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96.923ناجح96.526ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز97.300ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازإبراهيم عبدهللا علي فاضل الجبوري 

79.487ناجح90.368ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز69.150ناجحجيدمتوسطجيدمتوسطمقبولجيد جداأثير علي حسين علي الجميلي

77.251ناجح88.200ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جدا66.850ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولجيدجيد جداأحمد باسم إبراهيم عمر التكريتي

82.692ناجح93.053ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداامتياز72.850ناجحمتوسطامتيازجيدمتوسطمتوسطجيداحمد حسين جاسم محمد الجميلي

0.000راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد حسين محمد عجل

90.056ناجح94.168ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداامتياز86.150ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازامتيازجيد جداأحمد خلف أحمد شبطة العكيدي

77.256ناجح89.211ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز65.900ناجحمقبولجيد جدامقبولمقبولجيد جدامقبولاحمد سعد عبد جاسم الجبوري

73.615ناجح84.105ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيدجيد جدا63.650ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطجيداحمد سالم احمد سلمان الدوري

74.077ناجح84.632ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدا64.050ناجحمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيداحمد شهاب حمد عبوش الطائي

74.605ناجح85.400ناجحامتيازامتيازامتيازجيدجيد جداجيد جدا64.350ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولجيدجيد جداأحمد عبيد براك حسين الرماوي

0.000راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد عزاوي عبد هدوك 

84.795ناجح90.053ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدامتياز79.800ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيدأحمد عزيز أحمد عيدان الجبوري 

84.528ناجح92.400ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداامتياز77.050ناجحجيدجيدامتيازجيدجيدجيدأحمد عميد عوده محمد الرهيوي

87.431ناجح91.305ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتياز83.750ناجحجيدامتيازجيدامتيازجيد جداجيدأحمد قصي مهدي عباس السامرائي

77.538ناجح89.947ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز65.750ناجحمقبولامتيازمتوسطمتوسطمقبولمتوسطأحمد مجيد سفاح محمد الغريري 

0.000راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفأحمد محمود حسن مخلف القيسي 

73.815ناجح87.726ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدامتياز60.600ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطجيدمقبولاحمود عبدهللا حمود هزاع البجاري

76.692ناجح89.000ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز65.000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدإدريس عبدهللا حمد خضر الجبوري 

73.667ناجح87.105ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيدامتياز60.900ناجحمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولأركان سلمان رشيد سعيد العجيلي 

84.379ناجح93.411ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداامتياز75.800ناجحامتيازمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطجيد جداأشواق خزعل علوان عبدهللا الجميلي 

73.590ناجح89.421ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز58.550ناجحمقبولمقبولجيد جدامتوسطمقبولمقبولأشواق عبدهللا محمود فرحان اللهيبي

78.333ناجح88.947ناجحجيدامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز68.250ناجحمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطأفراح محمد عباس جاعد البياتي

75.282ناجح88.579ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدامتياز62.650ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولأفراح مكي غشيم حسن العيساوي

75.051ناجح83.842ناجحامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جدا66.700ناجحمقبولمتوسطمقبولجيدجيدجيدآالء خالد علي رجب الحمداني

73.026ناجح87.632ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدامتياز59.150ناجحمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطأماني وجدي خلف خالد الجبوري

82.487ناجح89.684ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدامتياز75.650ناجحجيدامتيازمقبولجيد جدامتوسطجيد جداآمنة حسين عباس علي التميمي

86.436ناجح91.947ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامتياز81.200ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدمتوسطآمنة عماد محمد صالح العيطو

76.128ناجح85.632ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدا67.100ناجحمقبولمتوسطمقبولجيد جداجيدجيدأميرة حمود كعيد سيد العبادي

80.256ناجح88.579ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتياز72.350ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدأمين محمد جمعه محمود الدراجي 

80.256ناجح89.947ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز71.050ناجحمقبولمتوسطامتيازجيد جدامقبولجيدآيات حميد محمد علوان السامرائي

86.154ناجح94.105ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتياز78.600ناجحمقبولامتيازجيدجيدجيد جداجيد جداآية ادهم غافل عبجل الطائي 

85.897ناجح91.842ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتياز80.250ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيدآية طه عبدهللا هزاع الجبوري 

77.256ناجح86.421ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتياز68.550ناجحمقبولجيدامتيازمقبولجيدمتوسطبرزان صالح راشد عبدهللا الجبوري

87.744ناجح94.000ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداامتياز81.800ناجحجيد جداجيدجيدامتيازجيدجيد جدابكر طالب ذياب حسين البدراني 

