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88.3684ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيدامتيازإبراهيم سالم داود احمد الدوري1

90.8947ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازإبراهيم يحيى زكري عمار التكريتي2

83.8421ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيداثير احمد سلمان خليل الشاماني3

84.9474ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيدجيداحمد بابان عبد هللا سلمان الجبوري4

85.9474ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جدااحمد حامد عبود علوان النعيمي5

79.4737ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازجيدجيدمتوسطاحمد حسان محمد احمد الطائي6

78.2632ناجحجيدجيد جداجيدامتيازجيدجيدمتوسطاحمد خالد محمد ضاحي الدليمي7

82.3158ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازمتوسطجيد جداجيداحمد عبد الرزاق عيسى زعيان الجبوري8

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفادهم عبد المنعم سعيد مهدي الطائي9

84.4737ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداأسامة إسماعيل ضايع نايف الجنابي10

88.3158ناجحامتيازامتيازجيدامتيازامتيازجيدجيد جدااسراء خضير عباس حمد الخزرجي11

88.2632ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جدااسراء عصام مجيد طه الدوري12

83.3158ناجحجيدامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيد جدااسعد مصطفى حمد إبراهيم الجبوري13

86.4737ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جداأطياف اركان جاسم محمد الجنابي14

83.3158ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازجيدجيد جداجيد جداأكرم كاظم خميس سبع الصبيحي15

83.0000ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيدجيدجيد جداامنة قيس محسن سمير الدوري16

84.2632ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازمقبولجيد جداجيد جداامنية ضيف سامي حميد الشمري17

83.7895ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيدانتصار علي سليمان احمد الجميلي18

83.3158ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازجيدجيدجيد جداانفال محمد صابر محمود الناصري19

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفانمار صالح دولة جاسم العبيدي20

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفايالف نجاة عبد الرحمن طاهر الفتي21

80.4737ناجحجيدامتيازجيدامتيازمتوسطجيد جداجيدايمن خليل إبراهيم طعمة الصميدعي22

76.2632ناجحجيد جدامتوسطجيدامتيازمتوسطجيد جدامتوسطايمن علي حسين حتيوي العزاوي23

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفأيوب محمد إبراهيم عبد الطائي24

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفتبارك جعفر فاضل هيشان التكريتي25

87.1053ناجحجيد جداامتيازمتوسطامتيازجيد جداجيد جداجيد جداثائر عبد الفتاح دحام رشيد الدليمي26

82.6316ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازمتوسطجيد جداجيدجليل عبد القادر مطلك جاسم االوسي27

83.0526ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازجيدجيد جداجيدجمال كامل شامل عساف الطائي28

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحاتم عبد الكريم صالح علي الطائي29

82.6842ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيدحسن خالد حسين جاسم البوشبلي30

83.8421ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيدجيدحسين خالد حسين عطية العطافي31

83.0526ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيدحسين عامر خلف حمد العزاوي32

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحمد راتب حمد عبد الضفيري33

87.6842ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازامتيازجيدجيد جداحمد عزام مصطفى حسين الجبوري34

85.1053ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيد جداجيدحمزه بدور وحيد محول البازي35

86.3158ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدامتيازخالد عباس رشيد عليوي النيساني36

81.3684ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازجيدمتوسطجيدخطاب عمر غافل محمد النيساني37

85.8947ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جدادانيه محمد عبد هللا دخيل التكريتي38

83.5789ناجحجيد جداامتيازمتوسطامتيازجيد جداجيدجيد جدادعاء حازم ماجد سعد الحمداني39

88.1579ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداامتيازجيد جدادعاء دحام زبن حسن العبيدي40

84.4737ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازجيدجيد جداجيد جدادنيا كريم حسن محمد العباسي41

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفديانا عبد الرحمن محمود محمد الخزرجي42

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرافد إبراهيم احمد عواد الطائي43

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرسول سعدون عبد هللا نشاره القيسي44
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89.7895ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازجيدامتيازرغد عوف عبد الرحمن علي الدوري45

85.1579ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيد جدارقية طلعت محمد خليل الحداد46

87.5789ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازامتيازجيدجيد جدارواء محمد إبراهيم عطية الجبوري47

85.9474ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداجيد جداجيدرؤى خالد جاسم حمادي العبيدي48

87.2632ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداريام ياسين طه محمود التكريتي49

87.5789ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداجيدامتياززهراء محمد مخلف بدوي القرغولي50

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفزينب قاسم رشاد وجيه الدوري51

87.4211ناجحامتيازامتيازجيدامتيازامتيازجيدجيد جداساره رياض خميس إبراهيم الحيالي52

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسحر سالم حامد علي الحرباوي53

83.5263ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيدسحر علي دليل خالد الجبوري54

79.2632ناجحجيد جداامتيازجيدجيد جداجيدجيد جداجيدسفيان احمد عيسى محمد الجبوري55

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسيف صدام جاسم ضايع السعودي56

83.4737ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدامتيازجيد جداسيف عارف ساكن سلطان الزبيدي57

81.5789ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازمتوسطجيد جداجيد جداشريف خضر احمد عبد الجبوري58

82.7368ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيد جداشمس الدين حامد عبود علوان النعيمي59

