجيدضعيفجيدضعيفمتوسطمقبولاالء عبدهللا محمد9

مكمل1متوسطجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطضعيفامين محمود جاسم10

راسب7ضعيفضعيفضعيفايالف ضياء احمد11

راسب7ايهاب سلمان احمد12

مكمل1متوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفايهاب محمد محمود13

ناجح0متوسطجيدمتوسطجيدمتوسطمقبولمتوسطبتول ثامر علي14

راسب7ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفجيهان قحطان عدنان15

راسب6مقبولضعيفضعيفحاتم نايف صالح16

راسب5مقبولجيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحارث عبيد علي17

راسب5ضعيفمقبولمقبولحسام حميد مصلح18

راسب7ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسن علي خير هللا19

مكمل3متوسطمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفحسين مثنى حسين20

مكمل3متوسطجيدضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولحمد محمد علي21

ناجح0متوسطجيد جداًمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولحمزة خالد احمد22

مكمل2متوسطمقبولمتوسطمقبولضعيفمتوسطحمزة عبدالرحمن عبدهللا23

#######!VALUE#ضعيفحنين ربيع عبداللطيف24

#######!VALUE#ضعيفضعيفحيدر مثنى محمد25

#######!VALUE#ضعيف!VALUE#ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخالد احمد معدل26

راسب5متوسطمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرسل حميد عباس27

مكمل4متوسطمتوسطضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفرسل محمد حسين28

راسب6ضعيفجيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرندة خزعل حسن29

راسب5متوسطمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفزبيدة محمد حسن30

مكمل1متوسطجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولزينة جنان جودت31

راسب6ضعيفضعيفضعيفمقبولسارة ابراهيم صالح32

مكمل1جيد جداًجيدجيد جداًجيدجيد جداًمقبولضعيفسجاد محمد مهدي33

راسب5مقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسجى علي حسين34

راسب7ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسحر ظاهر هزاع35

راسب7ضعيفضعيفضعيفضعيفسالم محمد حسن36

راسب7ضعيفضعيفضعيفسمر عالوي حسين37

مكمل4متوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفسيف شاكر علي38

ناجح0جيدجيدمتوسطجيدمتوسطامتيازمتوسطصفا شاكر محمود39

مكمل1مقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولصفا محمود فيصل40

مكمل4مقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفعباس فاضل حسن41

#######!VALUE#ضعيفمقبولعبدالسالم ماجد عجمي42

مكمل2متوسطجيدمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفعبدالصمد حمدان جاسم43

مكمل3جيدامتيازضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفعبدهللا احمد نصيف44

راسب6ضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالملك صالح داؤد45

راسب5ضعيفمتوسطضعيفضعيفجيدضعيفضعيفعذراء عبدالرزاق جاسم46

ناجح0جيدجيدمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولعال عادل عيسى47

مكمل1متوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطضعيفعلي حسن عبيس48

مكمل3متوسطمتوسطمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفعلي عبد حسن49

راسب7ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي ناجح عبدالكريم50
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راسب6ضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمار حسين سالم51

راسب6ضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر احمد ابراهيم52

راسب5ضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفعمر رمضان علي53

ناجح0متوسطجيدجيد جداًجيد جداًجيدجيدمتوسطعمر عامر محمد54

ناجح0متوسطجيد جداًمتوسطمتوسطجيد جداًجيدمقبولعمر عبداللطيف موسى55

مكمل4مقبولمتوسطضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفغادة علي جمعة56

راسب7ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفغزوان جاسم حسين57

راسب5مقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفغفران خليل اسماعيل58

مكمل2جيدجيدمقبولجيدمقبولضعيفضعيففنر غدير مطلك59

مكمل1متوسطامتيازمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعيفماريا ابراهيم شكوري60

مكمل1متوسطجيد جداًجيدمتوسطمتوسطمقبولضعيفمحمد زيدان خلف61

راسب5مقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد مطشر جواد62

ناجح0جيد جداًجيد جداًجيدامتيازجيد جداًجيدمتوسطمحمد هاشم محمد63

مكمل4مقبولمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمحمود عبيد نور64

ناجح0متوسطمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولمتوسطمريم حسيب فهد65

مكمل2جيدجيدضعيفضعيفمتوسطمقبولمقبولمصطفى سليم جبار66

مكمل2مقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفمصطفى علي خيرهللا67

راسب5مقبولضعيفضعيفمقبولمقداد خلف حسين68

مكمل1متوسطجيد جداًمقبولمتوسطجيدضعيفمقبولمهند نعمان حسن69

مكمل3متوسطمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفنايف عبد حسين70

مكمل3جيدجيدمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفهدى عباس غزال71

ناجح0متوسطجيدمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولهمام هاشم حمد72

مكمل4متوسطمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفوسام عبدالجبار عزرا73

مكمل2متوسطجيدجيدمقبولمقبولضعيفضعيفيحيى عبد عكلة74

#######!VALUE#ضعيفيسر طارق حمدي75

#######!VALUE#ضعيفضعيفضعيف!VALUE#ضعيفضعيفضعيفيعرب اثير مزاحم76

770

0المحملين78

0ضعيففادية ذياب79

ناجح0مقبولعبدالسالم خلف80

ناجح0مقبولثابت حسن81

ضعيففارس خوام

ضعيفعبدالرحمن عبدهللا

ضعيفعلياء ظاهر

اد سعدي ناجح0متوسطرسل اي