79.851ناجح89.063ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز71.100ناجحمتوسطجيدجيد جدامقبولجيدجيدبهجت حمادي مجيد حسين المجمعي

96.846ناجح97.368ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز96.350ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازتوفيق ناظم توفيق يوسف الحديثي 

80.795ناجح86.421ناجحامتيازامتيازجيدجيد جداجيدامتياز75.450ناجحامتيازمتوسطجيدجيد جدامتوسطجيد جداجمال محمد جداع عبدهللا المجمعي

80.405ناجح89.411ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيد جداامتياز71.850ناجحمقبولجيدمتوسطمتوسطجيد جداجيد جداحاتم كريم عيسى حميد الجبوري



75.923ناجح85.474ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جدا66.850ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولجيدجيدحسام الدين مكي هاشم احمد الرحماني

74.821ناجح86.526ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدا63.700ناجحمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطمقبولمتوسطحسام حمد مصلح صلبي المولى

78.385ناجح94.158ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز63.400ناجحمقبولجيدامتيازمتوسطمقبولمقبولحسن علي محمد عبد هللا الدليمي

76.513ناجح86.632ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدا66.900ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولجيدجيدحسن محمد فائق طه

0.000راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسن محمد مرعي حسن الجبوري 

77.308ناجح86.158ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدا68.900ناجحمقبولجيدجيدمقبولجيدجيدحسن نوري هادي عباس الطائي

75.769ناجح84.421ناجحامتيازامتيازامتيازمتوسطجيدجيد جدا67.550ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطجيدحسين أنور فارس علي البياتي

76.282ناجح85.842ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدامتياز67.200ناجحمتوسطجيدجيدمقبولمتوسطجيدحسين طالب خضير أحمد المجمعي 

72.621ناجح91.589ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازامتياز54.600ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولحسين علي صالح محمود العباسي

78.687ناجح88.621ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز69.250ناجحمقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيد جداحسين محمد تركي محمد الطائي

75.513ناجح89.895ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز61.850ناجحمقبولامتيازجيد جدامقبولمقبولمقبولحمدي صباح سفر خلف البياتي 

75.559ناجح88.621ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتياز63.150ناجحمقبولمتوسطجيدجيدمقبولمتوسطحمزة دحام عبد حميد العجيلي

89.103ناجح92.158ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامتياز86.200ناجحجيد جداجيدامتيازجيد جداامتيازجيدحنان حافظ أحمد وهيب الدوري

79.010ناجح90.600ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز68.000ناجحمقبولجيدمتوسطمقبولجيدجيد جداخالد حمد عطا هللا حمود الجبوري 

75.564ناجح88.526ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدامتياز63.250ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجيد جدامقبولخالد علي محمود سبتي الجبوري

78.949ناجح89.421ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامتياز69.000ناجحمتوسطجيد جدامقبولمقبولجيدجيددعاء احمد محسن عياش الجبوري

11.179راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف21.800راسبضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفدنيا فوزي حسن صالح العلكاوي

74.308ناجح88.368ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتياز60.950ناجحمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولرانيا كمال صبحي مكحول الجواري 

0.000راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرياض احمد عواد

78.744ناجح89.895ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز68.150ناجحمتوسطجيدجيدجيدمتوسطمتوسطزيتونه منتصر جاسم محمد البياتي 

83.897ناجح92.474ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز75.750ناجحجيدامتيازمتوسطجيد جدامقبولجيد جدازينب حامد عبد إبراهيم الحداد

85.303ناجح91.937ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامتياز79.000ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيدسارة أحمد محمود يعكوب الجبوري

73.821ناجح82.789ناجحجيد جداامتيازامتيازمتوسطجيدجيد جدا65.300ناجحمقبولجيدمتوسطمقبولجيدجيدسجاد جواد حيدر محمد الخزرجي

76.385ناجح86.316ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتياز66.950ناجحمتوسطجيد جدامقبولجيدجيدمقبولسجاد حسن جابر عبد التميمي

72.410ناجح78.368ناجحجيد جداامتيازجيد جدامتوسطمقبولامتياز66.750ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجيدجيدسجى شهاب أحمد مانع الناصري

87.462ناجح96.211ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز79.150ناجحجيد جداجيدامتيازامتيازمقبولجيدسجى عبدالفتاح ستوري خلف

95.128ناجح96.684ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز93.650ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداسالم الزم مزبان عبيد العجيلي 

###########0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف##############################################سمر هاني محمد جليل التكريتي

81.667ناجح91.158ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتياز72.650ناجحمقبولجيدجيد جدامقبولجيد جداجيدسندباد رياض خلف حمد الجنابي 

