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مقبولمقبول73.216ناجح70.000ناجحمتوسطجيد جدامقبولمقبولجيد جدا75.950ناجحجيدجيدجيدامتيازجيدجيدابتهال ستار كريم عمر العبيدي 

مقبولمقبول55.432ناجح52.824ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول57.650ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولإبراهيم نصيف جاسم هزاع العبيدي

مقبولمقبول58.054ناجح60.471ناجحمقبولمتوسطمقبولجيدمتوسط56.000ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولإبراهيم هادي هدلوش قدوري العبادي

مقبولمقبول56.162ناجح55.647ناجحمقبولجيدمقبولمقبولمقبول56.600ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولأحمد إبراهيم رحيم كريم الدوري

مقبولمقبول69.486ناجح63.824ناجحمتوسطجيدمقبولمتوسطمتوسط74.300ناجحمتوسطامتيازجيدجيد جدامتوسطمتوسطأحمد خالد كليب عوين الكراعي

مقبولمقبول87.216ناجح85.882ناجحجيدامتيازمقبولامتيازامتياز88.350ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيد جداأحمد ستار حميد صالح العيساوي

مقبولمقبول70.081ناجح65.941ناجحمقبولجيدجيدمتوسطمتوسط73.600ناجحمقبولجيدجيد جداجيدمتوسطجيد جداأحمد سعد عبدالجبار ثامر الرفاعي

مقبولمقبول54.297ناجح51.176ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول56.950ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطأحمد عادل مجيد حميد السامرائي

مقبولمقبول26.027راسب2.647راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف45.900راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولاحمد عزاوي عبد هدوك 

مقبولمقبول67.595ناجح59.294ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبول74.650ناجحمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدجيدأحمد عماد فارس عبدهللا الدوري

مقبولمقبول91.108ناجح89.471ناجحجيدامتيازجيدامتيازامتياز92.500ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جداأحمد غالب بديوي علي الحميري

مقبولمقبول52.892ناجح52.412ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول53.300ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولأحمد غسان ممدوح صالح التكريتي

مقبولمقبول55.838ناجح52.529ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط58.650ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولأحمد فخر الدين نور الدين رشيد الخفاف

مقبولمقبول56.054ناجح55.588ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول56.450ناجحمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولاحمد ماجد عبدالعزيز رشيد المسعودي

مقبولمقبول65.108ناجح57.529ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط71.550ناجحمتوسطجيد جداجيدجيد جدامتوسطمقبولأحمد محمد صباح عايد التكريتي

مقبولمقبول52.351ناجح52.529ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول52.200ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولأحمد ولي قاسم عباس

مقبولمقبول54.622ناجح51.765ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول57.050ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولأسامة ذنون طيب ياس الراوي

مقبولمقبول!VALUE!#VALUE!#VALUE!#######################VALUE#مقبول50.000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاسراء محي الدين حسين

مقبولمقبول75.351ناجح74.647ناجحمتوسطجيد جدامقبولجيد جداجيد جدا75.950ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جدامقبولمتوسطآمنة عالوي مبارك مطر الجوعاني

مقبولمقبول69.405ناجح62.353ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولجيد75.400ناجحجيدامتيازجيدجيد جدامتوسطمتوسطأنس قحطان داود سالم العبيدي

مقبولمقبول75.432ناجح69.353ناجحمقبولجيدمتوسطجيدجيد80.600ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جدامقبولإنعام عبد هللا مانع صالح القيسي

مقبولمقبول59.757ناجح61.235ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسط58.500ناجحمقبولمتوسطجيدجيدمقبولمقبولأنمار حمد حسين خلف الجبوري

مقبولمقبول57.432ناجح53.529ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول60.750ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيدأوس محمود حسن علو الحميدي

مقبولمقبول48.541راسب45.529راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف51.100ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولآيات جمال حسن خلف الجبوري

مقبولمقبول72.216ناجح70.000ناجحمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيد74.100ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولآية صفاء ياسين عطية الناصري

مقبولمقبول70.162ناجح67.471ناجحمقبولجيدمقبولجيدجيد72.450ناجحجيد جداامتيازجيدجيدمتوسطمقبولإيالف سعد ستار شكر الخزرجي

مقبولمقبول48.865راسب50.353ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول47.600راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولإيالف عبد الرسول لطيف عزيز الخزرجي

مقبولمقبول78.270ناجح78.059ناجحمتوسطامتيازمتوسطجيدجيد جدا78.450ناجحمتوسطامتيازجيد جداامتيازجيدمتوسطإيالف عدنان أحمد صالح العزاوي

