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72.2751ناجح82.222ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا64.136ناجحمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمتوسطإبراهيم احمد عباس محمد الجنابي 

76.0502ناجح84.056ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا69.500ناجحمتوسطمقبولجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدمقبولإبراهيم جميل وسمي محمد الجبوري 

72.9503ناجح83.500ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا64.318ناجحمتوسطمقبولمتوسطجيدمقبولجيدمقبولمتوسطابوبكر جاسم محمد جاسم التميمي 

76.8504ناجح84.722ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا70.409ناجحمقبولمقبولجيدامتيازمتوسطمتوسطجيد جداجيداحمد إسماعيل حسن سريبت الغريري

71.4505ناجح81.944ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا62.864ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطجيدجيدمقبولمتوسطاحمد إسماعيل شهاب احمد النعيمي

73.2506ناجح84.667ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا63.909ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولاحمد خضر حسين علي الجبوري

69.8007ناجح78.167ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا62.955ناجحمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولجيدمتوسطمقبولاحمد رعد احمد عبدهللا الجبوري

71.5258ناجح84.278ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا61.091ناجحمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطاحمد شاكر محمود حسين الجميلي 

66.7509ناجح76.500ناجحمتوسطجيدجيدجيدامتيازجيد58.773ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولاحمد عبدهللا حمد رضا الطائي

83.82510ناجح91.333ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتياز77.682ناجحمتوسطجيدجيد جداامتيازجيدمتوسطامتيازجيداحمد علي داود موسى البدراني 

74.15011ناجح81.222ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا68.364ناجحمقبولمقبولجيد جداامتيازجيدمتوسطجيدمقبولاحمد علي شلش عبدهللا المشايخي 

68.47512ناجح78.056ناجحمتوسطجيدامتيازمتوسطامتيازجيد جدا60.636ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولاحمد فاضل إبراهيم حميد الحربي 

65.40013ناجح72.833ناجحمتوسطجيدجيد جدامقبولامتيازمتوسط59.318ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولجيدجيدمقبولاحمد محمد يونس شالش الجبوري

71.95014ناجح82.111ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا63.636ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجيدمتوسطاحمد ناشر غانم مانع المكدمي 

72.92515ناجح84.111ناجحجيدجيدامتيازجيدامتيازجيد جدا63.773ناجحمقبولمقبولجيدجيدجيد جدامقبولجيدمقبولاحمد نفوس احمد إبراهيم الجبوري 

81.77516ناجح87.389ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازامتياز77.182ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازمقبولاستبرق ستار كريم عمر العبيدي 

82.22517ناجح85.889ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتياز79.227ناجحجيدجيدجيد جداامتيازامتيازجيدجيد جدامتوسطاسراء عبدالوهاب علوان خلف الجبوري 

76.10018ناجح83.500ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا70.045ناجحمتوسطمتوسطجيدجيد جداجيد جدامتوسطجيدمقبولأسماء طه خلف محمد الجبوري 

77.57519ناجح89.167ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جدا68.091ناجحمتوسطمقبولجيدامتيازجيد جدامقبولمتوسطمقبولأسماء عدنان صالح محمد الدوري 

73.35020ناجح83.611ناجحمتوسطجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جدا64.955ناجحمقبولمتوسطجيدجيدمقبولجيدمتوسطمتوسطإسماعيل جاسم عبد حمادي الجنابي 

70.00021ناجح79.833ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا61.955ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولإسماعيل مثنى إبراهيم خلف  

79.55022ناجح86.389ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا73.955ناجحجيدجيدجيدجيد جداجيد جدامتوسطجيدمتوسطأسيه خميس رمل احمد العيساوي 

71.85023ناجح83.722ناجحمتوسطجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جدا62.136ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطجيدمقبولاكرم احمد سرحان محمد الجبوري

86.30024ناجح91.389ناجحجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازامتياز82.136ناجحمتوسطمتوسطجيد جداامتيازامتيازمتوسطامتيازجيد جدااكرم نايف مظهور حسين الجبوري 

