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60.2261ناجح63.529ناجحجيدمقبولامتيازمتوسطمقبولمقبول56.214ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولإبراهيم احمد عباس محمد الجنابي 

67.5482ناجح63.706ناجحجيدمقبولجيدجيدمتوسطمقبول72.214ناجحمتوسطجدا جيدامتيازجيدجيدمقبولإبراهيم جميل وسمي محمد الجبوري 

60.6453ناجح59.588ناجحجيدمقبولمتوسطمقبولجيدمقبول61.929ناجحجيدمتوسطجدا جيدمقبولمقبولمقبولابوبكر جاسم محمد جاسم الحشماوي 

70.1294ناجح65.294ناجحجدا جيدمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسط76.000ناجحمقبولمتوسطامتيازجيدامتيازمتوسطاحمد إسماعيل حسن سريبت الغريري

64.9035ناجح64.647ناجحجيدمتوسطجيدمقبولجيدمقبول65.214ناجحمقبولمتوسطامتيازمقبولجيدمقبولاحمد إسماعيل شهاب احمد النعيمي

72.3556ناجح69.412ناجحجدا جيدمقبولامتيازجيدمتوسطمقبول75.929ناجحمقبولجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجيداحمد خضر حسين علي الجبوري

51.6137راسب47.647راسبمقبولضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبول56.429ناجحمقبولمقبولجدا جيدمقبولمقبولمقبولاحمد رعد احمد عبدهللا الجبوري

60.5168ناجح59.176ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولجيدمقبول62.143ناجحمقبولمقبولامتيازمقبولمقبولمقبولاحمد شاكر محمود حسين الجميلي 

80.2269ناجح77.294ناجحامتيازمتوسطجدا جيدامتيازجيدمتوسط83.786ناجحجيدجيدامتيازجيدامتيازجدا جيداحمد علي داود موسى البدراني 

69.12910ناجح64.588ناجحجدا جيدمقبولجدا جيدمقبولمتوسطمتوسط74.643ناجحمتوسطجدا جيدامتيازمتوسطجدا جيدمقبولاحمد علي شلش عبدهللا المشايخي 

61.71011ناجح60.941ناجحمتوسطمتوسطجدا جيدمقبولمقبولمقبول62.643ناجحمتوسطمتوسطجدا جيدمقبولمقبولمقبولاحمد فاضل إبراهيم حميد الحربي 

44.12912راسب44.000راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف44.286راسبمقبولمقبولجيدمقبولمقبولضعيفاحمد محمد يونس شالش

62.00013ناجح63.353ناجحمتوسطمقبولجدا جيدمقبولجدا جيدمقبول60.357ناجحمقبولمقبولجدا جيدمتوسطمقبولمقبولاحمد ناشر غانم مانع المكدمي 

64.29014ناجح63.529ناجحجيدمقبولجيدمتوسطمقبولمقبول65.214ناجحمقبولجيدامتيازمقبولمتوسطمقبولاحمد نفوس احمد إبراهيم الجبوري 

78.09715ناجح72.294ناجحامتيازمقبولامتيازجيدمتوسطمتوسط85.143ناجحجدا جيدجيدامتيازجدا جيدامتيازجدا جيداستبرق ستار كريم عمر العبيدي 

83.51616ناجح81.706ناجحامتيازجيدامتيازجدا جيدامتيازمتوسط85.714ناجحجدا جيدجدا جيدامتيازجدا جيدامتيازجيداسراء عبدالوهاب علوان خلف الجبوري 

68.32317ناجح68.000ناجحجيدمقبولامتيازجيدمتوسطمقبول68.714ناجحمتوسطجيدامتيازمتوسطمقبولمقبولأسماء طه خلف محمد الجبوري 

71.74218ناجح63.647ناجحامتيازمقبولجدا جيدمتوسطمقبولمقبول81.571ناجحمتوسطجدا جيدامتيازجيدجدا جيدمتوسطأسماء عدنان صالح محمد الدوري 

61.45219ناجح60.706ناجحجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبول62.357ناجحمقبولمقبولامتيازمقبولمقبولمقبولإسماعيل جاسم عبد حمادي الجنابي 

VALUE!########################20#مقبول!VALUE#متوسطمقبولمقبول59.929ناجحمتوسطمقبولجدا جيدمقبولمقبولمقبولإسماعيل مثنى إبراهيم خلف  

66.61321ناجح64.647ناجحجيدمقبولجدا جيدمقبولجيدمقبول69.000ناجحجيدجيدامتيازمقبولمقبولمتوسطأسيه خميس رمل احمد العيساوي 

74.06522ناجح76.118ناجحامتيازمقبولامتيازجيدمقبولجدا جيد71.571ناجحمتوسطجدا جيدامتيازمقبولمتوسطمتوسطاكرم نايف مظهور حسين الجبوري 