81.933ناجح91.284ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز73.050ناجحمتوسطمتوسطجيد جدامقبولجيد جداجيد جداسيروان علي حسين خلف الجبوري

85.436ناجح91.684ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيدامتياز79.500ناجحجيد جداجيدجيدامتيازجيدجيدسيماء عدنان عبدهللا خضير االلوسي

77.231ناجح82.368ناجحمتوسطامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدا72.350ناجحمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيدشروق دحام حمود كنفذ القيسي

76.867ناجح89.463ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز64.900ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولجيد جداشهد محمد رشيد محمد الجواري 

82.231ناجح91.158ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتياز73.750ناجحامتيازجيدمتوسطجيد جدامقبولجيدصديق حكمت نعمة عبد الرزاق القاسمي

77.128ناجح88.158ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جدا66.650ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولجيدجيدصفاء علي جمعه عباس العجيلي

88.226ناجح91.832ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتياز84.800ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازامتيازجيدطه عويد محي علي العلكاوي

76.000ناجح86.579ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدا65.950ناجحمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدعباس سالم قحطان صالح الجبوري

77.256ناجح88.211ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جدا66.850ناجحمقبولجيدمتوسطمقبولجيدجيد جداعبدالحليم عبدهللا سبع محسن اللويزي

73.154ناجح88.632ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز58.450ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولعبدالرحمن إقدام عبدالرحمن حسين الراضي



86.538ناجح93.263ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتياز80.150ناجحمتوسطامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدعبدالرحمن رمضان علي حسين الجبوري 

75.662ناجح87.411ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز64.500ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولجيدجيدعبدالرحمن محمد عبيد داود الجميلي

78.436ناجح88.526ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتياز68.850ناجحمتوسطجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداعبدالرحمن محمود مهدي صالح الخزرجي

72.692ناجح85.368ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتياز60.650ناجحمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولعبدالسالم احمد محمد زيدان الصميدعي

89.769ناجح91.263ناجحجيدامتيازامتيازامتيازجيد جداامتياز88.350ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداعبدالصمد ضياء اكريم محمد السامرائي

77.097ناجح85.621ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيد جداجيد جدا69.000ناجحمقبولجيدمقبولجيدجيدجيد جداعبدالعزيز سليمان خماس عبد العبيدي

80.303ناجح89.200ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز71.850ناجحمقبولامتيازجيد جدامقبولمتوسطجيدعبدالعزيز هاشم صالح عزيز الجبوري

74.154ناجح85.263ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جدا63.600ناجحمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدعبدهللا حسن عبدهللا رشيد الخزرجي

80.231ناجح90.053ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز70.900ناجحمقبولجيد جداجيدجيدجيدمتوسطعبدهللا سعدون مكي علي الناصري 

5.846راسب4.211راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف7.400راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا طه جودي 

78.462ناجح86.789ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدا70.550ناجحمقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيدعبدهللا زهير جاسم حمد الجبوري

85.692ناجح93.684ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازامتياز78.100ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامقبولجيد جداعبدهللا عارف نايف ذياب العبيدي 

73.641ناجح87.263ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتياز60.700ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولعبدهللا ماجد عبد عواد الجبوري

73.872ناجح86.684ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جدا61.700ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدعبدهللا محمد درويش حنتوش المجمعي

77.077ناجح86.632ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدا68.000ناجحمقبولجيدجيدمقبولجيدجيدعبدهللا مفلح إسماعيل مطلق النمراوي

76.462ناجح90.947ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جدا62.700ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولجيدمتوسطعبدالوهاب مدلول تركي زعيتر 

75.205ناجح84.789ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيدامتياز66.100ناجحمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدعثمان احمد حسن جمعة البو شعير 

92.256ناجح96.421ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز88.300ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامتيازعثمان رعد علي أحمد القيسي

71.615ناجح84.211ناجحجيدامتيازامتيازجيدجيدامتياز59.650ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولعثمان محمود عثمان سعد الجبوري

76.769ناجح85.579ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدا68.400ناجحمقبولجيدجيدمقبولجيدجيدعذراء حكم فرحان 

76.744ناجح84.947ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيدامتياز68.950ناجحمقبولجيدمتوسطمتوسطجيدجيدعزيز حمزة مدحت فتاح البياتي

78.359ناجح86.000ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيدامتياز71.100ناجحمقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيد جداعشم خليل سبهان جاسم الجبوري

73.718ناجح82.947ناجحمتوسطامتيازامتيازجيدجيدجيد جدا64.950ناجحمقبولجيدجيدمقبولجيدمتوسطعقيل إبراهيم خليل عشم الجبوري