88.35025ناجح93.000ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتياز84.545ناجحمتوسطجيدجيدامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيد جداامنه مهند جاسم محمد العزاوي 

71.87526ناجح79.722ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا65.455ناجحمقبولمقبولجيدامتيازمتوسطمقبولجيدمتوسطامير عدنان عواد بديوي الدليمي 

1.20027راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف2.182راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفانس عماد ابراهيم

68.82528ناجح80.167ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا59.545ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولانس محمود جاسم كودان الجبوري 

0.00029راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفانغام احمد اكبر علي

70.30030ناجح79.389ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا62.864ناجحمقبولمقبولمتوسطجيد جدامتوسطجيدمقبولمقبولانمار عطية حبيب مربط الجبوري

0.00031راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفانوار عبد علي موسى ناصر الجبوري 

78.97532ناجح84.944ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا74.091ناجحمتوسطمقبولامتيازامتيازجيد جداجيدجيدمقبولايمان نهاد جهاد عبدهللا الونداوي

70.80033ناجح80.556ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا62.818ناجحمقبولمتوسطجيد جداجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولايمن حمد جاسم صالح الجبوري

72.10034ناجح83.111ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا63.091ناجحمقبولمقبولمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطايهم دلي احمد خلف الجبوري

4.42535راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف8.045راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبراء خضر علي نجم اللهيبي

70.87536ناجح78.611ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد64.545ناجحمتوسطمتوسطجيدامتيازمتوسطمتوسطمتوسطمقبولبشير غالب حسين علوان العزاوي 

73.07537ناجح82.833ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا65.091ناجحمقبولمتوسطجيدمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطتمارا كمال فزاع محمد العباسي

جاسم جمعة جاسم مسطاف الجبوري

71.32539ناجح79.944ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا64.273ناجحمقبولمقبولجيدجيد جداجيدمتوسطمقبولمقبولجاسم محمد نواف ضيدان  اطعيمه

79.85040ناجح83.444ناجحمتوسطجيد جداجيدجيد جداامتيازامتياز76.909ناجحمقبولجيد جداجيد جداجيد جداامتيازمتوسطامتيازمتوسطجمال نوري حمادي نزال الدليمي 

70.87541ناجح81.222ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا62.409ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيدمقبولمقبولحاتم علي ضيدان حويل اطعيمه

82.60042ناجح85.333ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا80.364ناجحجيد جداجيدامتيازجيد جداجيد جدامتوسطامتيازجيدحسن احمد إبراهيم محمد الجبوري

80.05043ناجح84.667ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا76.273ناجحمتوسطمتوسطجيد جداامتيازجيدجيدجيد جدامتوسطحسن علي شكوري محمود الدراجي 

73.92544ناجح81.056ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا68.091ناجحمقبولمتوسطجيد جداجيدجيدجيدمقبولمتوسطحسن هاشم محمد محمود الجميلي 

71.75045ناجح82.278ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا63.136ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيد جدامقبولمتوسطمتوسطمقبولحسين محمود حنتو سلمان الفضلي

72.15046ناجح81.611ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا64.409ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطحسين مهدي دخيل علي العويسي 

77.02547ناجح81.333ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا73.500ناجحمتوسطجيدمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداامتيازمقبولحكيم ناصر خلف محمد الطربولي 

78.15048ناجح84.500ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا72.955ناجحمقبولمقبولجيدجيد جداامتيازمتوسطجيد جدامتوسطحمزه خالد حمود محيميد الدراجي 

73.92549ناجح85.167ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا64.727ناجحمتوسطمتوسطجيدجيد جداجيدمقبولمتوسطمقبولحيدر حسين يوسف محيميد اللهيبي 

71.37550ناجح77.111ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد66.682ناجحمقبولمتوسطجيدجيد جدامقبولمتوسطجيدمقبولخلف وسمي محمد محمود الجبوري

74.55051ناجح82.444ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا68.091ناجحمقبولجيد جداجيدامتيازجيد جدامتوسطمقبولمقبولدعاء مجيد لطيف عباس سلطاني 

72.82552ناجح82.944ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا64.545ناجحمقبولمتوسطجيدجيد جداجيدمقبولجيدمقبولدعاء مهدي محيبس حامد المجمعي 