77.96823ناجح73.882ناجحجدا جيدمتوسطجدا جيدجدا جيدمتوسطمتوسط82.929ناجحجيدجيدامتيازجيدامتيازجيدامنه مهند جاسم محمد العزاوي 

63.67724ناجح62.353ناجحمتوسطمقبولجيدمقبولجيدمقبول65.286ناجحمقبولمتوسطجدا جيدمقبولمقبولمتوسطامير عدنان عواد بديوي الدليمي 

57.09725ناجح53.529ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول61.429ناجحمقبولمقبولامتيازمقبولمقبولمقبولانس محمود جاسم كودان الجبوري 

49.74226راسب51.235راسبجيدضعيفجيدمقبولمتوسطضعيف47.929راسبمقبولمقبولجدا جيدمقبولمقبولضعيفانمار عطية حبيب مربط الجبوري

57.41927راسب54.294راسبجيدمقبولجيدمقبولمقبولضعيف61.214ناجحمتوسطجيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولانوار عبد علي موسى ناصر الجبوري 

76.48428ناجح76.000ناجحامتيازجيدجدا جيدجيدمتوسطمتوسط77.071ناجحمتوسطجيدامتيازجدا جيدجيدمتوسطايمان نهاد جهاد عبدهللا

72.64529ناجح68.412ناجحجيدمقبولجدا جيدجيدجيدمقبول77.786ناجحمتوسطجدا جيدامتيازجدا جيدمقبولجيدبراء خضر علي نجم اللهيبي

71.83930ناجح61.882ناجحجيدمقبولجدا جيدمقبولمتوسطمقبول83.929ناجحمتوسطجيدامتيازامتيازامتيازجيدبشير غالب حسين علوان العزاوي 

60.67731ناجح59.176ناجحمتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطمقبول62.500ناجحمقبولمتوسطجدا جيدمقبولمقبولمتوسطتمارا كمال فزاع محمد العباسي

62.32332ناجح61.941ناجحمتوسطمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبول62.786ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدجاسم جمعة جاسم مسطاف

62.58133ناجح60.588ناجحجيدمقبولمتوسطمقبولجيدمقبول65.000ناجحمقبولمتوسطجدا جيدمقبولمقبولمتوسطجاسم محمد نواف ضيدان  اطعيمه

70.35534ناجح70.353ناجحمتوسطمقبولامتيازجيدجدا جيدمقبول70.357ناجحجيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمتوسطجمال نوري حمادي نزال الدليمي 

58.29035ناجح55.647ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبول61.500ناجحمقبولمتوسطجدا جيدمقبولمتوسطمقبولحاتم علي ضيدان حويل اطعيمه

74.83936ناجح70.353ناجحامتيازمتوسطجدا جيدجيدجيدمقبول80.286ناجحجدا جيدجدا جيدامتيازجيدجدا جيدمتوسطحسن احمد إبراهيم محمد الجبوري

78.06537ناجح69.529ناجحامتيازمتوسطجدا جيدجيدمتوسطمقبول88.429ناجحامتيازامتيازجدا جيدامتيازامتيازجيدحسن علي شكوري محمود الدراجي 

61.09738ناجح62.118ناجحجيدمقبولجيدمقبولمتوسطمقبول59.857ناجحمقبولجيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولحسن هاشم محمد محمود الجميلي 

39########################ضعيفضعيف!VALUE#ضعيفضعيفضعيف17.286راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسين خضير محمد جاسم الخزرجي

69.03240ناجح66.471ناجحجيدمقبولجيدمقبولامتيازمقبول72.143ناجحمقبولجيدجدا جيدمتوسطمتوسطجيدحسين محمود حنتو سلمان الفضلي

57.35541ناجح54.647ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول60.643ناجحمتوسطمتوسطجدا جيدمقبولمقبولمقبولحسين مهدي دخيل علي العويسي 

77.16142ناجح78.000ناجحجدا جيدجدا جيدامتيازجيدمتوسطجيد76.143ناجحجيدجيدامتيازمتوسطمتوسطجيدحكيم ناصر خلف محمد الطربولي 

14.09743راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف31.214راسبمتوسطمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفحماد أحمد وادي

63.12944ناجح60.706ناجحمتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطمقبول66.071ناجحمتوسطجدا جيدجيدمقبولمتوسطمتوسطحمزه خالد حمود محيميد الدراجي 

64.48445ناجح62.059ناجحمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولمقبول67.429ناجحمتوسطجيدامتيازمقبولمتوسطمقبولحيدر حسين يوسف محيميد اللهيبي 

53.51646راسب57.118ناجحجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبول49.143راسبمقبولجيدجدا جيدضعيفمقبولضعيفخلف وسمي محمد محمود الجبوري

64.90347ناجح63.059ناجحمتوسطمقبولجيدجيدمتوسطمقبول67.143ناجحمتوسطجدا جيدجدا جيدمتوسطمتوسطمقبولدعاء مجيد لطيف عباس سلطاني 