78.359ناجح87.421ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتياز69.750ناجحمقبولجيدجيدمقبولجيدجيد جداعقيل جمال موسى محمد الطائي 

91.513ناجح94.842ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازامتياز88.350ناجحجيدامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازعالء عبدالكريم زكام أحمد اللهيبي

76.631ناجح88.874ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز65.000ناجحمقبولجيد جدامتوسطجيدمقبولمتوسطعلي أحمد عبدهللا اسود الكرغولي

80.821ناجح93.105ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازامتياز69.150ناجحمتوسطامتيازجيدمقبولمقبولجيد جداعلي حسين صالح عبد الحمداني

77.559ناجح86.779ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدا68.800ناجحمقبولجيدجيدمقبولجيدجيد جداعلي كريم فارس درويش البياتي 

76.667ناجح87.158ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتياز66.700ناجحمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيد جداعلي هيثم فارس عبدهللا الناصري

76.128ناجح89.632ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جدا63.300ناجحمقبولمتوسطجيدمتوسطجيدمقبولعلي يوسف إبراهيم بكر الجبوري 

82.503ناجح91.347ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز74.100ناجحجيدامتيازجيدجيدجيدمتوسطعمار صالح كامل محمود الدراجي

79.538ناجح87.421ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتياز72.050ناجحمتوسطجيد جداجيد جدامقبولمتوسطجيدعمر أحمد مالو محمود الحربي

76.333ناجح86.632ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيد جداامتياز66.550ناجحمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدعمر خلف شعبان عطية القيسي

1.026راسب2.105راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر ظافر معيوف علي البياتي

76.226ناجح85.621ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدا67.300ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولجيدجيد جداعمر عدنان هالل عبدهللا العبيدي

77.026ناجح89.579ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتياز65.100ناجحجيدمقبولمقبولمقبولجيد جدامتوسطعمر ليث مصطفى محجوب الدوري

71.641ناجح80.474ناجحجيدامتيازجيدمتوسطجيدامتياز63.250ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولعمر محمد علي محمد

76.179ناجح87.000ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدا65.900ناجحمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدعمران هاني عمران هاشم القريشي

74.641ناجح86.474ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداامتياز63.400ناجحمقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدفاطمة عبدالحميد سعيد محمد العاملي



84.641ناجح92.000ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتياز77.650ناجحامتيازامتيازمتوسطجيد جدامقبولجيدفاطمة عبدالرحمن حسن حمود الدليمي

2.051راسب4.211راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففرات معتز علوان احمد المزروعي 

0.000راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففالح صباح لطيف جاسم

0.000راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففؤاد إسماعيل خضير

79.026ناجح92.211ناجحجيدامتيازامتيازجيد جداامتيازامتياز66.500ناجحمقبولجيدمتوسطجيد جدامتوسطمقبولفيصل جنعان ياسين حسن العبيدي

74.769ناجح88.158ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جدا62.050ناجحمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولفيصل حامد محمد شباط الشمري

74.897ناجح80.632ناجحجيدامتيازجيد جدامتوسطجيدامتياز69.450ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولجيد جداجيدقاسم محمد سعدون حسن الشاماني

73.949ناجح84.947ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيدجيد جدا63.500ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولجيدجيدقصي قحطان نوفان حسين العبيدي

73.923ناجح84.947ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيدجيدجيد جدا63.450ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولجيدمقبولكرم حافظ سراج حمد العزاوي

75.103ناجح86.474ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدا64.300ناجحمقبولجيدجيد جدامقبولجيدمقبولكمال مزاحم صبحي مكحول الطائي

90.615ناجح92.895ناجحجيدامتيازامتيازجيد جداامتيازامتياز88.450ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيدجيد جداليث سلطان غافل جزاع الكراعي 

72.795ناجح78.737ناجحجيد جداامتيازمقبولجيد جداامتيازمتوسط67.150ناجحمقبولمتوسطجيد جدامتوسطمقبولجيد جدامثنى حسن حسين إبراهيم القيسي

76.585ناجح86.779ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيد جداجيد جدا66.900ناجحمقبولجيدجيدمقبولجيدجيدمحمد جمال خليل تركي الدليمي

72.533ناجح88.884ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز57.000ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمحمد جميل نشمي محمد الجبوري

76.308ناجح87.737ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتياز65.450ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولجيد جداجيدمحمد حمد خلف تركي اللهيبي 

80.026ناجح93.526ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازامتياز67.200ناجحمقبولمتوسطامتيازمتوسطمقبولجيدمحمد دحام حسين محمد اللهيبي

