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83.257ناجح86.000ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتياز80.667ناجحامتيازجيدجيدجيد جداجيدجيد جداابتهال ستار كريم عمر العبيدي 

68.086ناجح74.647ناجحجيدجيدجيدجيد جدامتوسطجيد61.889ناجحمقبولمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولإبراهيم نصيف جاسم هزاع العبيدي

67.971ناجح73.118ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدمتوسطجيد63.111ناجحمتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولإبراهيم هادي هدلوش قدوري العبادي

68.514ناجح74.824ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطجيد62.556ناجحمتوسطمقبولمقبولجيدمتوسطمتوسطأحمد إبراهيم رحيم كريم الدوري

62.686ناجح70.588ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطمتوسطمتوسط55.222ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولاحمد إسماعيل خليل إبراهيم الدراجي 

68.657ناجح75.471ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيد62.222ناجحجيد جدامقبولجيدمقبولمتوسطمقبولأحمد خالد كليب عوين الكراعي

91.429ناجح90.471ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتياز92.333ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداأحمد ستار حميد صالح العيساوي

78.543ناجح84.529ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جدا72.889ناجحجيدمقبولمتوسطجيد جدامتوسطجيدأحمد سعد عبدالجبار ثامر الرفاعي

67.343ناجح75.706ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدجيدجيد59.444ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولأحمد عادل مجيد حميد السامرائي

75.600ناجح80.235ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جدا71.222ناجحجيدمقبولجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطأحمد عماد فارس عبدهللا الدوري

92.200ناجح91.588ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتياز92.778ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازأحمد غالب بديوي علي الحميري

70.571ناجح75.647ناجحامتيازجيدجيد جداجيدمتوسطجيد جدا65.778ناجحجيد جدامقبولجيدمتوسطمقبولجيدأحمد غسان ممدوح صالح التكريتي

73.200ناجح78.235ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدجيد68.444ناجحجيدمقبولمتوسطجيدمتوسطجيدأحمد فخر الدين نور الدين رشيد الخفاف

67.600ناجح75.059ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدمتوسط60.556ناجحجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولاحمد ماجد عبدالعزيز رشيد المسعودي

69.057ناجح75.353ناجحامتيازجيد جداجيدجيدمتوسطجيد63.111ناجحجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولأحمد محمد صباح عايد التكريتي

71.029ناجح77.176ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد65.222ناجحمتوسطمقبولجيدمتوسطجيدمقبولأحمد ولي قاسم عباس الطائي

64.543ناجح71.941ناجحجيد جداجيدجيدجيدمتوسطمتوسط57.556ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولأسامة ذنون طيب ياس الراوي

68.343ناجح75.176ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدجيدمتوسط61.889ناجحمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولاسراء محي الدين حسين جاسم البياتي

84.000ناجح86.353ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جدا81.778ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدمتوسطجيد جداآمنة عالوي مبارك مطر الجوعاني

79.629ناجح83.118ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد76.333ناجحجيد جدامتوسطجيد جداجيد جدامتوسطجيدأنس قحطان داود سالم العبيدي

83.571ناجح87.471ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتياز79.889ناجحامتيازجيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيد جداإنعام عبد هللا مانع صالح القيسي

68.886ناجح77.353ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد60.889ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطجيدمقبولأنمار حمد حسين خلف الجبوري

72.429ناجح80.647ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد64.667ناجحجيد جدامقبولمتوسطجيد جدامقبولمتوسطأوس محمود حسن علو الحميدي

61.343ناجح67.706ناجحجيدجيدجيدمتوسطمقبولمتوسط55.333ناجحمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولآيات جمال حسن خلف الجبوري

84.029ناجح83.941ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد84.111ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازجيد جداجيد جداآية صفاء ياسين عطية الناصري

73.371ناجح79.647ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد67.444ناجحجيدمقبولامتيازجيدمقبولمتوسطإيالف سعد ستار شكر الخزرجي

67.000ناجح74.882ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطجيد59.556ناجحجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولإيالف عبد الرسول لطيف عزيز الخزرجي

84.257ناجح87.353ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جدا81.333ناجحامتيازجيدجيدامتيازمتوسطجيد جداإيالف عدنان أحمد صالح العزاوي

70.286ناجح74.235ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدمتوسطمتوسط66.556ناجحجيدمتوسطجيدجيدمتوسطمقبولبارق كريم محمد خلف الجبوري

61.429ناجح68.706ناجحجيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسط54.556ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولبالل ادهام عباس صالح الخزرجي

63.143ناجح70.824ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيد55.889ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبلسم جليل عيدان محمد الجبوري