67.96848ناجح68.941ناجحجدا جيدمقبولجيدجيدجدا جيدمقبول66.786ناجحمقبولمقبولجدا جيدمقبولجيدمتوسطدعاء مهدي محيبس حامد المجمعي 

67.93549ناجح64.118ناجحجدا جيدمتوسطجدا جيدمتوسطمقبولمقبول72.571ناجحمتوسطجدا جيدامتيازمقبولجدا جيدمقبولذاكر صالح حسين ضيدان الخزرجي

67.32350ناجح64.059ناجحجيدمقبولجيدمقبولجيدمقبول71.286ناجحمقبولامتيازجدا جيدجيدمتوسطمقبولرجب حسن رجب حسن

63.09751ناجح60.294ناجحجيدمقبولجيدمتوسطمقبولمقبول66.500ناجحمتوسطجيدامتيازمتوسطمقبولمقبولرحمن شاكر محمود علوان الصمدعي 



53.19452راسب47.471راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف60.143ناجحمتوسطمتوسطجدا جيدمقبولمقبولمقبولرسل علي حسين جواد السعدي 

56.71053راسب51.235راسبمتوسطمقبولمتوسطمقبولجيدضعيف63.357ناجحمقبولجيدامتيازمقبولمقبولمقبولرعد حسن محمد

67.48454ناجح61.412ناجحجيدمقبولجدا جيدمقبولمتوسطمقبول74.857ناجحمقبولجدا جيدامتيازجيدجيدمتوسطرغد محمد مالك طه العبيدي 

70.90355ناجح68.353ناجحجيدمقبولجيدجيدجيدمتوسط74.000ناجحمتوسطمقبولامتيازمتوسطجيدجدا جيدرؤى سعد حسون نجم التكريتي 

80.32356ناجح81.059ناجحامتيازجيدامتيازجيدجدا جيدجيد79.429ناجحجيدجيدامتيازمتوسطمقبولامتيازروئ عبدالغني نايف رديف الدوري 

79.03257ناجح75.353ناجحجدا جيدجيدجدا جيدجيدجدا جيدمقبول83.500ناجحجيدجدا جيدامتيازجدا جيدامتيازجيدريا شهاب احمد حسين السامرائي

68.54858ناجح66.118ناجحجدا جيدمقبولمتوسطجيدجيدمقبول71.500ناجحمتوسطامتيازجدا جيدجيدمقبولمتوسطريام ثوري خلف صكر الجبوري 

64.25859ناجح63.353ناجحجدا جيدمقبولجيدمتوسطجيدمقبول65.357ناجحمقبولجيدجدا جيدمتوسطمقبولمقبولريحان هاشم محمد جمعة السالمي

70.03260ناجح69.824ناجحجدا جيدمقبولجدا جيدجيدمتوسطمتوسط70.286ناجحمتوسطجيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولزهراء اصغر حميد إبراهيم البياتي 

52.35561راسب47.412راسبمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيف58.357راسبمقبولجيدامتيازجيدمتوسطضعيفزهراء جياد معيوف خلوي البدر

66.00062ناجح63.824ناجحجدا جيدمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبول68.643ناجحمتوسطجدا جيدامتيازجيدمقبولمقبولزهراء خميس محمد

64.71063ناجح61.118ناجحجدا جيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبول69.071ناجحمقبولجدا جيدامتيازمتوسطمقبولمقبولزينب عبدالرزاق محمد

71.09764ناجح66.588ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطمتوسطمتوسط76.571ناجحجدا جيدجيدجدا جيدمتوسطمتوسطجيدسارة جالل جميل قادر الحديدي

81.48465ناجح78.000ناجحجدا جيدمقبولجدا جيدمتوسطامتيازجدا جيد85.714ناجحجيدجدا جيدامتيازامتيازجدا جيدجدا جيدسارة قاسم عبدالعباس علي اليعقوبي 

69.54866ناجح70.765ناجحجدا جيدمقبولامتيازمتوسطمتوسطمقبول68.071ناجحمتوسطجدا جيدجدا جيدمتوسطمتوسطمقبولسجى صابر حمد محمود العباسي

68.32367ناجح62.235ناجحجدا جيدمقبولجدا جيدمقبولمقبولمقبول75.714ناجحمتوسطجيدجدا جيدجدا جيدجيدمتوسطسجى عبداللطيف عاكف

65.96868ناجح64.882ناجحجدا جيدمتوسطجدا جيدمقبولمتوسطمقبول67.286ناجحمقبولجدا جيدجدا جيدجيدمقبولمقبولسرى شاكر مخلف حسن العجيلي 

63.25869ناجح59.294ناجحمتوسطمقبولجدا جيدمقبولمقبولمقبول68.071ناجحجيدجيدامتيازمقبولمتوسطمقبولسعد أنور صابر غائب نجارلو

9.48470راسب2.647راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف17.786راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولسعد رائد علي