77.077ناجح86.000ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيدجيد جدا68.600ناجحمقبولجيدجيدمقبولجيدجيدمحمد ذياب عبدهللا عبد الرملي

73.456ناجح86.832ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدامتياز60.750ناجحمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولجيدمحمد سعود محمود محجوب الجبوري

76.179ناجح86.684ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدا66.200ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولجيدجيدمحمد صالح عواد محمد الجبوري

72.872ناجح79.105ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جدا66.950ناجحمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمحمد عباس بديوي علي السبهاني

82.379ناجح92.253ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتياز73.000ناجحامتيازمقبولمتوسطجيدجيدجيدمحمد عباس جدوع حسين الجبوري 

78.487ناجح87.526ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتياز69.900ناجحجيد جدامتوسطمتوسطجيدمقبولجيدمحمد عيدان عبدهللا صائل الجبوري

89.769ناجح92.737ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازامتيازامتياز86.950ناجحامتيازامتيازجيدجيد جداامتيازجيد جدامحمد ناظم محمد حسن العجيلي 

82.379ناجح91.147ناجحجيدامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز74.050ناجحجيد جدامتوسطجيدجيد جداجيدمتوسطمصطفى صباح جاسم علي 

72.846ناجح86.368ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدا60.000ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولمصطفى عبدهللا رهل صالح العباسي

91.431ناجح95.937ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز87.150ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجيد جدامصطفى محمود جياد حمادي العيساوي

74.410ناجح87.684ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيد جداامتياز61.800ناجحمقبولجيدمتوسطمقبولجيدمقبولمصعب هادي سبع

78.010ناجح89.179ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز67.400ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولجيد جداجيد جدامنذر حاجم رميض كريز الكريز 

85.385ناجح93.684ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازامتياز77.500ناجحجيدامتيازجيد جداجيد جداجيدمقبولمهند اعناد أحمد بردي العبيدي

74.103ناجح85.053ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيدجيد جدا63.700ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولجيدجيدمهند صالح محمود عليوي الجبوري

71.333ناجح87.053ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدا56.400ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمهند عامر صبري شاه مراد االفيلي 

78.128ناجح87.737ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتياز69.000ناجحمقبولجيد جداجيد جدامقبولجيدمتوسطمهند محمد عبد منديل الجميلي

90.841ناجح94.095ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز87.750ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيدموسى محمود صالح هدو الدراجي

75.282ناجح85.684ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدا65.400ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولجيدجيدمؤيد حمود احمد حسين النيساني

85.923ناجح92.526ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتياز79.650ناجحامتيازمقبولجيدجيد جداامتيازجيدميادة إقدام عبدالرحمن حسين 

87.846ناجح92.684ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتياز83.250ناجحجيد جداجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جداميساء رزاق خلف ملح العبيدي

78.944ناجح91.937ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز66.600ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدجيد جدامتوسطنعيمه محسن أمين علي الناصري

78.436ناجح89.895ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جدا67.550ناجحمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيد جدانور عمر محمد عمر الطوفان

77.154ناجح86.158ناجحجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدا68.600ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولجيدجيد جداهبة ثامر احمد منديل العقيلي



72.462ناجح83.421ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جدامتوسطجيد جدا62.050ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولهدى رمضان نامس عطية الجميلي 

75.436ناجح88.737ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتياز62.800ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولجيد جدامقبولهدى محمد خليفة عذاب الفياضي

79.723ناجح90.274ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز69.700ناجحمقبولجيدجيدمتوسطجيد جدامتوسطهشام ظاهر إبراهيم عبد الجميلي

79.605ناجح88.084ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جدا71.550ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطجيدجيد جداهمام محمد صالح حميد العجيلي

80.769ناجح89.579ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز72.400ناجحمقبولجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداهمام مرشد حمود نصيف العبيدي

78.282ناجح94.316ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازامتياز63.050ناجحمقبولجيدجيد جدامتوسطمقبولمقبولوسام الزم مزبان عبيد العجيلي 

77.769ناجح87.842ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جدا68.200ناجحمقبولجيدجيدمقبولجيدجيد جداوالء خزعل حمد حسين الطائي 

77.446ناجح88.074ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتياز67.350ناجحمتوسطجيدجيدمقبولمقبولجيد جداياسر ضرغام خضير علي الجبوري

0.000راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفإبراهيم علي إبراهيم يوسف الكروي

0.000راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد حسين محمد

0.000راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد محمد علي

0.000راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفأسامة محمود حسين لطيف الجبوري

0.000راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسيف الدين محي علو

0.000راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد حسين محمد عجل

0.000راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبهاء الدين حيدر محمد



2مواد التحميل


