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متوسطناجحجيـدمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطابتسام سعدي دمحم1
جيدناجحجيد جداً جيـدامتيازجيـدمتوسـطمقبولجيـدجيـداحمد عدنان كريم صالح2
مقبولناجحمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولمتوسـطمقبولاحمد عطا عمر ضيف3
ــراسبراسبراسبمقبولراسبراسبراسبراسبمقبولاحمد علي حسن إبراهيم4
متوسطناجحجيـدمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطاحمد ناظر سليمان5
ــمكملجيـدمقبولمقبولمتوسـطمقبولراسبمقبولمقبولاليمان عبدالرحمن ابراهيم6
متوسطناجحجيد جداً مقبولجيـدمتوسـطمقبولمقبولجيـدمتوسـطاميمة حافظ احمد إبراهيم7
متوسطناجحمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطجيـدمقبولجيـدمتوسـطانمار ياسين طه نجم8
ــمكملجيـدمقبولجيـدمقبولراسبمقبولجيـدمقبولاوراد صبحي محمود9

ــمكملمتوسـطمقبولراسبمقبولمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطايه فاروق علي10
جيدناجحامتيازجيـدجيد جداً جيـدمتوسـطمقبولجيـدجيـدحذيفة محي دمحم11
ــمكملمقبولمقبولمقبولمتوسـطمقبولراسبمقبولمتوسـطحسين ثامر نمر عدوان12
متوسطناجحمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطمتوسـطحنين جميل عطية صلفيج13
متوسطناجحجيـدمتوسـطجيد جداً متوسـطمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطحنين صالح الدين عبدالواحد14
متوسطناجحجيد جداً متوسـطجيـدمتوسـطمتوسـطمقبولجيـدمتوسـطحنين عبدالخالق ناجي جاسم15
متوسطناجحجيد جداً مقبولمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطمتوسـطمتوسـطدنيا عيسى حسين زعين16
جيدناجحجيد جداً متوسـطجيد جداً جيد جداً متوسـطمتوسـطمتوسـطامتيازدينا دمحم خضر17
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جيدناجحجيد جداً جيـدجيد جداً جيـدمتوسـطمقبولجيد جداً جيـدرحيق عمار فيصل عبد18
ـــــــــــرغد هيثم دمحم عطية19
متوسطناجحجيـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطرواء سحاب صالح احمد20
ــمكملجيد جداً جيـدامتيازمقبولراسبمقبولجيـدمقبولريم عبداللطيف طعمة21
ــراسبجيد جداً راسبراسبمتوسـطراسبراسبجيد جداً راسبسارة طاهر صابر رجب22
مقبولناجحمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولجيـدسجى زيدان رشيد عبدهللا23
متوسطناجحجيد جداً مقبولجيـدمقبولمقبولمقبولجيد جداً مقبولسحاب مطر خليفة حسن24
جيدناجحجيد جداً جيد جداً جيد جداً جيـدمتوسـطمتوسـطجيد جداً متوسـطسعد حميد شهاب25
متوسطناجحجيد جداً متوسـطمقبولجيـدجيـدمقبولمتوسـطمتوسـطشجون رشيد غانم26
متوسطناجحجيـدمقبولمقبولمقبولمتوسـطمقبولجيـدمتوسـطشهد بشير احمد دمحم27
متوسطناجحمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطجيـدجيد جداً صفاء مظهر علي صالح28
ــراسبمقبولراسبراسبراسبراسبراسبمقبولراسبطارق فرج عبدهللا جاسم29
متوسطناجحجيـدجيـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطجيـدمتوسـطعامر عواد دمحم عبد30
ــمكملمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطمقبولراسبمتوسـطمقبولعبدالحكيم احمد حسن كلش31
متوسطناجحمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولجيـدمتوسـطعبدهللا عبيد عبدهللا32
مقبولناجحمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولمتوسـطمقبولعبدهللا يوسف عبد ربه كنيص33
جيدناجحامتيازمتوسـطمتوسـطجيـدمقبولمتوسـطجيد جداً متوسـطعبير نعمة حسين صبر34
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جيد جداناجحامتيازجيد جداً جيد جداً جيـدجيد جداً جيد جداً جيد جداً امتيازعثمان ثامر شالل فاضل35
متوسطناجحجيد جداً جيـدامتيازمتوسـطمقبولمقبولجيـدمتوسـطعثمان محمود علي حسين36
مقبولناجحجيـدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيـدغزوة نهاد قاسم37
جيدناجحجيد جداً جيد جداً جيـدجيد جداً جيـدجيـدمتوسـطامتيازكريمة حميد مهدي فارس38