مقبولمقبول54.135ناجح52.294ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول55.700ناجحمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولبارق كريم محمد خلف الجبوري

مقبولمقبول54.216ناجح53.882ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول54.500ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولبالل ادهام عباس صالح الخزرجي

مقبولمقبول52.676ناجح50.882ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول54.200ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولبلسم جليل عيدان محمد الجبوري

مقبولمقبول61.541ناجح59.882ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسط62.950ناجحمقبولجيد جداجيدمتوسطمقبولمقبولتيسير عواد حسن حمد البازي

مقبولمقبول69.676ناجح68.412ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطامتياز70.750ناجحجيدجيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولثامر نجم عليوي نجم الجبوري

مقبولمقبول48.000راسب50.706ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول45.700راسبضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولجابر حسين طالع جابر

مقبولمقبول64.568ناجح60.706ناجحمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبول67.850ناجحمقبولجيدجيد جداجيد جدامتوسطمقبولجرناس الشيخ شاكر محمود خلف الجبوري

مقبولمقبول59.973ناجح53.647ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول65.350ناجحجيدجيد جدامتوسطجيدمقبولمقبولحسان ثابت خلف حسين الجبوري

مقبولمقبول0.000راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسين حسن سلطان الحج الخزرجي

مقبولمقبول57.324ناجح53.882ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط60.250ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطحسين عبدهللا حسين عبدالرحمن الجبوري

مقبولمقبول69.946ناجح66.941ناجحمقبولمتوسطمقبولجيدجيد جدا72.500ناجحجيدجيدجيدجيد جدامتوسطمتوسطالحسين محمود شاكر حميد الجنابي

مقبولمقبول60.973ناجح54.412ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط66.550ناجحمقبولجيدجيد جداجيدمتوسطمقبولحسين وسام كامل فرهود الموسوي

مقبولمقبول83.622ناجح78.765ناجحمتوسطجيد جدامتوسطجيد جداامتياز87.750ناجحجيدامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جداحال رعد جابر سكران الناصري

مقبولمقبول77.595ناجح74.882ناجحمقبولجيدمتوسطجيد جداامتياز79.900ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيدمتوسطحنان حازم يونس عكلة العبيدي

مقبولمقبول74.108ناجح71.118ناجحمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيد76.650ناجحجيد جداامتيازجيدجيد جدامقبولجيدحنان ضمير رمضان مهدي العجيلي

مقبولمقبول73.270ناجح65.353ناجحمقبولمتوسطمقبولجيدجيد80.000ناجحجيد جداامتيازجيدجيد جداجيدجيدحيدر جاسم محمد جاسم الحامدي

مقبولمقبول56.703ناجح55.471ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط57.750ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولختام فضل جاسم محمد الدليمي

مقبولمقبول56.757ناجح56.235ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسط57.200ناجحمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولخطاب نوري سطوان عبود العبيدي

مقبولمقبول52.838راسب54.588راسبضعيفمتوسطمقبولمقبولمتوسط51.350راسبضعيفمقبولجيدمقبولمقبولمقبولخليل عبدالخالق إبراهيم حسين الدوري

مقبولمقبول57.865ناجح54.529ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبول60.700ناجحمقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولخليل فرحان مصطفى سلطان الجميلي

مقبولمقبول89.946ناجح86.353ناجحمقبولامتيازجيد جداجيد جداامتياز93.000ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جدادحام منيف دحام حمود

مقبولمقبول19.459راسب15.647راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف22.700راسبضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفدنيا فوزي حسن صالح العلكاوي

مقبولمقبول66.108ناجح61.824ناجحمتوسطمقبولمقبولجيدمتوسط69.750ناجحجيدجيدمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطدنيا محمد شعبان حميد التكريتي

مقبولمقبول79.162ناجح77.647ناجحمقبولجيد جدامتوسطجيد جداجيد جدا80.450ناجحجيدامتيازجيد جداامتيازجيد جدامتوسطذكرهللا علي ياسين احمد القرغولي

مقبولمقبول55.838ناجح51.765ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول59.300ناجحمقبولجيدجيدمتوسطمقبولمقبولرحمة عبدهللا حسين مصلح الحمداني

مقبولمقبول57.351ناجح56.471ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبول58.100ناجحمتوسطمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولرفل حمد خلف محمد الجبوري