67.514ناجح78.294ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيد57.333ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطتيسير عواد حسن حمد البازي

74.486ناجح78.176ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدجيد71.000ناجحجيدمقبولمقبولجيد جداجيدجيدثامر نجم عليوي نجم الجبوري

66.771ناجح73.706ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدجيدجيد60.222ناجحجيد جدامقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولجابر حسين طالع جابر النعيمي

68.600ناجح74.765ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدمتوسط62.778ناجحجيدمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولجاسم عبد الرحمن عبدالوهاب مرهون العبيدي

74.257ناجح79.471ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيد69.333ناجحجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولمتوسطجرناس الشيخ شاكر محمود خلف الجبوري

75.914ناجح80.647ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيد71.444ناجحجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيدحسان ثابت خلف حسين الجبوري

66.257ناجح74.647ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطجيدجيد58.333ناجحجيدمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولحسين حسن سلطان الحج الخزرجي



71.714ناجح75.882ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيد67.778ناجحجيدمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطحسين عبدهللا حسين عبدالرحمن الجبوري

79.657ناجح81.176ناجحامتيازجيدامتيازمتوسطجيدجيد جدا78.222ناجحجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداالحسين محمود شاكر حميد الجنابي

73.571ناجح80.059ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جدا67.444ناجحمتوسطمقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداحسين وسام كامل فرهود الموسوي

89.486ناجح90.941ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتياز88.111ناجحامتيازامتيازامتيازجيدجيد جداامتيازحال رعد جابر سكران الناصري

83.457ناجح85.353ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جدا81.667ناجحامتيازجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدحنان حازم يونس عكلة العبيدي

84.571ناجح87.059ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جدا82.222ناجحامتيازمقبولجيد جداجيد جداجيد جداجيدحنان ضمير رمضان مهدي العجيلي

72.600ناجح80.529ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيد65.111ناجحجيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطحيدر جاسم محمد جاسم الحامدي

68.000ناجح76.353ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدمتوسط60.111ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولختام فضل جاسم محمد الدليمي

66.714ناجح71.588ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدمتوسطمتوسط62.111ناجحجيدمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولخطاب نوري سطوان عبود العبيدي

خليل عبدالخالق إبراهيم حسين الدوري

66.314ناجح75.471ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيد57.667ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولخليل فرحان مصطفى سلطان الجميلي

89.143ناجح91.882ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جدا86.556ناجحامتيازمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدادحام منيف دحام حمود السويفي

73.857ناجح81.706ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيد جدا66.444ناجحجيد جدامتوسطجيدمتوسطمقبولجيددنيا محمد شعبان حميد التكريتي

0.000راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفدالل إبراهيم زبن حمد الجبوري

79.914ناجح81.353ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد78.556ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جدامقبولجيد جداذكرهللا علي ياسين احمد القرغولي

66.286ناجح74.706ناجحامتيازجيدجيدجيدجيدجيد58.333ناجحجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولرحمة عبدهللا حسين مصلح الحمداني

73.143ناجح80.706ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد66.000ناجحامتيازمقبولامتيازمقبولجيدمقبولرفل حمد خلف محمد الجبوري

68.000ناجح76.471ناجحامتيازجيدجيد جداجيدمتوسطجيد60.000ناجحجيد جدامقبولمتوسطجيدمقبولمقبولرقية محمود عبد خليفه السامرائي

82.057ناجح84.235ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جدا80.000ناجحامتيازمتوسطمتوسطامتيازجيدجيد جدارنا مازن حسين حميد البياتي

67.343ناجح79.235ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيد56.111ناجحجيد جدامقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولرند حقي إسماعيل صياد الجميلي

71.629ناجح77.353ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطجيدجيد66.222ناجحامتيازمقبولجيدجيدمقبولمتوسطريم محمد عبد ناصر الضفيري

79.429ناجح82.706ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد76.333ناجحجيدجيدجيد جداجيدمتوسطجيد جداالزهراء سعد مشعل حسن الطائي

69.971ناجح79.000ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيد61.444ناجحجيد جدامقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولزمن قيس محمد مهدي المجمعي

70.429ناجح76.647ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيدمتوسط64.556ناجحجيدمتوسطجيدجيد جدامقبولمقبولزينب قاسم محمود ولي البياتي

69.229ناجح77.706ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدجيد61.222ناجحامتيازمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولزينة نعمه رشيد نجم  رشيد الدوري

72.571ناجح81.059ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداجيد جدامتوسط64.556ناجحامتيازمقبولجيد جداجيدمقبولمقبولسارة عمر شبيب حمد المفرجي