ــمكملمتوسـطمقبولجيـدمقبولراسبراسبمتوسـطمقبولكمال فاضل صبحي حمود39
جيدناجحجيد جداً جيد جداً جيـدجيـدجيد جداً جيـدجيـدجيـدمروى توفيق نامس سرحان40
متوسطناجحمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولمتوسـطجيـدمصطفى احمد جاسم خالد41
جيدناجحامتيازجيد جداً امتيازمتوسـطمتوسـطمقبولجيـدجيـدمصطفى عاصي يوسف42
مقبولناجحمتوسـطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطميامين عبدهللا علوان حمزه43
متوسطناجحجيد جداً متوسـطجيـدمقبولمتوسـطمقبولجيـدمتوسـطنجالء سليمان ليلو خلف44
متوسطناجحجيـدمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولجيـدمتوسـطنمير دمحم جاسم خلفض45
جيدناجحجيد جداً جيد جداً متوسـطجيد جداً جيد جداً متوسـطجيد جداً متوسـطنور أيوب احمد علي46
جيد جداناجحجيد جداً جيد جداً جيد جداً جيـدجيـدجيـدمتوسـطامتيازنور نزهان عويد موالن47
جيدناجحجيد جداً متوسـطامتيازمتوسـطجيـدجيـدجيـدمقبولنوران كنعان حياوي يحيى48
جيدناجحامتيازجيد جداً جيد جداً جيـدمتوسـطجيـدجيـدجيد جداً نورس كريم خليل كلش49
متوسطناجحجيـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطهبة صالح عبد50
متوسطناجحجيد جداً مقبولمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولجيـدمقبولهند كامل فياض علي51
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متوسطناجحمتوسـطمقبولجيد جداً جيـدمقبولمقبولجيـدمتوسـطوسام حاجم محي دمحم52
مقبولناجحمقبولمقبولجيد جداً مقبولمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطوسن علي حسين عثمان53
جيد جداناجحامتيازجيد جداً امتيازجيـدجيـدجيد جداً جيد جداً امتيازوالء خالد محمود احمد54
متوسطناجحجيد جداً متوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولجيـدمقبوليحيى داود شعيب حسين55
ــمكملجيـدمقبولجيـدمتوسـطمقبولراسبمقبولمقبوليوسف مزاحم احمد جاسم56
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ناجحمتوسـطجيـدمقبولمقبولمتوسـطمقبولجيد جداً مقبولمتوسـطابتسام سعدي دمحم1
ناجحمقبولامتيازجيـدجيد جداً جيـدجيـدجيـدمتوسـطامتيازاحمد عدنان كريم صالح2
مكملمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمقبولراسبمقبولمتوسـطمقبولاحمد عطا عمر ضيف3
مكملمقبولمقبولمقبولراسبمقبولراسبمقبولمقبولمقبولاحمد علي حسن إبراهيم4
ناجحمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطمتوسـطاحمد ناظر سليمان5
مكملمقبولجيـدمقبولراسبمتوسـطراسبمقبولمتوسـطمتوسـطاليمان عبدالرحمن ابراهيم6
ناجحمقبولجيـدمتوسـطمقبولجيـدمتوسـطمقبولمتوسـطمتوسـطاميمة حافظ احمد إبراهيم7
ناجحمتوسـطجيد جداً مقبولمقبولمقبولمقبولجيـدجيـدجيـدانمار ياسين طه نجم8
مكملمقبولجيـدمقبولمقبولمقبولراسبمقبولمتوسـطمتوسـطاوراد صبحي محمود9
مكملجيـدجيد جداً مقبولراسبمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمقبولايه فاروق علي10
ناجحجيـدامتيازجيـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطجيد جداً جيد جداً امتيازحذيفة محي دمحم11
مكملمقبولجيـدراسبراسبمقبولمقبولراسبمقبولجيـدحسين ثامر نمر عدوان12
ناجحمتوسـطجيـدجيـدمتوسـطجيـدمقبولمقبولمتوسـطجيد جداً حنين جميل عطية صلفيج13
ناجحمتوسـطجيد جداً متوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطمتوسـطمتوسـطحنين صالح الدين عبدالواحد14
ناجحمتوسـطجيـدمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولجيـدحنين عبدالخالق ناجي جاسم15
ناجحجيـدجيد جداً جيـدجيـدجيـدمتوسـطجيـدمتوسـطامتيازدنيا عيسى حسين زعين16
ناجحجيـدامتيازمتوسـطجيـدجيـدمقبولامتيازجيـدجيـددينا دمحم خضر17
ناجحمتوسـطجيد جداً جيـدمتوسـطجيـدمقبولمتوسـطمتوسـطجيد جداً رحيق عمار فيصل عبد18
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قسم الفيزياء

ناجحمقبولامتيازمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطمتوسـطجيد جداً رغد هيثم دمحم عطية19