69.62553ناجح74.833ناجحمتوسطجيدجيد جدامقبولامتيازجيد جدا65.364ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطذاكر صالح حسين ضيدان الخزرجي

74.50054ناجح85.778ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا65.273ناجحمقبولمتوسطجيدجيد جداجيدمقبولجيدمقبولرجب حسن رجب حسن الجبوري

70.72555ناجح80.556ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا62.682ناجحمقبولمقبولمتوسطجيد جدامتوسطمقبولجيد جدامتوسطرحمن شاكر محمود علوان الصمدعي 

60.65056ناجح67.778ناجحمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيد جدا54.818ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولرسل علي حسين جواد السعدي 

68.82557ناجح81.000ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا58.864ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولرعد حسن محمد عبدهللا الجبوري 

77.52558ناجح85.333ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازامتياز71.136ناجحمقبولجيدجيد جداامتيازجيدمقبولجيدمتوسطرغد محمد مالك طه العبيدي 

74.12559ناجح86.333ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا64.136ناجحمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطجيد جدامقبولرؤى سعد حسون نجم التكريتي 

79.00060ناجح89.278ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا70.591ناجحمتوسطمقبولجيدامتيازمتوسطجيدجيد جدامقبولروئ عبدالغني نايف رديف الدوري 

80.77561ناجح88.722ناجحجيد جداجيدامتيازامتيازامتيازامتياز74.273ناجحجيدمقبولجيد جداامتيازجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطريا شهاب احمد حسين السامرائي

حجب



80.60062ناجح81.556ناجحجيدجيدجيدجيدامتيازجيد جدا79.818ناجحجيدمتوسطجيدامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جداريام ثوري خلف صكر الجبوري 

ريحان هاشم محمد جمعة السالمي

73.62564ناجح85.333ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا64.045ناجحمقبولمتوسطجيدجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمقبولزهراء اصغر حميد إبراهيم البياتي 

69.22565ناجح78.000ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطامتيازجيد جدا62.045ناجحمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولمتوسطمقبولزهراء جياد معيوف خلوي البدر

76.75066ناجح82.778ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتياز71.818ناجحمتوسطمتوسطمتوسطامتيازجيد جدامتوسطجيدمتوسطزهراء خميس محمد سمير الجنابي

72.32567ناجح83.000ناجحجيدجيد جداجيدجيد جداامتيازجيد جدا63.591ناجحمقبولمتوسطجيدامتيازجيدمقبولمتوسطمقبولزينب عبدالرزاق محمد

74.80068ناجح82.722ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطامتيازجيد جدا68.318ناجحمتوسطمقبولجيد جداجيدمتوسطجيد جداجيدمقبولسارة جالل جميل قادر الحديدي

78.50069ناجح84.222ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جدا73.818ناجحمتوسطجيدجيد جداامتيازجيدجيدجيدمقبولسارة قاسم عبدالعباس علي اليعقوبي 

83.95070ناجح87.667ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازامتياز80.909ناجحجيدجيدامتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جدامتوسطسجى صابر حمد محمود العباسي

73.20071ناجح81.556ناجحجيدجيد جداجيدمتوسطامتيازجيد جدا66.364ناجحمقبولمقبولمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطجيد جدامقبولسجى عبداللطيف عاكف

73.57572ناجح80.722ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطامتيازجيد جدا67.727ناجحجيدمتوسطمتوسطجيد جداجيدجيدجيدمقبولسرى شاكر مخلف حسن العجيلي 

31.35073راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف57.000راسبمتوسطضعيفمتوسطمتوسطجيدمقبولجيدمقبولسعد اسود عبدهللا احمد الدليمي

69.77574ناجح78.556ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطامتيازجيد جدا62.591ناجحمتوسطمقبولجيدجيدمقبولمقبولجيدمتوسطسعد أنور صابر غائب نجارلو

72.37575ناجح81.778ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازامتياز64.682ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطمقبولجيد جدامقبولسعد فاضل عبد دواح البوخليفه 