64.743ناجح73.294ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطجيد56.667ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولسالي إسماعيل جاسم حميدي الدوري

68.029ناجح76.059ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد60.444ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولسجاد فالح خلف ابراهيم الخزرجي

74.057ناجح82.235ناجحامتيازجيدجيد جداامتيازجيدجيد جدا66.333ناجحجيدمقبولمتوسطجيدمقبولجيدسراج الدين باسم ياسين عبدالحليم العبيدي

68.743ناجح74.824ناجحامتيازجيدجيدجيدجيدجيد63.000ناجحجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولمتوسطسري صديق إسماعيل خضرالدوري

68.200ناجح77.353ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيد59.556ناجحجيد جدامقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولسلسبيل صباح نوري رجب التكريتي

78.200ناجح81.235ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيدجيد75.333ناجحامتيازمتوسطجيد جداجيدمتوسطجيدسندس أحمد جاسم حمد العيساوي

69.886ناجح77.882ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيد62.333ناجحجيدمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولسيف بدر عيسى عطية المرسومي

74.800ناجح77.294ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدجيد72.444ناجحجيدمتوسطمقبولجيدمتوسطجيد جداسيف قيس فهد عبدهللا التكريتي

71.714ناجح79.294ناجحجيدجيدامتيازجيد جداجيدجيد64.556ناجحجيدجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولشذى علي خلف محمد الجبوري

66.686ناجح72.353ناجحجيدجيدجيد جداجيدمتوسطجيد61.333ناجحجيدمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولشذى كوان إبراهيم عثمان الدوري

76.800ناجح80.235ناجحجيد جداجيدامتيازجيدجيد جداجيد73.556ناجحجيدمقبولجيدجيدجيدجيدشيماء طاهر شكور محمود الحمداني

91.829ناجح93.176ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتياز90.556ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامتيازطارق زياد خلف جاسم الدوري

80.914ناجح87.412ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد74.778ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جدامتوسطجيدعادل ثاير مجيد حسين العجيلي

حجب



66.629ناجح75.412ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد58.333ناجحجيدمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولعامر شهاب أحمد حسين العبيدي

82.600ناجح83.706ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد81.556ناجحامتيازجيدجيد جداجيد جداجيدجيدعائشة غازي ضايع محمد العزاوي

72.286ناجح74.588ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدمتوسط70.111ناجحجيدمتوسطمقبولامتيازمقبولجيدعبدالباسط جمعة خلف سرحان الصميدعي

79.800ناجح77.706ناجحامتيازجيدامتيازجيد جدامتوسطجيد81.778ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيدجيدعبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن إبراهيم الجبوري

68.886ناجح77.706ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيد60.556ناجحجيدمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطعبدالرزاق سعد عبدهللا خضر المرسومي

93.457ناجح93.588ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازامتياز93.333ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازعبدالرشيد عباس فنر عبدهللا الحمداني

96.171ناجح93.529ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازامتياز98.667ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازعبدالعزيز جاسم محمد مزعل الشمري

70.829ناجح80.059ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد62.111ناجحجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولمقبولعبداللطيف عمر قحطان عبداللطيف العزاوي

76.486ناجح80.176ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيدجيدجيد73.000ناجحجيدمقبولجيدامتيازمتوسطجيدعبدهللا عياش عبدهللا صالح الدراجي 

81.571ناجح84.059ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيدامتياز79.222ناجحامتيازمقبولجيدجيد جداجيدجيد جداعبدهللا محمد نعمان عبدالغني التكريتي

59.000ناجح65.588ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدمقبولمقبول52.778ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدهللا مزهر رشيد عواد العزاوي

69.943ناجح75.882ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيد64.333ناجحجيد جدامتوسطجيدجيدمقبولمقبولعبدالمهيمن خالد علي كاظم الخيالني

83.486ناجح86.706ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جدا80.444ناجحامتيازمقبولجيدامتيازمتوسطجيد جداعبدالمهيمن علي محمد جاسم الحشماوي

67.686ناجح74.647ناجحجيدجيدجيد جداجيدجيدجيد61.111ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطجيدمقبولعبير صالح حسين عبدهللا الجبوري

65.686ناجح73.235ناجحجيد جداجيدجيدجيدمتوسطمتوسط58.556ناجحمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولعدنان شدهان عبد جاسم الخزرجي

66.857ناجح74.588ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدجيدجيد59.556ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولعالء دحام حضري رداد الشمري

65.457ناجح73.588ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدمتوسطجيد57.778ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولعلي إبراهيم مصطفى حمد البياتي