67.67771ناجح65.647ناجحجدا جيدمقبولمتوسطجيدجيدمقبول70.143ناجحمقبولجيدجيدمقبولجدا جيدجيدسعد فاضل عبد دواح البوخليفه 

83.09772ناجح83.588ناجحامتيازجيدامتيازجدا جيدمتوسطامتياز82.500ناجحجيدجدا جيدامتيازجدا جيدجيدجدا جيدسفانة حاتم جالل مطلك الدوري 

77.83973ناجح76.176ناجحجيدمتوسطامتيازجيدجدا جيدمتوسط79.857ناجحجيدجيدامتيازجيدجدا جيدجيدسلوان طه محمد حسين العبيدي 

68.51674ناجح62.529ناجحجيدمقبولجيدمقبولجيدمقبول75.786ناجحمقبولامتيازجدا جيدجدا جيدامتيازمقبولسهى صالح عبدربه عزيز

66.51675ناجح62.882ناجحجيدمقبولجدا جيدمقبولجيدمقبول70.929ناجحمقبولجيدامتيازمتوسطمقبولمتوسطسيف صالح عبد حمادي الحمداني 

65.32376ناجح62.000ناجحجدا جيدمقبولجيدمقبولمتوسطمقبول69.357ناجحمقبولجيدامتيازمتوسطجيدمقبولسيف مهند خضر احمد الجنابي

76.64577ناجح74.235ناجحجيدمتوسطجدا جيدجدا جيدجيدمتوسط79.571ناجحمتوسطجدا جيدامتيازجدا جيدمتوسطجيدسيناء خميس عباس علي الجميلي 

70.19478ناجح65.588ناجحجيدمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبول75.786ناجحمقبولامتيازجدا جيدمتوسطجيدمتوسطشفاء علي حسين إبراهيم الجبوري 

67.00079ناجح66.529ناجحجيدجيدجدا جيدمتوسطمتوسطمقبول67.571ناجحمتوسطجدا جيدامتيازمقبولمقبولمقبولصفا محمد هادي جبر 

65.12980ناجح63.529ناجحجيدمقبولجيدجيدمتوسطمقبول67.071ناجحمقبولجدا جيدجدا جيدجيدمتوسطمقبولصفاء سعد جسام محمد الخفاجي 

68.38781ناجح67.765ناجحجدا جيدمقبولامتيازمقبولمتوسطمقبول69.143ناجحمقبولمتوسطامتيازجدا جيدمقبولمقبولضحى قاسم فرحان محمد الجابري 

82.80682ناجح81.765ناجحامتيازمتوسطامتيازجيدجيدجدا جيد84.071ناجحمتوسطجيدامتيازجدا جيدجدا جيدجدا جيدضحى كريم حسين عليوي الجبوري 

69.41983ناجح68.412ناجحجدا جيدمقبولامتيازمتوسطمتوسطمتوسط70.643ناجحمتوسطجيدامتيازمتوسطمقبولمتوسطضحى محمد فائق إبراهيم الدوري

67.45284ناجح63.118ناجحجيدمقبولامتيازمقبولمتوسطمقبول72.714ناجحجيدجيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولضفاف اسعد عواد طه العزاوي 

73.29085ناجح76.824ناجحجدا جيدمقبولامتيازمقبولجدا جيدجدا جيد69.000ناجحمقبولمتوسطجدا جيدمتوسطمقبولجيدضياء الدين محسن علي ربيع الرفيعي

85.87186ناجح82.294ناجحجدا جيدمقبولامتيازامتيازجدا جيدجيد90.214ناجحجيدجدا جيدامتيازامتيازجدا جيدامتيازضياء حسين علي جاسم البياتي 

75.41987ناجح68.529ناجحجدا جيدمقبولامتيازمقبولجيدمتوسط83.786ناجحمتوسطجدا جيدامتيازجدا جيدجدا جيدجيدظالل علي محمود مضحي العجيلي 

70.29088ناجح68.353ناجحجيدمقبولامتيازجيدجيدمقبول72.643ناجحمتوسطجيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولعايد احمد صالح مرير البزوني 

66.45289ناجح69.294ناجحجدا جيدمقبولجدا جيدجيدجيدمقبول63.000ناجحجيدمقبولامتيازمقبولمقبولمقبولعائشة تحسين ذياب احمد

67.19490ناجح63.882ناجحجيدمقبولامتيازمقبولمتوسطمقبول71.214ناجحمقبولمقبولامتيازمتوسطمتوسطجيدعبدالحكيم لطيف عبدهللا لطيف الجبوري 

60.83991راسب58.000راسبمتوسطضعيفمتوسطمتوسطمتوسطمقبول64.286ناجحمقبولمتوسطجدا جيدمتوسطمقبولمتوسطعبدالرحمن عباس فاضل

75.25892ناجح74.471ناجحجدا جيدمقبولامتيازجيدجدا جيدمقبول76.214ناجحمتوسطجيدامتيازجيدجدا جيدمتوسطعبدالرحمن محمد احمد محمد التكريتي