86.87576ناجح93.778ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز81.227ناجحجيدمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطجيد جداجيد جداامتيازسفانة حاتم جالل مطلك الدوري 

80.45077ناجح87.500ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازامتياز74.682ناجحمقبولمتوسطجيد جداامتيازمتوسطجيد جداامتيازمتوسطسلوان طه محمد حسين العبيدي 

73.75078ناجح82.556ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا66.545ناجحمقبولمقبولجيدامتيازجيدمتوسطجيدمقبولسهى صالح عبدربه عزيز

سيف صالح عبد حمادي الحمداني 

69.77580ناجح78.556ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد62.591ناجحمقبولمقبولجيدامتيازجيد جدامقبولمقبولمقبولسيف مهند خضر احمد الجنابي

89.40081ناجح92.000ناجحجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازامتياز87.273ناجحجيدجيدامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداسيناء خميس عباس علي الجميلي 

4.10082راسب4.444راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف3.818راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشروق كريم ياسين شالل الجيالوي

71.55083ناجح79.222ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا65.273ناجحمقبولمقبولجيدجيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطشفاء علي حسين إبراهيم الجبوري 

78.20084ناجح84.889ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا72.727ناجحجيدمقبولجيدجيد جداجيدجيدجيد جدامقبولصفا محمد هادي جبر الشمري

72.07585ناجح81.389ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا64.455ناجحمقبولجيدمتوسطجيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطصفاء سعد جسام محمد الخفاجي 

76.70086ناجح85.056ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا69.864ناجحمقبولمتوسطجيد جداامتيازجيد جدامتوسطجيدمقبولضحى قاسم فرحان محمد الجابري 

85.60087ناجح90.444ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتياز81.636ناجحمتوسطمتوسطامتيازامتيازامتيازجيدامتيازجيدضحى كريم حسين عليوي الجبوري 

74.52588ناجح85.278ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا65.727ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيدجيدمقبولجيد جدامتوسطضحى محمد فائق إبراهيم الدوري

81.40089ناجح84.278ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا79.045ناجحجيدمتوسطجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدضفاف اسعد عواد طه العزاوي 

ضياء الدين محسن علي ربيع الرفيعي

85.77591ناجح90.944ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتياز81.545ناجحمقبولجيدجيدامتيازامتيازجيد جداامتيازجيدضياء حسين علي جاسم البياتي 

83.85092ناجح89.500ناجحجيد جداجيدجيد جداامتيازامتيازامتياز79.227ناجحمتوسطمقبولجيدامتيازجيدجيدامتيازجيد جداظالل علي محمود مضحي العجيلي 

74.25093ناجح85.222ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا65.273ناجحمقبولمتوسطجيدامتيازجيدمقبولجيدمقبولعايد احمد صالح مرير البزوني 

70.90094ناجح81.167ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدامتيازجيد جدا62.500ناجحمتوسطجيدمتوسطجيد جدامتوسطمقبولمتوسطمقبولعائشة تحسين ذياب احمد

66.85095ناجح74.389ناجحمقبولجيدجيد جدامتوسطجيد جداجيد جدا60.682ناجحمقبولمقبولجيدجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولعباس حمزة عواد

71.82596ناجح80.500ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا64.727ناجحمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيدمقبولعبدالحكيم عامر برهان واسم المعماري

74.05097ناجح82.056ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا67.500ناجحمقبولمتوسطجيدجيد جداجيدمقبولجيدمتوسطعبدالحكيم لطيف عبدهللا لطيف الجبوري 

70.00098ناجح80.611ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا61.318ناجحمقبولمقبولمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولعبدالرحمن عباس فاضل هيدي الجنابي

79.36399ناجح85.889ناجحجيدجيد جداجيدجيدامتيازامتياز74.023ناجحمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جدامقبولجيد جدامتوسطعبدالرحمن محمد احمد محمد التكريتي

70.100100ناجح79.444ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جدا62.455ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجيد جدامقبولعبدالرحمن محمد زيدان خلف الشيخ عيسى