مقبولمقبول55.162ناجح51.059ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول58.650ناجحمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولرقية محمود عبد خليفه السامرائي



مقبولمقبول84.486ناجح80.412ناجحمتوسطجيد جدامتوسطامتيازجيد جدا87.950ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيدرنا مازن حسين حميد 

مقبولمقبول54.541ناجح53.353ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول55.550ناجحمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولرند حقي إسماعيل صياد الجميلي

مقبولمقبول64.351ناجح61.118ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسط67.100ناجحمقبولجيدجيد جداجيدمتوسطمقبولريم محمد عبد ناصر الضفيري

مقبولمقبول62.568ناجح64.882ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيدمتوسط60.600ناجحمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولجيدزمن قيس محمد مهدي المجمعي

مقبولمقبول76.027ناجح68.059ناجحمقبولجيد جدامتوسطمتوسطجيد82.800ناجحجيدامتيازجيد جداامتيازجيدجيدالزهراء سعد مشعل حسن الطائي

مقبولمقبول56.676ناجح53.176ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول59.650ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولزينب قاسم محمود ولي

مقبولمقبول61.108ناجح57.471ناجحمقبولجيدمقبولمقبولمقبول64.200ناجحجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطزينة نعمه رشيد نجم  رشيد الدوري

مقبولمقبول63.838ناجح61.647ناجحمقبولمتوسطمقبولجيدمتوسط65.700ناجحجيدمقبولجيد جداجيد جدامقبولمتوسطسارة عمر شبيب حمد المفرجي

مقبولمقبول49.676راسب48.059راسبمقبولضعيفمقبولمقبولمقبول51.050ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسالي إسماعيل جاسم حميدي الدوري

مقبولمقبول57.946ناجح55.059ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط60.400ناجحمتوسطمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولسجاد فالح خلف ابراهيم 

مقبولمقبول68.405ناجح59.824ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولجيد75.700ناجحمتوسطجيد جدامتوسطامتيازجيدجيدسراج الدين باسم ياسين عبدالحليم العبيدي

مقبولمقبول54.081ناجح51.765ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول56.050ناجحمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولسري صديق إسماعيل خضرالدوري

مقبولمقبول63.405ناجح55.765ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبول69.900ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدمتوسطجيدسلسبيل صباح نوري رجب التكريتي

مقبولمقبول66.054ناجح58.765ناجحمقبولجيدمقبولمقبولمتوسط72.250ناجحمتوسطجيدمتوسطامتيازمتوسطجيد جداسندس أحمد جاسم حمد العيساوي

مقبولمقبول53.838ناجح52.353ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول55.100ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولسيف بدر عيسى عطية المرسومي

مقبولمقبول68.568ناجح64.118ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسط72.350ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جدامتوسطمقبولسيف قيس فهد عبدهللا التكريتي

مقبولمقبول64.270ناجح54.941ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبول72.200ناجحجيدجيدجيد جداامتيازمقبولمتوسطشذى علي خلف محمد 

مقبولمقبول56.135ناجح51.235ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول60.300ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطشذى كوان إبراهيم عثمان الدوري

مقبولمقبول71.162ناجح63.176ناجحمقبولمقبولمقبولجيدجيد77.950ناجحجيدامتيازجيد جداجيد جدامتوسطجيدشيماء طاهر شكور محمود 

مقبولمقبول90.919ناجح88.235ناجحمتوسطامتيازجيد جداامتيازامتياز93.200ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداطارق زياد خلف جاسم الدوري

مقبولمقبول73.622ناجح71.235ناجحجيدجيد جدامقبولجيدجيد75.650ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جدامتوسطجيدعادل ثاير مجيد حسين العجيلي

مقبولمقبول58.027ناجح53.176ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول62.150ناجحمقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولعامر شهاب أحمد حسين 

مقبولمقبول79.270ناجح73.882ناجحجيد جدامتوسطمقبولمتوسطامتياز83.850ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيدجيدعائشة غازي ضايع محمد العزاوي

مقبولمقبول67.838ناجح64.471ناجحمقبولجيدمقبولجيدمتوسط70.700ناجحمقبولامتيازمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطعبدالباسط جمعة خلف سرحان

مقبولمقبول82.568ناجح79.353ناجحجيدامتيازجيدجيدجيد85.300ناجحامتيازامتيازجيدجيد جداامتيازجيدعبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن ابراهيم

مقبولمقبول70.432ناجح65.588ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطجيد74.550ناجحجيدجيدجيد جداجيدجيدجيدعبدالرزاق سعد عبدهللا خضر الجبوري

