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76.56411ناجح88.8421ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتياز64.9000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيداحمد دريد فاضل محسن البياتي

76.64102ناجح87.9474ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدا65.9000ناجحمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيداحمد عالء الدين حسين عبود السعيدي

80.66673ناجح89.7895ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز72.0000ناجحمتوسطجيدجيد جدامقبولجيدجيداحمد عبدهللا عبد

78.42564ناجح88.0316ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جدا69.3000ناجحمقبولجيد جدامتوسطمقبولجيدجيد جدااحمد محمد حيدر بكتاش البياتي

74.04625ناجح90.9895ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتياز57.9500ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولاحمد محمد خلف جمعة الجبوري

3.07696راسب4.2105راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف2.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد محمد عبدالعزيز

امنة بسام طايس جبر الدوري

80.05138ناجح89.0526ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتياز71.5000ناجحمتوسطمتوسطجيد جدامقبولجيدجيدانعام نعمة محمد 

87.36929ناجح92.6000ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز82.4000ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيدامتيازجيدانيس محمد صالح خلف الدراجي

86.682110ناجح91.9263ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازامتياز81.7000ناجحامتيازمتوسطجيد جداامتيازجيدجيدايمان حامد لطيف خلف البو اسود

78.841011ناجح89.2526ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جدا68.9500ناجحمقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيد جدابراء مجيد حميد 

80.943612ناجح90.8316ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز71.5500ناجحمقبولمتوسطامتيازمقبولجيد جداجيد جدابالل عامر علي جابر الدوري

76.820513ناجح88.3684ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جدا65.8500ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولجيدجيدبيداء صالح مهدي صالح الصميدعي

77.071814ناجح87.7263ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيدامتياز66.9500ناجحمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيد جدابيداء علون عبد سلمان السامرائي

تركي محمد حبيب

82.389716ناجح95.5895ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز69.8500ناجحمقبولجيد جدامتوسطجيد جداجيد جدامقبولحاتم عبدالكريم حسين 

94.953817ناجح96.4316ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز93.5500ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداحامد عبدهللا احمد كاطع الجبوري

78.897418ناجح87.3158ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز70.9000ناجحمقبولجيد جداجيد جدامقبولجيدجيدحسن حمدي مهدي

71.564119ناجح87.2105ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدا56.7000ناجحمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطحوراء عالءالدين حسين

76.189720ناجح94.3368ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز58.9500ناجحمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمتوسطخالد عبدهللا محمد حسين الجبوري

78.871821ناجح87.8421ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جدا70.3500ناجحمقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيد جداخلف علي صالح

3.076922راسب4.2105راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف2.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفدانيال بالل صبري سعدون الدراجي 

88.112823ناجح92.0737ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداامتياز84.3500ناجحامتيازامتيازامتيازجيدجيدجيدرشا عبد الجبار احمد محمد السامرائي

94.564124ناجح96.3684ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز92.8500ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جدازيد عمران بردي فارس القيسي

77.251325ناجح88.2526ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتياز66.8000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جداسالم عبدالجبار نصيف جاسم الجبوري

71.943626ناجح85.1474ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جدا59.4000ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولجيدمتوسطسيف حسيب عفتيان علي الجبوري 

73.635927ناجح81.9895ناجحمقبولامتيازامتيازجيدجيدامتياز65.7000ناجحمقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيدشعيب عارف هاشم شبيب

صالح تركي نايف احمد الجبوري

77.907729ناجح90.1263ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتياز66.3000ناجحمقبولامتيازجيد جدامقبولمقبولجيدضياء خالد جاسم

عباس يحيى درويش عبدهللا الجبوري

76.379531ناجح87.3053ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز66.0000ناجحمتوسطجيدجيدمقبولمقبولجيد جداعلي حسن رشيد محمد علي جواري

85.764132ناجح94.4105ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز77.5500ناجحامتيازجيدجيدجيد جدامقبولجيد جداعلياء عبد الحسين محسن خلف الساعدي

80.574433ناجح91.7053ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز70.0000ناجحمتوسطجيدمتوسطجيد جدامقبولجيد جداعلياء هيثم شامل 

عمار جودة حازم عبد الدوري 

72.302635ناجح82.4632ناجحجيد جداامتيازجيد جدامتوسطجيدامتياز62.6500ناجحمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدمتوسطعمر الفاروق احمد حمزة براك