81.325101ناجح88.222ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتياز75.682ناجحمقبولمقبولجيدامتيازجيد جداجيدامتيازجيدعبدالقادر ماهر حبيب حسين العباسي 

84.450102ناجح92.278ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتياز78.045ناجحمقبولمقبولجيدامتيازامتيازجيدجيد جداجيد جداعبدهللا خلف صالح احمد البياتي

89.450103ناجح92.222ناجحجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازامتياز87.182ناجحمتوسطجيدجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداعبدهللا سالم حمد خلف الجبوري 

68.725104ناجح75.944ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطامتيازجيد62.818ناجحمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولعبدهللا عمر مزبان

85.375105ناجح86.556ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازامتياز84.409ناجحجيدمتوسطجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازامتيازعبدهللا عبدالخالق احمد حسين الجبوري

78.700106ناجح86.056ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازامتياز72.682ناجحجيدجيد جداجيد جداامتيازمقبولمتوسطجيدمتوسطعبدهللا عيسى كاظم سالم الزوبعي

0.000107راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا مفلح إسماعيل مطلق

72.850108ناجح79.556ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا67.364ناجحمقبولمقبولجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطعبدهللا منيف صعب احمد الجنابي

87.825109ناجح91.222ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتياز85.045ناجحجيدجيد جداامتيازجيد جدامتوسطجيد جداامتيازجيد جداعبدالمجيد احمد عبدالمجيد عبدالحميد  المنصور

71.300110ناجح82.167ناجحجيدجيد جداجيدجيدامتيازجيد جدا62.409ناجحمقبولمتوسطجيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولعبدالمجيد عماد نجاح داود الدليمي

73.525111ناجح87.389ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتياز62.182ناجحمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولعبدالملك شهاب احمد هزاع الطائي

65.950112ناجح76.111ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطجيد جداجيد جدا57.636ناجحمقبولمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطعبدالودود ماهر عزيز محمد الجبوري 

71.550113ناجح79.167ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جدا65.318ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولجيدجيدمتوسطعثمان سلمان داود نايف

71.400114ناجح79.833ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا64.500ناجحمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولمتوسطمتوسطمتوسطعلي إبراهيم علي صالح الجبوري 

70.200115ناجح79.778ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا62.364ناجحمقبولمقبولجيدجيد جداجيدمقبولمتوسطمقبولعلي إبراهيم محمد نزال

67.000116ناجح77.222ناجحمقبولجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا58.636ناجحمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولعلي ضاري خميس عبدهللا الدوري 

87.450117ناجح92.333ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتياز83.455ناجحجيدمتوسطجيدجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداعلي عادل إبراهيم زيدان الناصري 

69.525118ناجح81.333ناجحجيدمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جدا59.864ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولعلي عبدالخالق احمد حسين الجبوري 

71.100119ناجح81.778ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد62.364ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولعلي عدنان فاضل عبد العبادي 

81.950120ناجح83.722ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا80.500ناجحمقبولمقبولامتيازامتيازامتيازجيدامتيازجيدعمار خوام مهدي خزعل الرفيعي 

63.125121ناجح69.889ناجحمقبولجيدجيد جدامتوسطامتيازمقبول57.591ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطعمر الفاروق زكي نايف

0.000122راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر انيس عباس فياض الخالدي 

84.825123ناجح85.889ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا83.955ناجحجيدجيدجيد جداامتيازجيدامتيازامتيازجيد جداعمر عباس تركي جعاطة الزعبي 

حجب

حجب

حجب



0.000124راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر كاظم عبيد كاظم الجاعد

73.975125ناجح83.056ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا66.545ناجحمقبولمقبولجيدجيدامتيازمتوسطجيدمقبولغالب محمود حسين علي الجبوري

68.525126ناجح78.056ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطامتيازجيد جدا60.727ناجحمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولغسان قحطان عبدهللا صوان العبيدي 

74.550127ناجح84.778ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا66.182ناجحمتوسطمتوسطمتوسطامتيازجيدمقبولجيدمقبولغسق عبدالرزاق محمود احمد الدوري 