66.543ناجح72.882ناجحجيد جداجيدجيدجيدمتوسطجيد60.556ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولعلي غالب محمد قلندر الونداوي

62.486ناجح68.765ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطجيد56.556ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولعلي صباح سايل كاكوج العبيدي

71.343ناجح75.471ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدمتوسطجيد67.444ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيد جدامقبولمتوسطعلي قحطان حاتم طايس الدوري

81.171ناجح87.941ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتياز74.778ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيد جدامتوسطامتيازعلي ياس عباس صالح الخزرجي

70.686ناجح76.118ناجحجيد جداجيدجيدجيدجيدجيد65.556ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيدجيدمقبولعمر أحمد خلف محمود الجبوري

64.743ناجح69.765ناجحمتوسطجيدجيدجيدمتوسطجيد60.000ناجحمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولعمر أحمد خليل حسن الجبوري

81.914ناجح87.353ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جدا76.778ناجحجيد جدامقبولجيد جداامتيازمتوسطجيدعمر سفاح خليفة هواس الدوري

66.657ناجح72.647ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطجيد61.000ناجحجيدمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولعمر طيب أحمد ابراهيم الجبوري

66.971ناجح75.412ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد59.000ناجحمتوسطمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولعمر غازي شهاب احمد الصميدعي

67.314ناجح73.294ناجحامتيازجيدجيدجيدجيدمتوسط61.667ناجحمتوسطمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولغسان حمود مسلط احمد اللهيبي

71.771ناجح76.353ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيد67.444ناجحجيدمقبولمتوسطجيدجيدمتوسطغسان كمال كاظم فريح الطريمشاوي

66.943ناجح71.824ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدمتوسطمتوسط62.333ناجحجيدمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولفاطمة سعد يوسف علي الخزرجي 

77.914ناجح78.529ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيد77.333ناجحامتيازمقبولمتوسطامتيازجيدجيدفاطمة عامر شاهين رجب الناصري

65.286ناجح74.294ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدمتوسطمتوسط56.778ناجحجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولفاطمة عبدالفتاح حاجم سلطان العزاوي

80.971ناجح82.000ناجحامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيد80.000ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيدفرح كريم أحمد صالح العزاوي

88.886ناجح86.176ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداامتيازجيد جدا91.444ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازفؤاد سالم فتاح عالوي الجبوري

68.400ناجح75.765ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيد61.444ناجحجيد جدامقبولمتوسطمقبولجيدمقبولقحطان شهاب أحمد عبدهللا الدليمي

68.486ناجح73.588ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيدجيد63.667ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطمقبولقيس جارو مصلح موسى العبيدي

65.771ناجح73.765ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيدمتوسط58.222ناجحمتوسطجيدمقبولمقبولمتوسطمقبوللبنى عامر حميد احمد الصميدعي

71.029ناجح76.941ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد65.444ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيد جدامتوسطمقبولليث خميس مصلح عطية المرسومي

69.857ناجح78.059ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد62.111ناجحجيدمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولليلى رجب نوفان هزاع الكراعي

70.571ناجح77.294ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيد64.222ناجحجيدمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولمتعب عيدان محمد مخلف الزيدي 



65.571ناجح72.412ناجحجيدجيدجيدجيدمتوسطجيد59.111ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولمثنى معد حميد زيدان التميمي

70.371ناجح76.529ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد64.556ناجحجيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولمحمد احمد حسين حمد العيساوي

76.429ناجح81.824ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد71.333ناجحجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطجيدمحمد إسماعيل صالح عبد هللا التميمي

75.943ناجح78.000ناجحامتيازجيدجيد جداجيدمتوسطجيد74.000ناجحامتيازمقبولجيد جداجيدمقبولجيد جدامحمد أكريم غشيم حسن العيساوي

65.429ناجح72.824ناجحمتوسطجيدجيدجيدجيدجيد58.444ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمحمد ايدن عدنان رفيق الشابندر 

68.571ناجح73.059ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطجيد64.333ناجحجيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمحمد جاسم محمد بدر الجبوري

95.000ناجح93.000ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازامتياز96.889ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازمحمد حميد أحمد فرحان العجيلي

65.600ناجح74.941ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدجيدجيد56.778ناجحمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمد حميد علي الطيف العباسي

67.000ناجح72.765ناجحمتوسطجيدجيدجيدجيدجيد61.556ناجحمقبولمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولمحمد حميد محمد كاظم الجبوري

68.743ناجح74.824ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدجيدجيد63.000ناجحمتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولمحمد منذر نعمان ثابت البدري

68.371ناجح75.706ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدجيدجيد61.444ناجحمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمحمد نزهان حميد عطية الجبوري