73.717936ناجح83.8421ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جدا64.1000ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولجيدجيدعمر بهجت يعقوب يوسف الحميري

74.512837ناجح86.1053ناجحجيدامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جدا63.5000ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولجيدجيدعمر عبدالخالق خلف علي الحامدي

86.538538ناجح95.8947ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازامتياز77.6500ناجحجيد جداجيدامتيازجيدمتوسطجيد جداغسان محجوب احمد مصلح العزاوي

69.610339ناجح88.6211ناجحجيدامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز51.5500ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولغسق مجيد حميد محمود الدوري

72.533340ناجح85.2000ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيدجيد جدا60.5000ناجحمقبولجيدمتوسطمقبولجيدمتوسطغفران ماهر حمد 

79.102641ناجح89.8947ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز68.8500ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطجيد جداجيدفاطمة موفق ناجي حميد البياتي
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فهد صباح حمود ساير الفراجي

80.441043ناجح91.6421ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازامتياز69.8000ناجحمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيد جداليث عبدهللا خلف حسين الجبوري

79.774444ناجح91.4842ناجحجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتياز68.6500ناجحمتوسطمقبولجيد جدامتوسطمقبولجيد جداماهر قحطان عدنان سليمان الونداوي

0.000045راسب0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمثنى حمادي غفار حسن التكريتي

79.153846ناجح86.6842ناجحجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدامتياز72.0000ناجحمقبولمتوسطامتيازمقبولجيد جداجيدمحمد اكبر حسن صالح البياتي

محمد حمد ندا منوخ العبيدي

محمد شامل خلف عودة

76.661549ناجح91.9368ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتياز62.1500ناجحمقبولجيد جدامتوسطمقبولمتوسطمتوسطمحمد شبيب نمر حامد السعدون

90.435950ناجح92.7895ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتياز88.2000ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازجيدمحمد عبدالواحد سلمان خلف السامرائي

88.841051ناجح95.6211ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز82.4000ناجحجيدامتيازامتيازامتيازجيدجيدمحمد هاشم عبدالواحد حسين الجبوري

82.035952ناجح93.7579ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز70.9000ناجحمتوسطامتيازمتوسطجيدمتوسطمتوسطمحمود زبن مهوس حمد الطائي

76.359053ناجح88.0000ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جدا65.3000ناجحمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدمسلم عبد االمير احمد حسن البياتي

75.446254ناجح87.8105ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدا63.7000ناجحمقبولجيدجيد جدامقبولجيدمقبولمصطفى علي نجم عبدهللا الجبوري

77.846255ناجح89.5263ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز66.7500ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولجيدجيدمصطفى ماجد جاسم محمد الدلوي

75.410356ناجح86.6842ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتياز64.7000ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولجيدجيدمعتز عامر عبد علي الدليمي

76.923157ناجح87.4211ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدا66.9500ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطجيدجيدميس خلف جاسم 

78.359058ناجح87.2105ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدا69.9500ناجحمقبولجيدمتوسطمقبولجيدجيدميس عواد شالش حمد الجواري

76.205159ناجح89.0526ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيد جداامتياز64.0000ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولجيدجيدميسر عايد حمد حسين الطائي

ناصر مولود صالح

0.000061راسب0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنشمي عماد شعبان حاجم الناصري

88.692362ناجح96.0000ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز81.7500ناجحامتيازجيدمتوسطامتيازجيدجيد جدانور خالد محمد عباس الحيالي

نوري رائد نوري علي الخزرجي

83.789764ناجح93.1474ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جدا74.9000ناجحجيدجيدجيدجيد جدامتوسطجيدهالة سعد طه 

75.020565ناجح85.0421ناجحجيدامتيازامتيازجيد جداجيدامتياز65.5000ناجحجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدمتوسطهدير غازي فيصل

79.856466ناجح89.9684ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز70.2500ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولجيد جداجيد جداهمام حسين صالح 

72.738567ناجح88.4632ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتياز57.8000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدايقين لفته إبراهيم صالح الجبوري

86.943668ناجح93.9895ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز80.2500ناجحجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيديوسف نايف زبن انغيمش الشمري
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