60.09793ناجح58.176ناجحجدا جيدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول62.429ناجحمقبولمتوسطامتيازمقبولمقبولمقبولعبدالرحمن محمد زيدان

39.77494راسب47.824راسبجيدضعيفجدا جيدمقبولمقبولضعيف30.000راسبضعيفضعيفجدا جيدضعيفضعيفضعيفعبدالعزيز رعد عزيز احمد الغريري 

39.93595راسب29.588راسبمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيف52.500راسبضعيفمتوسطجدا جيدضعيفمقبولمقبولعبدالقادر عبدهللا محمد عيسى الجواري 

80.93596ناجح76.765ناجحجدا جيدمقبولامتيازجيدجيدجدا جيد86.000ناجحجيدامتيازامتيازمتوسطجدا جيدامتيازعبدالقادر ماهر حبيب حسين العباسي 

78.74297ناجح78.294ناجحجدا جيدجيدامتيازمتوسطجيدجيد79.286ناجحمتوسطجيدامتيازمتوسطجدا جيدجيدعبدهللا خلف صالح

82.32398ناجح81.118ناجحامتيازمقبولجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيد83.786ناجحمقبولجدا جيدامتيازجيدامتيازجيدعبدهللا سالم حمد خلف الجبوري 

59.12999ناجح54.176ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول65.143ناجحمقبولمقبولامتيازمتوسطمقبولمقبولعبدهللا عمر مزبان

70.581100ناجح67.294ناجحمتوسطمقبولامتيازمتوسطجيدمقبول74.571ناجحجدا جيدجيدامتيازامتيازجيدمقبولعبدهللا عيسى كاظم سالم الزوبعي

57.871101ناجح53.235ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول63.500ناجحمقبولجيدامتيازمقبولمقبولمقبولعبدهللا منيف صعب

84.645102ناجح83.176ناجحجدا جيدجيدامتيازجيدجدا جيدجدا جيد86.429ناجحجدا جيدجيدامتيازجدا جيدجدا جيدجدا جيدعبدالمجيد احمد عبدالمجيد عبدالحميد 

62.871103ناجح63.235ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطجيدمقبول62.429ناجحمقبولمقبولامتيازمقبولمقبولمقبولعبدالمجيد عماد نجاح داود الدليمي



63.839104ناجح60.824ناجحجيدمقبولجيدمقبولمتوسطمقبول67.500ناجحمتوسطمتوسطامتيازمتوسطمتوسطمقبولعبدالملك شهاب احمد هزاع الجبوري

62.548105ناجح63.529ناجحجدا جيدمقبولمتوسطجيدمقبولمقبول61.357ناجحمقبولمتوسطجدا جيدمقبولمقبولمقبولعبدالودود ماهر عزيز محمد الجبوري 

26.355106راسب22.000راسبضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيف31.643راسبجيدضعيفجدا جيدضعيفضعيفضعيفعبدالوهاب رعد حمادي

57.484107ناجح57.353ناجحمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبول57.643ناجحمقبولمقبولجدا جيدمقبولمقبولمقبولعثمان سلمان داود نايف

66.806108ناجح62.765ناجحجدا جيدمتوسطجدا جيدمقبولمتوسطمقبول71.714ناجحمقبولجدا جيدامتيازمتوسطمتوسطمتوسطعلي إبراهيم علي صالح الجبوري 

65.419109ناجح62.353ناجحجدا جيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبول69.143ناجحمقبولمتوسطامتيازمتوسطجدا جيدمقبولعلي إبراهيم محمد نزال

60.032110راسب55.529راسبجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيف65.500ناجحمقبولجدا جيدجدا جيدمتوسطمقبولمقبولعلي ضاري خميس عبدهللا الدوري 

81.742111ناجح80.176ناجحجدا جيدمقبولجدا جيدجيدامتيازجدا جيد83.643ناجحمقبولجدا جيدامتيازجيدجيدامتيازعلي عادل إبراهيم زيدان الناصري 

64.161112ناجح62.471ناجحمتوسطمتوسطجدا جيدمتوسطمقبولمقبول66.214ناجحمتوسطمقبولامتيازمقبولمقبولمتوسطعلي عبدالخالق احمد حسين الجبوري 

68.000113ناجح64.000ناجحمتوسطمتوسطجدا جيدمتوسطمتوسطمقبول72.857ناجحمقبولمتوسطامتيازجيدمتوسطمقبولعلي عدنان فاضل عبد العبادي 

77.903114ناجح71.118ناجحامتيازمقبولجدا جيدمتوسطمتوسطمتوسط86.143ناجحمقبولجدا جيدامتيازجدا جيدامتيازجدا جيدعمار خوام مهدي خزعل الرفيعي 

78.677115ناجح76.824ناجحمقبولمقبولامتيازمتوسطامتيازجدا جيد80.929ناجحمقبولجيدامتيازجدا جيدجدا جيدجيدعمر الفاروق زكي نايف