66.257ناجح73.471ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدجيدمتوسط59.444ناجحمقبولجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمحمد نوري خباز مخلف العزاوي

68.457ناجح77.412ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد60.000ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمحمود خميس نجم عبد هللا التكريتي

83.971ناجح86.765ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جدا81.333ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيد جدامحمود عواد محمد ججو العبيدي 

74.971ناجح81.176ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد69.111ناجحجيد جدامقبولمتوسطجيد جدامقبولمتوسطمحمود مدلل محمد صالح العجيلي

66.971ناجح72.235ناجحمتوسطجيدجيدجيدجيدمتوسط62.000ناجحمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولمجاهد خالد إبراهيم نجرس القيسي

68.743ناجح75.765ناجحجيدجيدجيد جداجيدجيدجيد62.111ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمروه مناف حسين حمد الظفيري

67.486ناجح79.412ناجحجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيد56.222ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمريم إبراهيم خيرو حمادي الحديثي

72.000ناجح81.059ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيد جداجيد63.444ناجحجيدجيدجيدجيدمقبولمقبولمريم مجيد عطوان ابراهيم  البازي

74.429ناجح79.118ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيد70.000ناجحامتيازجيدجيدجيدمتوسطمتوسطمصطفى حميد محمود احمد القرغولي

66.714ناجح77.000ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد57.000ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمصطفى أثير حافظ مهدي الحديثي

34.257راسب40.176راسبضعيفجيدضعيفضعيفمقبولمقبول28.667راسبضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمصطفى حامد حلو حمد الدليمي

81.714ناجح82.824ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد80.667ناجحامتيازجيدجيد جداجيد جداجيدجيدمصطفى حميد حسين طه االسودي

64.857ناجح73.412ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطجيد56.778ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمصطفى فالح نجرس ظاهر الخزرجي

75.229ناجح80.176ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد70.556ناجحجيد جدامتوسطمتوسطجيد جدامقبولجيدمصطفى خليفة علي درويش الدراجي

65.571ناجح71.941ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدمتوسطمتوسط59.556ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمنتصر فالح عيدان جادر الخزرجي

70.286ناجح74.471ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيد66.333ناجحامتيازمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولمؤيد جمعة عيسى جمعة السالمي

74.514ناجح78.824ناجحامتيازجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيد70.444ناجحامتيازمقبولجيدمتوسطمتوسطجيدميسر طالل حسين علي الجنابي

72.743ناجح80.235ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد65.667ناجحجيدمتوسطجيدمقبولمتوسطمتوسطناجي علي صالح عبد الحشماوي

87.714ناجح89.529ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتياز86.000ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدانصيف جاسم حمود شبيب العيساوي

81.714ناجح84.118ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جدا79.444ناجحجيد جدامقبولامتيازامتيازمتوسطجيد جدانور هيثم مناور شهوان الحمداني

79.800ناجح81.471ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد78.222ناجحامتيازجيدجيد جداجيد جداجيدجيدنورجان نبيل سليمان مجيد الخالدي

0.000راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهاشم محمود طه حمود الجبوري

70.743ناجح75.765ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطجيد66.000ناجحجيدمقبولمتوسطجيدمتوسطمتوسطهبة إبراهيم حسين عويد العبيدي

76.400ناجح80.471ناجحامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيد72.556ناجحامتيازمقبولجيد جداجيدمتوسطجيدهبة ثامر فاضل حميد الدوري

65.800ناجح73.588ناجحمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيد58.444ناجحجيدمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولهيثم عماد عريبي هزاع العجيلي

76.143ناجح83.941ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد68.778ناجحجيد جدامتوسطجيد جداجيدمقبولمتوسطوقاص مزهر مهدي ابراهيم الدوري

75.257ناجح80.235ناجحامتيازجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيد70.556ناجحامتيازمقبولجيدجيد جدامقبولمتوسطوالء حمد كريم طه الجبوري

72.943ناجح82.647ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد63.778ناجحجيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولياسر طامي محمد صالح العبيدي



65.029ناجح72.824ناجحجيد جداجيدجيدجيدجيدمتوسط57.667ناجحمتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولياسر عبدالمجيد سعد جديع الخزرجي

0.000راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفياسين صكبان عبدهللا محمد المكدمي

65.857ناجح75.941ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطجيدجيد56.333ناجحجيد جدامقبولمقبولمتوسطمقبولمقبوليوسف فليح حسن اسماعيل النعيمي

75.057ناجح79.000ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيد جداجيد71.333ناجحجيدمقبولمتوسطجيدجيدجيديوسف محمد علوان ابراهيم العبيدي



2مواد التحميل