74.125128ناجح84.167ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا65.909ناجحمقبولمتوسطجيد جداجيد جداجيدمقبولمتوسطمتوسطغيث احمد ثابت خلف الجبوري 

70.550129ناجح79.944ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا62.864ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولفارس فاضل علي محمد الجبوري

74.225130ناجح84.056ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا66.182ناجحجيدمقبولجيدجيدجيدمتوسطجيدمقبولفاروق جاسم محمد توفيق

78.550131ناجح85.722ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدامتيازجيد جدا72.682ناجحمتوسطمقبولجيدامتيازجيد جدامتوسطجيدمتوسطفاطمة محمد علي يوسف البياتي 

70.000132ناجح76.833ناجحمتوسطجيدجيد جدامقبولامتيازجيد جدا64.409ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولجيدجيد جدامقبولفراس جاسم محمد علي العزاوي

8.450133راسب6.778راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف9.818راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففرج علي محمد عباس السعدي 

70.275134ناجح80.556ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا61.864ناجحمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمتوسطمقبولمتوسطفهد نزار ابراهيم محمد العبيدي

0.900135راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف1.636راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفقحطان عدنان مدحت فتاح البياتي

68.275136ناجح78.222ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطامتيازجيد جدا60.136ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطقيس حميد محمود حسين الجبوري 

73.200137ناجح80.333ناجحمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطامتيازجيد جدا67.364ناجحجيدمتوسطجيدجيدمقبولجيدجيدمقبولكريم عياده مهنا نايف الدليمي 

70.150138ناجح79.944ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا62.136ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطكوثر ازهر تركي خلف الجبوري 

78.550139ناجح84.222ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا73.909ناجحمقبولمتوسطامتيازامتيازجيد جداجيدمتوسطمقبوللحظه مشعان جاسم حمد الخزرجي 

79.325140ناجح85.056ناجحجيدجيدامتيازجيدامتيازامتياز74.636ناجحجيدمتوسطجيد جداامتيازجيدجيدجيد جدامتوسطلؤي مؤيد محمد ابليش الجبوري 

73.425141ناجح85.778ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتياز63.318ناجحمقبولمقبولمتوسطجيد جدامتوسطمقبولجيدمتوسطليلى محمد حسين حمد كيالني

72.175142ناجح78.833ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا66.727ناجحمتوسطمقبولجيدجيد جدامتوسطمقبولجيد جدامقبولمازن محمد موسى محمد الجبوري

73.450143ناجح84.111ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا64.727ناجحمقبولمقبولامتيازجيدمقبولمتوسطجيدمقبولمثنى حسين محمود جاسم العباسي 

71.450144ناجح80.444ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا64.091ناجحمقبولمقبولجيدجيد جدامتوسطجيدمقبولمقبولمثنى عطية إبراهيم صالح السالمي

75.450145ناجح85.389ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا67.318ناجحمقبولمتوسطجيدجيدجيدجيدجيدمقبولمحمد احمد حسن خليف الجميلي

77.700146ناجح87.444ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا69.727ناجحمقبولمتوسطجيدجيد جداجيد جدامتوسطجيدمقبولمحمد احمد صالح محمد

68.900147ناجح82.000ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا58.182ناجحمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمتوسطمقبولمتوسطمحمد احمد عبدالعزيز لطيف البازي 

74.100148ناجح82.500ناجحجيدجيد جداجيدجيدامتيازجيد جدا67.227ناجحجيدمتوسطجيدجيد جدامتوسطمقبولمتوسطجيدمحمد حكمت علوان كريم الجبوري 

69.250149ناجح80.556ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا60.000ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولمتوسطمحمد سحاب مطر محمد الطائي

74.375150ناجح84.500ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا66.091ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدمقبولمتوسطجيدمقبولمحمد سلطان احمد سلطان الجميلي 

79.000151ناجح86.278ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا73.045ناجحمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدجيدامتيازمقبولمحمد صابر محمود خلف الطعوس

70.725152ناجح77.222ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطامتيازجيد جدا65.409ناجحمقبولمتوسطجيدجيدجيدجيدمقبولمقبولمحمد ظاهر خليل إبراهيم الجنابي