69.935116ناجح63.765ناجحجيدمقبولجدا جيدمتوسطمقبولمقبول77.429ناجحمقبولجيدامتيازجدا جيدمتوسطجيدعمر انيس عباس فياض الخالدي 

80.419117ناجح77.588ناجحجدا جيدمقبولجدا جيدامتيازجدا جيدمتوسط83.857ناجحمتوسطجدا جيدامتيازجيدامتيازجدا جيدعمر عباس تركي جعاطة الزعبي 

67.839118ناجح68.235ناجحمتوسطمقبولامتيازمتوسطامتيازمقبول67.357ناجحجيدمقبولامتيازمتوسطمقبولمتوسطعمر كاظم عبيد كاظم الجاعد

61.387119ناجح60.294ناجحجدا جيدمتوسطجيدمقبولمقبولمقبول62.714ناجحمقبولمتوسطامتيازمقبولمقبولمقبولغسان قحطان عبدهللا صوان العبيدي 

70.839120ناجح65.941ناجحامتيازمقبولامتيازمقبولمقبولمتوسط76.786ناجحجيدجدا جيدامتيازمتوسطجدا جيدمتوسطغسق عبدالرزاق محمود احمد الدوري 

66.742121ناجح63.941ناجحجيدمقبولجدا جيدمتوسطمتوسطمقبول70.143ناجحمقبولمقبولامتيازمتوسطمتوسطمتوسطغيث احمد ثابت خلف الجبوري 

69.935122ناجح69.471ناجحجيدجيدمتوسطجيدجدا جيدمقبول70.500ناجحمتوسطجدا جيدامتيازمتوسطمقبولمقبولفاطمة محمد علي يوسف البياتي 

69.710123ناجح61.588ناجحجدا جيدمقبولجيدمقبولمتوسطمقبول79.571ناجحمتوسطجدا جيدامتيازمتوسطجيدجيدفرج علي محمد عباس السعدي 

43.871124راسب39.529راسبمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيف49.143راسبمقبولجيدجدا جيدضعيفمقبولضعيففالح حسن عبيس تركي المجمعي

64.774125ناجح63.882ناجحمتوسطمقبولجدا جيدمتوسطمقبولمقبول65.857ناجحمقبولمقبولامتيازمقبولمقبولجيدفهد نزار ابراهيم محمد العبيدي

VALUE!########################126#مقبول!VALUE#مقبولمقبولمقبول58.500ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولقحطان عدنان مدحت فتاح البياتي

60.677127ناجح61.176ناجحجيدمقبولجيدمتوسطمقبولمقبول60.071ناجحمقبولمتوسطجدا جيدمقبولمقبولمقبولقيس حميد محمود حسين الجبوري 

67.194128ناجح66.294ناجحجدا جيدمقبولجدا جيدمتوسطمتوسطمقبول68.286ناجحمتوسطمتوسطامتيازمقبولمقبولمتوسطكريم عياده مهنا نايف الدليمي 

59.065129راسب54.118راسبجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيف65.071ناجحمقبولمتوسطامتيازمقبولمتوسطمقبولكوثر ازهر تركي خلف الجبوري 

73.258130ناجح69.588ناجحامتيازمقبولجدا جيدجيدمتوسطمقبول77.714ناجحمتوسطجدا جيدامتيازجيدجيدمتوسطلحظه مشعان جاسم حمد الخزرجي 

76.839131ناجح78.000ناجحجدا جيدمتوسطجيدجيدامتيازجيد75.429ناجحمتوسطجيدامتيازجدا جيدمتوسطمتوسطلؤي مؤيد محمد ابليش الجبوري 

69.129132ناجح68.529ناجحجيدمقبولجيدمقبولجدا جيدمتوسط69.857ناجحمتوسطمتوسطجدا جيدجيدجيدمقبولليلى محمد حسين حمد كيالني

74.290133ناجح71.824ناجحامتيازمقبولجدا جيدجدا جيدمتوسطمتوسط77.286ناجحجيدجيدامتيازجدا جيدجيدمتوسطمازن محمد موسى محمد الجبوري 

71.581134ناجح66.706ناجحجيدمقبولامتيازمقبولمتوسطمقبول77.500ناجحمتوسطجدا جيدامتيازمقبولمتوسطجدا جيدمثنى حسين محمود جاسم العباسي 

64.774135ناجح66.000ناجحجدا جيدمقبولجدا جيدمقبولجدا جيدمقبول63.286ناجحمقبولمقبولجدا جيدمتوسطمتوسطمقبولمثنى عطية إبراهيم صالح السالمي

62.194136ناجح60.647ناجحجيدمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبول64.071ناجحمقبولمقبولامتيازمقبولمقبولمتوسطمحمد احمد حسن خليف الجميلي