مقبولمقبول95.432ناجح94.824ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازامتياز95.950ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداعبدالرشيد عباس فنر 

مقبولمقبول94.838ناجح95.059ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازامتياز94.650ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازعبدالعزيز جاسم محمد مزعل الشمري

مقبولمقبول57.297ناجح50.882ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول62.750ناجحمقبولجيد جداجيدجيدمقبولمقبولعبداللطيف عمر قحطان عبداللطيف العزاوي

مقبولمقبول!VALUE#######################ضعيفضعيفضعيفضعيف16.800راسبضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعبدهللا طه جودي 

مقبولمقبول67.297ناجح64.059ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسط70.050ناجحمقبولامتيازجيد جداجيد جدامقبولمقبولعبدهللا عياش عبدهللا صالح الدراجي 

مقبولمقبول78.919ناجح77.647ناجحجيدجيد جدامقبولجيد جداامتياز80.000ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيدمتوسطعبدهللا محمد نعمان عبدالغني التكريتي

مقبولمقبول49.703راسب50.000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول49.450راسبمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولعبدهللا مزهر رشيد 

مقبولمقبول54.027ناجح52.706ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول55.150ناجحمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولعبدالمهيمن خالد علي 

مقبولمقبول72.919ناجح68.588ناجحمتوسطجيدمقبولمتوسطجيد76.600ناجحمتوسطامتيازجيد جداجيدمتوسطجيدعبدالمهيمن علي محمد جاسم الحشماوي

مقبولمقبول52.865راسب48.294راسبضعيفمقبولمقبولمقبولمقبول56.750ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطعبير صالح حسين عبدهللا الجبوري

مقبولمقبول55.270ناجح50.941ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول58.950ناجحمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطعالء دحام حضري رداد 

مقبولمقبول51.595راسب45.706راسبضعيفمقبولمقبولمقبولضعيف56.600ناجحمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطعلي إبراهيم مصطفى حمد 

مقبولمقبول52.514ناجح50.353ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول54.350ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولعلي صباح سايل

مقبولمقبول54.216ناجح50.529ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول57.350ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولعلي غالب محمد قلندر

مقبولمقبول68.405ناجح61.353ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطجيد74.400ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدمتوسطمتوسطعلي قحطان حاتم طايس الدوري

مقبولمقبول80.514ناجح72.824ناجحمقبولامتيازمتوسطجيدجيد جدا87.050ناجحامتيازامتيازجيدامتيازامتيازجيدعلي ياس عباس صالح الخزرجي

مقبولمقبول54.000راسب50.235راسبضعيفمقبولمقبولمقبولمقبول57.200ناجحمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولعمر أحمد خلف محمد 

مقبولمقبول51.865راسب50.000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول53.450راسبمقبولمقبولمتوسطمتوسطضعيفمقبولعمر أحمد خليل

مقبولمقبول76.973ناجح76.176ناجحجيدجيد جدامتوسطجيدامتياز77.650ناجحمتوسطامتيازجيدجيد جداجيدجيدعمر سفاح خليفة هواس الدوري

مقبولمقبول52.703ناجح50.882ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول54.250ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولعمر طيب أحمد ابراهيم الجبوري

مقبولمقبول65.027ناجح64.412ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسط65.550ناجحمقبولجيد جداجيدجيدمتوسطمتوسطعمر غازي شهاب

مقبولمقبول56.189ناجح51.706ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول60.000ناجحمقبولجيدمتوسطجيدمقبولمقبولغسان حمود مسلط احمد اللهيبي

مقبولمقبول70.919ناجح68.941ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطجيد جدا72.600ناجحجيد جدامتوسطمقبولامتيازجيدمتوسطغسان كمال كاظم فريح الطريمشاوي

مقبولمقبول52.108ناجح50.882ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول53.150ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولفاطمة سعد يوسف علي الخزرجي 

مقبولمقبول71.162ناجح69.176ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدجيد جدا72.850ناجحمقبولامتيازجيد جدامتوسطجيدمتوسطفاطمة عامر شاهين رجب الناصري

مقبولمقبول58.027ناجح52.353ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبول62.850ناجحمقبولمتوسطجيدجيدمقبولمقبولفاطمة عبدالفتاح حاجم سلطان العزاوي

مقبولمقبول10.432راسب9.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف11.650راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففرات معتز علوان احمد

مقبولمقبول75.811ناجح70.059ناجحمتوسطجيدمقبولجيد جداجيد80.700ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جدافرح كريم أحمد صالح العزاوي