ناجحمتوسـطجيد جداً مقبولمتوسـطمتوسـطمقبولجيـدجيـدمتوسـطرواء سحاب صالح احمد20
ناجحجيـدجيـدمقبولمتوسـطجيـدمقبولمقبولجيـدمقبولريم عبداللطيف طعمة21
راسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبسارة طاهر صابر رجب22
مكملمقبولمتوسـطمقبولراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسجى زيدان رشيد عبدهللا23
مكملمقبولجيد جداً مقبولمقبولجيـدراسبمقبولجيد جداً مقبولسحاب مطر خليفة حسن24
ناجحمتوسـطجيـدجيـدمتوسـطمتوسـطجيـدجيـدمتوسـطجيد جداً سعد حميد شهاب25
مكملجيـدجيد جداً متوسـطراسبمتوسـطمقبولجيـدمقبولجيد جداً شجون رشيد غانم26
ناجحمتوسـطجيـدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيـدمتوسـطشهد بشير احمد دمحم27
ناجحمتوسـطجيد جداً جيـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطجيد جداً متوسـطجيد جداً صفاء مظهر علي صالح28
ــــــــــطارق فرج عبدهللا جاسم29
ناجحمتوسـطجيد جداً متوسـطمتوسـطمقبولمقبولجيـدجيـدجيـدعامر عواد دمحم عبد30
مكملمقبولمتوسـطراسبمقبولمتوسـطراسبمقبولمقبولمتوسـطعبدالحكيم احمد حسن كلش31
ناجحمقبولجيـدمتوسـطمقبولمتوسـطمتوسـطجيـدمتوسـطجيـدعبدهللا عبيد عبدهللا32
مكملمقبولجيـدمقبولمقبولمتوسـطراسبمقبولمتوسـطمتوسـطعبدهللا يوسف عبد ربه كنيص33
ناجحمتوسـطجيد جداً متوسـطمتوسـطجيـدمقبولمقبولجيـدجيد جداً عبير نعمة حسين صبر34
ناجحجيـدامتيازجيـدجيد جداً جيد جداً جيـدامتيازجيد جداً امتيازعثمان ثامر شالل فاضل35
ناجحمتوسـطجيد جداً متوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطجيـدمتوسـطعثمان محمود علي حسين36
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مكملمقبولمتوسـطمقبولراسبمقبولمقبولراسبمقبولمتوسـطغزوة نهاد قاسم37
ناجحجيـدجيد جداً جيـدجيـدمتوسـطجيـدجيد جداً متوسـطامتيازكريمة حميد مهدي فارس38
مكملجيـدجيـدراسبراسبجيـدراسبمقبولمقبولمتوسـطكمال فاضل صبحي حمود39
ناجحجيد جداً جيـدجيد جداً متوسـطجيـدجيـدجيد جداً جيـدامتيازمروى توفيق نامس سرحان40
ناجحمقبولجيـدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيـدجيد جداً مصطفى احمد جاسم خالد41
ناجحمتوسـطجيـدجيـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطجيد جداً متوسـطامتيازمصطفى عاصي يوسف42
مكملمقبولجيد جداً متوسـطراسبمقبولمقبولمقبولمتوسـطجيد جداً ميامين عبدهللا علوان حمزه43
ناجحمتوسـطجيـدمقبولمقبولمتوسـطمقبولجيـدمقبولمتوسـطنجالء سليمان ليلو خلف44
مكملمقبولمتوسـطمتوسـطراسبمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطمتوسـطنمير دمحم جاسم خلفض45
ناجحجيد جداً جيد جداً جيـدجيـدجيد جداً متوسـطجيـدمتوسـطجيد جداً نور أيوب احمد علي46
ناجحجيـدجيد جداً جيـدمقبولجيـدجيد جداً جيـدمتوسـطامتيازنور نزهان عويد موالن47
ناجحمتوسـطجيـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولجيـدجيـدنوران كنعان حياوي يحيى48
ناجحجيـدجيد جداً متوسـطامتيازجيـدمقبولجيد جداً جيـدمتوسـطنورس كريم خليل كلش49
ناجحمقبولجيد جداً متوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطامتيازهبة صالح عبد50
مكملجيـدجيـدمقبولمتوسـطمقبولراسبمقبولمقبولمتوسـطهند كامل فياض علي51
ناجحجيـدجيد جداً متوسـطمقبولمقبولمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطوسام حاجم محي دمحم52
ناجحمقبولجيد جداً متوسـطجيـدمتوسـطمقبولجيـدمتوسـطجيـدوسن علي حسين عثمان53
ناجحجيد جداً امتيازجيـدمتوسـطجيد جداً متوسـطجيد جداً جيد جداً امتيازوالء خالد محمود احمد54
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ناجحمتوسـطجيد جداً متوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمقبولمقبوليحيى داود شعيب حسين55
مكملمقبولجيد جداً مقبولمقبولجيـدراسبمقبولمقبولمتوسـطيوسف مزاحم احمد جاسم56
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