محمد فارس حازم حمدان الجنابي

68.300154ناجح79.444ناجحمتوسطجيدجيدجيدامتيازجيد جدا59.182ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطجيدمتوسطمحمد فرحان سبع رحيم الجبوري

79.100155ناجح86.389ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا73.136ناجحمتوسطمقبولجيد جداامتيازامتيازجيدجيدمقبولمحمد قيس محمد دهام العزاوي

76.200156ناجح85.333ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا68.727ناجحمقبولمقبولجيدامتيازجيدجيدمتوسطمتوسطمحمد ماهر حسن فدعم الطائي 

65.825157ناجح69.778ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطامتيازمقبول62.591ناجحمقبولمقبولجيد جدامتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمحمد محارب عبد يعكوب المهداوي 

0.000158راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد موفق احمد 

68.150159ناجح75.667ناجحمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطامتيازمتوسط62.000ناجحمقبولمقبولجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمحمد نبيل نجم عبد االحبابي 

0.000160راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد نوري علي كريم الطائي 

83.300161ناجح89.611ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتياز78.136ناجحمقبولمتوسطجيدامتيازامتيازجيدامتيازجيدمحمود جاسم محمد جواد اللهيبي

86.275162ناجح91.944ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتياز81.636ناجحمقبولمتوسطجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازمتوسطمحمود خالد مصطفى محجوب الدوري 

76.875163ناجح81.056ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا73.455ناجحمقبولمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جدامتوسطمحمود رميض محمود نايف البازي

73.175164ناجح81.833ناجحمتوسطجيدامتيازجيد جداامتيازجيد جدا66.091ناجحمقبولمقبولجيدجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمقبولمحمود عبدالهادي ابراهيم الجميلي

72.450165ناجح83.000ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا63.818ناجحمقبولمقبولجيد جداجيد جدامتوسطمقبولمتوسطمقبولمرتضى باسم مزهر حبيب البياتي

74.350166ناجح84.556ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا66.000ناجحجيد جدامتوسطمتوسطجيد جدامتوسطمقبولجيدمقبولمشتاق جاسم محمد جمعة البو مهيدي

69.975167ناجح76.944ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدامتيازجيد64.273ناجحمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدمقبولمقبولمصطفى عامر عبد محمد

83.625168ناجح88.444ناجحجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتياز79.682ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيد جداجيدمصطفى هاشم محمد جاسم المشهداني 

71.400169ناجح78.278ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطامتيازجيد جدا65.773ناجحمقبولمتوسطجيدجيد جدامقبولجيدجيدمقبولمصطفى وليد محمد خلف االوسي 

79.225170ناجح90.889ناجحجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتياز69.682ناجحمتوسطمقبولمتوسطامتيازمتوسطجيدجيد جدامقبولمصعب عدنان مخلف خلف الدليمي

70.750171ناجح78.611ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد64.318ناجحمقبولمقبولجيد جدامتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمعن سراب مطر سلوم الجبوري

0.000172راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمهند صالح محمود عليوي

84.900173ناجح87.667ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا82.636ناجحجيدمتوسطامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازمتوسطموج حازم ماجد سعد الحمداني

71.800174ناجح82.333ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا63.182ناجحمقبولجيدجيدجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمولود سالم حميد عبد العبيدي 

70.275175ناجح81.444ناجحمتوسطجيد جداجيدجيد جداامتيازجيد جدا61.136ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمؤيد صباح شياع ياسين العزاوي 

69.800176ناجح77.222ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد63.727ناجحجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولميثم مؤيد احمد علي الجبوري

70.575177ناجح81.056ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا62.000ناجحمقبولمتوسطجيد جداجيد جدامقبولمتوسطمقبولمقبولميسم مصطفى عبدهللا درويش الجبوري 

85.075178ناجح90.278ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتياز80.818ناجحجيد جداجيدجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جدامقبولميالد نزهان مجيد حسن السامرائي 

73.525179ناجح83.389ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا65.455ناجحمتوسطمقبولجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدمقبولنادية قاسم عبدهللا محمود الهيشان 