72.194137ناجح73.294ناجحجدا جيدمقبولامتيازمتوسطامتيازمقبول70.857ناجحمقبولجدا جيدامتيازمقبولمتوسطمقبولمحمد احمد صالح محمد

55.774138راسب53.941راسبمتوسطمقبولجدا جيدمقبولمقبولضعيف58.000راسبمقبولمقبولجدا جيدضعيفمقبولمقبولمحمد احمد عبدالعزيز لطيف البازي 

68.548139ناجح66.000ناجحامتيازمقبولامتيازمقبولمتوسطمقبول71.643ناجحجدا جيدجيدجدا جيدمقبولجيدمتوسطمحمد حكمت علوان كريم الجبوري 

59.129140ناجح59.294ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبول58.929ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمحمد سحاب مطر محمد الطائي

71.806141ناجح69.412ناجحجدا جيدمتوسطجيدمتوسطجدا جيدمقبول74.714ناجحمتوسطمقبولامتيازجيدمتوسطمتوسطمحمد سلطان احمد سلطان الجميلي 

78.806142ناجح77.294ناجحامتيازمقبولامتيازجيدجيدمتوسط80.643ناجحمقبولمتوسطامتيازجدا جيدامتيازجيدمحمد صابر محمود خلف الطعوس

67.484143ناجح65.471ناجحجيدمقبولجدا جيدمقبولمقبولجيد69.929ناجحمقبولمقبولامتيازجيدمقبولجيدمحمد ظاهر خليل إبراهيم

67.968144ناجح66.706ناجحجيدمقبولجيدمتوسطجدا جيدمقبول69.500ناجحمقبولجدا جيدامتيازمتوسطمتوسطمقبولمحمد فارس حازم حمدان الجنابي

74.194145ناجح73.059ناجحجيدمقبولامتيازجدا جيدجيدمتوسط75.571ناجحمتوسطجيدامتيازجيدامتيازمقبولمحمد قيس محمد دهام العزاوي

69.548146ناجح68.118ناجحجدا جيدمقبولجدا جيدجيدمتوسطمقبول71.286ناجحمقبولجدا جيدامتيازمتوسطمتوسطمقبولمحمد ماهر حسن فدعم الطائي 

56.742147راسب53.647راسبجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعيف60.500ناجحمقبولمقبولجدا جيدمقبولمتوسطمقبولمحمد محارب عبد يعكوب المهداوي 

68.516148ناجح63.588ناجحجيدمقبولجيدمتوسطجيدمقبول74.500ناجحمتوسطجيدامتيازجيدجيدمتوسطمحمد نبيل نجم عبد االحبابي 

73.355149ناجح76.941ناجحجيدمقبولجدا جيدامتيازجدا جيدمتوسط69.000ناجحمقبولجدا جيدامتيازمقبولجيدمقبولمحمود جاسم محمد جواد اللهيبي

81.452150ناجح81.235ناجحامتيازمتوسطامتيازمقبولجدا جيدجدا جيد81.714ناجحجيدجدا جيدامتيازجدا جيدامتيازمتوسطمحمود خالد مصطفى محجوب الدوري 

62.419151ناجح62.882ناجحجدا جيدمقبولجيدمقبولمتوسطمقبول61.857ناجحمقبولمتوسطجدا جيدمقبولمتوسطمقبولمحمود رميض محمود نايف البازي

63.226152ناجح58.176ناجحجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبول69.357ناجحمقبولمتوسطامتيازمقبولمقبولجيدمحمود عبدالهادي ابراهيم الجميلي

71.871153ناجح66.588ناجحجيدمقبولجيدجيدمتوسطمقبول78.286ناجحمتوسطجدا جيدامتيازمتوسطجيدجيدمرتضى باسم مزهر حبيب البياتي

71.419154ناجح73.647ناجحجيدمقبولامتيازجيدجيدمتوسط68.714ناجحجيدمقبولجدا جيدمقبولمتوسطجيدمشتاق جاسم محمد جمعة البو مهيدي

VALUE!########################155#ضعيف!VALUE#ضعيفضعيفضعيف50.643ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمصطفى ظافر صبري



76.581156ناجح77.824ناجحامتيازمتوسطجدا جيدمتوسطجدا جيدجيد75.071ناجحمتوسطجيدامتيازجيدجدا جيدمتوسطمصطفى هاشم محمد جاسم المشهداني 

60.065157ناجح54.647ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبول66.643ناجحمقبولجدا جيدامتيازمقبولمقبولمقبولمصطفى وليد محمد خلف االوسي 

69.548158ناجح75.765ناجحجدا جيدمقبولامتيازجدا جيدامتيازمقبول62.000ناجحمقبولمتوسطجدا جيدمتوسطمقبولمقبولمصعب عدنان مخلف خلف الدليمي

50.968159راسب57.235ناجحمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبول43.357راسبمتوسطمقبولجيدضعيفمقبولضعيفمعن سراب مطر سلوم الجبوري

