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88.8421ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازاحمد دريد فاضل محسن البياتي1
87.9474ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدااحمد عالء الدين حسين عبود السعيدي2
89.7895ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازاحمد عبدهللا عبد3
88.0316ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جدااحمد محمد حيدر بكتاش البياتي4
90.9895ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتيازاحمد محمد خلف جمعة الجبوري5
4.2105معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد محمد عبدالعزيز6
91.9895ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازامنة بسام طايس جبر الدوري7
89.0526ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتيازانعام نعمة محمد 8
92.6000ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازانيس محمد صالح خلف الدراجي9
91.9263ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازايمان حامد لطيف خلف البو اسود10
براء مجيد حميد 11

90.8316ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازبالل عامر علي جابر الدوري12
88.3684ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جدابيداء صالح مهدي صالح الصميدعي13
بيداء علون عبد سلمان السامرائي14

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفتركي محمد حبيب15
95.5895ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازحاتم عبدالكريم حسين 16
96.4316ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازحامد عبدهللا احمد كاطع الجبوري17
87.3158ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازحسن حمدي مهدي18
87.2105ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداحوراء عالءالدين حسين19
94.3368ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازخالد عبدهللا محمد حسين الجبوري20
خلف علي صالح21

4.2105معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفدانيال بالل صبري سعدون الدراجي 22
92.0737ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازرشا عبد الجبار احمد محمد السامرائي23
93.3684ناجحامتيازامتيازجيدامتيازامتيازامتياززيد عمران بردي فارس القيسي24
88.2526ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتيازسالم عبدالجبار نصيف جاسم الجبوري25
85.1474ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جداسيف حسيب عفتيان علي الجبوري 26
81.9895ناجحمقبولامتيازامتيازجيدجيدامتيازشعيب عارف هاشم شبيب27
87.0947ناجحجيدامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازصالح تركي نايف احمد الجبوري28
90.1263ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتيازضياء خالد جاسم29
عباس يحيى درويش عبدهللا الجبوري30

87.3053ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازعلي حسن رشيد محمد علي جواري31
94.4105ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازعلياء عبد الحسين محسن خلف الساعدي32
91.7053ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازعلياء هيثم شامل 33
4.2105معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمار جودة حازم عبد الدوري 34
82.4632ناجحجيد جداامتيازجيد جدامتوسطجيدامتيازعمر الفاروق احمد حمزة براك35
83.8421ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداعمر بهجت يعقوب يوسف الحميري36
عمر عبدالخالق خلف علي الحامدي37

95.8947ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازغسان محجوب احمد مصلح العزاوي38
88.6211ناجحجيدامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازغسق مجيد حميد محمود الدوري39
85.2000ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدجيدجيد جداغفران ماهر حمد 40
89.8947ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازفاطمة موفق ناجي حميد البياتي41
فهد صباح حمود ساير الفراجي42

91.6421ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازليث عبدهللا خلف حسين الجبوري43
91.4842ناجحجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازماهر قحطان عدنان سليمان الونداوي44
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0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمثنى حمادي غفار حسن التكريتي45
86.6842ناجحجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدامتيازمحمد اكبر حسن صالح البياتي46
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد حمد ندا منوخ العبيدي47
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد شامل خلف عودة48
91.9368ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازمحمد شبيب نمر حامد السعدون49
93.0211ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازمحمد عبدالواحد سلمان خلف السامرائي50
95.6211ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازمحمد هاشم عبدالواحد حسين الجبوري51
93.7579ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازمحمود زبن مهوس حمد الطائي52
88.0000ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جدامسلم عبد االمير احمد حسن البياتي53
87.8105ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامصطفى علي نجم عبدهللا الجبوري54
89.5263ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازمصطفى ماجد جاسم محمد الدلوي55
84.3158ناجحجيد جدامتوسطامتيازجيد جداجيد جداامتيازمعتز عامر عبد علي الدليمي56
87.4211ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جداميس خلف جاسم 57
87.2105ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جداميس عواد شالش حمد الجواري58
93.3158ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازميسر عايد حمد حسين الطائي59
11.6211معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفناصر مولود صالح60
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنشمي عماد شعبان حاجم الناصري61
93.6316ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدامتيازامتيازنور خالد محمد عباس الحيالي62
نوري رائد نوري علي الخزرجي63

93.1474ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداهالة سعد طه 64
85.0421ناجحجيدامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازهدير غازي فيصل65
89.9684ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازهمام حسين صالح 66
88.4632ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازيقين لفته إبراهيم صالح الجبوري67
93.9895ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازيوسف نايف زبن انغيمش الشمري68
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