77.775180ناجح86.889ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جدا70.318ناجحمقبولمتوسطجيدجيدجيد جدامتوسطامتيازمقبولنزار حسين علي محمود الجميلي 

80.150181ناجح86.667ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتياز74.818ناجحمتوسطمتوسطجيد جداامتيازجيدجيدجيد جدامتوسطنورس علي حاتم علوان المكدمي

71.650182ناجح80.167ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا64.682ناجحمقبولمقبولجيدجيد جداجيدمقبولمتوسطمقبولنورهان يوسف زين العابدين محمد البياتي 

86.300183ناجح93.611ناجحجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازامتياز80.318ناجحمقبولمتوسطجيد جداامتيازجيد جداجيدامتيازجيدهارون رافع حسين صالح الطربولي 

88.375184ناجح94.500ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازامتياز83.364ناجحمقبولجيدجيدامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيد جداهبة هللا صالح درويش خضر الجميلي 

82.425185ناجح87.944ناجحجيد جداجيدجيد جداامتيازامتيازامتياز77.909ناجحجيدمتوسطمتوسطامتيازجيد جدامتوسطجيد جداجيد جداهدايه جليل امين صالح العبيدي

حجب



72.400186ناجح79.556ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا66.545ناجحمقبولمقبولمتوسطجيد جداجيدجيدجيدمقبولهدى فؤاد علي خلف

77.125187ناجح89.278ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتياز67.182ناجحمقبولمقبولمتوسطامتيازمقبولمقبولجيد جداجيدهدى موسى خلف رحيم النعيمي

69.250188ناجح80.167ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا60.318ناجحمقبولمقبولجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولهدير احمد جميل سنودي الطائي

66.450189ناجح77.444ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطامتيازجيد جدا57.455ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولهمام جادهللا عبدهللا حمزه الدوري 

88.600190ناجح92.778ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتياز85.182ناجحمتوسطجيدجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيد جداهند جالل فرج صالح العزاوي

70.775191ناجح78.611ناجحجيدجيدامتيازجيدامتيازمتوسط64.364ناجحمقبولمقبولجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطمقبولمقبولهيثم جاسم عبد عالوي الجبوري

74.400192ناجح84.278ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا66.318ناجحمقبولمتوسطجيدامتيازجيد جدامتوسطمتوسطمقبولوسر رائد نوري علي الخزرجي 

68.450193ناجح80.278ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا58.773ناجحمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولوطبان إدريس أحمد عميري

2.900194راسب3.333راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف2.545راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوليد خالد معروف لفتة الجنابي

72.125195ناجح81.778ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدامتيازجيد جدا64.227ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطوليد شهاب احمد عذاب العزاوي 

74.625196ناجح83.500ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا67.364ناجحمقبولجيد جداجيدجيد جدامتوسطمقبولجيدمتوسطياسين عيسى جودي محمود الدوري

64.700197ناجح70.389ناجحمتوسطجيدمقبولجيدامتيازمقبول60.045ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطيوسف حمدان محمود خضير

70.900198ناجح77.333ناجحمتوسطجيدمقبولجيد جداامتيازجيد جدا65.636ناجحمتوسطمتوسطجيدجيد جدامقبولجيدمقبولمتوسطيوسف عباس محمد فرحان الجبوري

3.000199راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف5.455راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد عامر إسماعيل ضاحي الصبيحي

7.050200راسب4.167راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف9.409راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفبراء عالء مشعل جدعان العجيلي

3.900201راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف7.091راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسين فخرالدين خلف حسين البياتي

70.625202ناجح78.667ناجحجيدجيد جدامقبولجيدامتيازجيد جدا64.045ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولجيدجيد جدامتوسطعدي عماد سالم خلف الشعباني

0.000203راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمهند عيسى درزي سليم القيسي

0.000204راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالرحمن جمال شريف شويش

0.000205راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفيوسف نعيم عبدهللا 

0.000206راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد علي حمد محسن

0.000207راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاوس نهاد ناظم شاكر

0.000208راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفجاسم صادق محمد

0.000209راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفغادة حسين محمد

0.000210راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمناسك محمد حسين