77.645160ناجح76.529ناجحامتيازجيدامتيازجيدمتوسطجيد79.000ناجحجدا جيدجدا جيدامتيازمتوسطامتيازمتوسطموج حازم ماجد سعد الحمداني

62.419161ناجح59.941ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبول65.429ناجحمقبولمتوسطجدا جيدمتوسطمقبولمتوسطمولود سالم حميد عبد العبيدي 

65.290162ناجح59.882ناجحمقبولمقبولجدا جيدمقبولمتوسطمقبول71.857ناجحمقبولمقبولجدا جيدمتوسطمقبولجدا جيدمؤيد صباح شياع ياسين العزاوي 

53.355163راسب53.647راسبمتوسطمقبولامتيازمقبولمقبولضعيف53.000راسبجدا جيدمقبولامتيازمقبولمقبولضعيفميثم مؤيد احمد 

64.645164ناجح60.000ناجحجيدمقبولجيدمقبولمتوسطمقبول70.286ناجحجدا جيدجيدامتيازجدا جيدمقبولمقبولميسم مصطفى عبدهللا درويش الجبوري 

79.548165ناجح81.647ناجحجدا جيدجيدامتيازجدا جيدجيدجيد77.000ناجحامتيازجيدامتيازمتوسطمقبولجيدميالد نزهان مجيد حسن السامرائي 

66.484166ناجح62.941ناجحجيدمتوسطجدا جيدمقبولمقبولمقبول70.786ناجحجدا جيدجيدامتيازمتوسطمتوسطمقبولنادية قاسم عبدهللا محمود الهيشان 

31.258167راسب19.882راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف45.071راسبمقبولمقبولجدا جيدضعيفمتوسطضعيفنايف علي محمد مذري السراي

74.355168ناجح76.176ناجحجدا جيدمقبولجدا جيدمتوسطامتيازجيد72.143ناجحمقبولامتيازامتيازجدا جيدمقبولمقبولنزار حسين علي محمود الجميلي 

68.355169ناجح69.824ناجحجدا جيدمقبولامتيازجيدمقبولمتوسط66.571ناجحمقبولمتوسطجدا جيدمقبولجيدمقبولنورس علي حاتم علوان المكدمي

66.516170ناجح65.824ناجحجيدمقبولجدا جيدمتوسطمتوسطمتوسط67.357ناجحمتوسطجيدامتيازمتوسطمقبولمقبولنورهان يوسف زين العابدين محمد البياتي 

86.419171ناجح84.118ناجحجدا جيدمتوسطامتيازامتيازجدا جيدجدا جيد89.214ناجحمتوسطجدا جيدامتيازجدا جيدامتيازجدا جيدهارون رافع حسين صالح الطربولي 

77.742172ناجح79.471ناجحجيدمقبولامتيازجدا جيدجدا جيدجدا جيد75.643ناجحجيدجيدامتيازمقبولجدا جيدجيدهبة هللا صالح درويش خضر الجميلي 

70.548173ناجح63.706ناجحامتيازمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبول78.857ناجحجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدجيدهدايه جليل امين صالح العبيدي

58.484174ناجح60.118ناجحجيدمقبولجيدجيدمقبولمقبول56.500ناجحمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولهدى فؤاد علي خلف

57.097175راسب53.765راسبمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولضعيف61.143راسبمقبولمتوسطامتيازضعيفمتوسطمقبولهدير احمد جميل

54.419176راسب52.118راسبمقبولمقبولجدا جيدمقبولمقبولضعيف57.214راسبمقبولمقبولامتيازضعيفمقبولمقبولهمام جادهللا عبدهللا حمزه الدوري 

5.355177راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف11.857راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهمام عواد إبراهيم علي

81.000178ناجح84.529ناجحجدا جيدجيدامتيازجدا جيدجدا جيدجدا جيد76.714ناجحمتوسطجيدامتيازجدا جيدامتيازمقبولهند جالل فرج صالح العزاوي

64.645179ناجح66.000ناجحمتوسطمتوسطجدا جيدمتوسطمتوسطمقبول63.000ناجحجيدمتوسطجدا جيدمقبولمتوسطمقبولوسر رائد نوري علي الخزرجي 

VALUE!########################180#مقبول!VALUE!#VALUE!#VALUE#مقبول60.429ناجحمقبولمقبولجدا جيدمقبولمتوسطمقبولوطبان إدريس أحمد عميري

54.323181راسب54.824ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبول53.714راسبمقبولجدا جيدامتيازضعيفمتوسطضعيفوليد شهاب احمد عذاب العزاوي 

67.806182ناجح67.294ناجحجدا جيدمقبولجيدجيدجيدمقبول68.429ناجحمقبولجيدامتيازمتوسطمتوسطمقبولياسين عيسى اجودي محمود الدوري

1.935183راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف4.286راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفيونس محمد ولي خالد الصالحي 

0.000184راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعثمان ساكن عنتر حسن