77.0526ناجحجيدجيدجيدامتيازجيدجيدمتوسطشهاب احمد عايد حمد الشمري60

87.0000ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازامتيازجيدجيد جداصفا شعبان خلف كانون العزاوي61

81.1053ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيدضرغام خالد حمزة راهي المعموري62

82.8947ناجحامتيازامتيازمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداجيدضيف تركي غائب سالم المفرجي63

88.4211ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداطيبة عصام عبد الواحد محمود الرفاعي64

80.5789ناجحجيد جداامتيازجيدجيد جداجيدجيد جدامتوسططيف محمد احمد خضير الغريري65

84.6842ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداجيد جداجيدظاهر محمد عبد العزيز طاهر العبيدي66

83.7895ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازجيدجيد جداجيد جداعائشة قدوري عبدالهادي عبدالكريم التكريتي67

31.2632معيدجيد جداضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفجيدعبد العزيز رعد عزيز احمد الغريري68

84.3684ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيدعبد العزيز سالم حسين علي العاني69

82.1053ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازجيدجيد جداجيدعبد هللا باسم محمد فارس الجبوري70

90.2105ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازعبد هللا رائد ياسين شهاب الدوري71

83.3158ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيدجيدعبد هللا صالح محمد سبع الحمداني72

83.7368ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداعثمان ساكن عنتر حسين المجمعي73

86.7368ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدعال جاسم محمد عيسى الدوري74

84.2105ناجحجيدامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداعلي خالد محمد علوان المشهداني75

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي عمر عبد القادر سعيد الجباري76

82.5789ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازجيدامتيازجيدعلي محمد موسى خلف الدليمي77

83.3158ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيدعمر إبراهيم عبد هللا محمد الشيخ عيسى78

83.5789ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازجيدامتيازجيدعمر خليل فاضل كاظم الدوري79

85.0000ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداعمر درك صباح محجوب العبيدي80

84.8947ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداعمر فاضل عباس حمد الحمد81

89.7895ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتيازجيدامتيازفاطمة عادل عوني صالح الدوري82

81.1579ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيدقصي فؤاد حماد وردي المشهداني83

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفكرم سعدي عبد العزيز صبح الحمداني84

81.6316ناجحجيدامتيازمتوسطامتيازجيدامتيازجيدمالك فرحان حمد مرهون الخزرجي85

85.0000ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جدامحمد احمد إبراهيم خليل الجبوري86

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد حسن محمد حمد الجبوري87

85.9474ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جدامحمد حميد عبد هللا سليمان اللهيبي88
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82.8421ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جدامحمد شهاب احمد لطيف البدري89

81.7368ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيدجيدمحمد ضياء ضاري حسين الحسيني90

83.1579ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداجيد جداجيدمحمد عبد الكريم احمد خلف الدراجي91

80.4737ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيدجيدمحمد فرحان إبراهيم حسون الدليمي92

90.1579ناجحامتيازامتيازجيدامتيازامتيازجيد جداامتيازمحمد قاسم علي رشيد الدليمي93

76.3158ناجحجيد جداجيدجيدامتيازجيدجيدمتوسطمرتضى كريم ياسين عباس الجوراني94

83.7368ناجحجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامروه غفار حمود جاسم الدوري95

89.6842ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداامتيازجيد جدامصطفى احمد برهان الدين عبد الرحمن التكريتي96

80.8947ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدمتوسطمصطفى أسامة احمد جاسم العزاوي97

83.5263ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازجيدجيد جداجيدمصطفى حسن إبراهيم حسن السعدي98

78.4737ناجحجيد جدامتوسطجيدامتيازجيدجيد جدامتوسطمصطفى خلف حسين علي العبيدي99

83.3158ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيدجيد جدامصطفى عباس علوان داود الويسي100

77.4737ناجحامتيازامتيازجيدجيد جدامتوسطجيدمتوسطمصعب خطاب عمر نجم اليعكوب101

84.4737ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداميناء فؤاد عواد كاظم االحبابي102

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنايف علي محمد مذري السراي103

86.0526ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدنبأ ناصر نعمان نجم التكريتي104

84.4211ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازجيدجيد جداجيدنور عمار علي صالح الجبوري105

78.3158ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطجيدهديل انيس اديب سكران الدوري106

83.6316ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداهشام ورد اسعد محمد الجبوري107

79.8421ناجحجيد جداجيدجيدامتيازجيدجيدجيدهمام عواد إبراهيم علي الجبوري108

81.9474ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيدجيدهيثم سعد هللا حمود صالح الجبوري109

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوائل ذياب سرحان عادي اللهيبي110

84.7895ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جداوعد عطية محمد سعيد الجبوري111

77.0000ناجحجيد جداجيد جدامتوسطامتيازمتوسطجيدمتوسطياسر فرحان محمد فرحان العجيلي112

84.2105ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازجيد جداجيد جداجيدياسين صالح مهدي إبراهيم الفراجي113

11.3684معيدضعيفضعيفضعيفضعيفجيدضعيفضعيفيوسف سعدي عزيز صبح الحمداني114

83.1579ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيدجيد جدايوسف مجيد محمد مجيد الجبوري115

84.1579ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيد جدايوسف مؤيد فريد مرعي التكريتي116