مقبولمقبول0.000راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففالح صباح لطيف جاسم

مقبولمقبول84.135ناجح80.882ناجحمتوسطجيدجيدجيد جداامتياز86.900ناجحمتوسطامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جدافؤاد سالم فتاح عالوي الجبوري



مقبولمقبول54.703ناجح52.647ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول56.450ناجحمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولقحطان شهاب أحمد عبدهللا الدليمي

مقبولمقبول50.730ناجح50.353ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول51.050ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولقيس جارو مصلح موسى العبيدي

مقبولمقبول60.784ناجح52.294ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول68.000ناجحمتوسطامتيازجيدجيدمقبولمتوسطليث خميس مصلح عطية المرسومي

مقبولمقبول55.027ناجح50.235ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول59.100ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطليلى رجب نوفان هزاع الكراعي

مقبولمقبول54.189ناجح51.765ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول56.250ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمتعب عيدان محمد مخلف الزيدي 

مقبولمقبول51.541ناجح50.000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول52.850ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمثنى معد حميد زيدان التميمي

مقبولمقبول44.757راسب39.294راسبضعيفضعيفضعيفمقبولضعيف49.400راسبمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولمجاهد خالد إبراهيم نجرس القيسي

مقبولمقبول67.081ناجح64.471ناجحجيد جدامتوسطمقبولمقبولمتوسط69.300ناجحمقبولجيدجيد جداامتيازمقبولمقبولمحمد إسماعيل صالح عبد هللا التميمي

مقبولمقبول59.838ناجح61.294ناجحمتوسطجيدمتوسطمقبولمتوسط58.600ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمحمد أكريم غشيم حسن العيساوي

مقبولمقبول!VALUE!#######################VALUE#ضعيف!VALUE#ضعيف43.250راسبضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمحمد ايدن عدنان

مقبولمقبول60.000ناجح55.588ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط63.750ناجحمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولمحمد جاسم محمد بدر الجبوري

مقبولمقبول93.054ناجح92.059ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازامتياز93.900ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جدامحمد حميد أحمد فرحان العجيلي

مقبولمقبول55.351ناجح52.412ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول57.850ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمحمد حميد علي الطيف العباسي

مقبولمقبول49.189راسب44.824راسبمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول52.900راسبضعيفمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمحمد حميد محمد كاظم الجبوري

مقبولمقبول55.919ناجح50.706ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول60.350ناجحمقبولجيدجيد جدامتوسطمقبولمقبولمحمد منذر نعمان ثابت البدري

مقبولمقبول57.054ناجح55.471ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول58.400ناجحمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولمحمد نزهان حميد عطية الجبوري

مقبولمقبول54.189ناجح52.647ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول55.500ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمحمد نوري خباز مخلف العزاوي

مقبولمقبول51.541ناجح50.000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول52.850ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمحمود خميس نجم عبدهللا البزوني

مقبولمقبول81.162ناجح79.353ناجحجيدجيد جداجيدجيدجيد جدا82.700ناجحجيدامتيازجيد جداامتيازجيدجيدمحمود عواد محمد ججو العبيدي 

مقبولمقبول63.703ناجح57.882ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسط68.650ناجحمقبولجيد جداجيدامتيازمقبولمقبولمحمود مدلل محمد صالح العجيلي

مقبولمقبول54.297ناجح51.588ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول56.600ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمروه مناف حسين حمد الظفيري

مقبولمقبول60.973ناجح56.294ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبول64.950ناجحمتوسطجيدجيدجيدمقبولمقبولمريم إبراهيم خيرو حمادي الحديثي

مقبولمقبول66.541ناجح70.176ناجحمقبولجيد جدامقبولجيدجيد63.450ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيد جدامقبولجيدمريم مجيد عطوان ابراهيم  البازي

مقبولمقبول55.405ناجح53.706ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول56.850ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمصطفى أثير حافظ مهدي الحديثي

مقبولمقبول83.703ناجح77.529ناجحمتوسطجيد جدامتوسطجيد جداامتياز88.950ناجحجيدامتيازامتيازامتيازامتيازجيدمصطفى حميد حسين طه االسودي

مقبولمقبول62.865ناجح66.706ناجحمتوسطجيدمقبولمتوسطجيد جدا59.600ناجحمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولمصطفى خليفة علي درويش الدراجي

مقبولمقبول55.595ناجح50.706ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول59.750ناجحمقبولجيدجيدمتوسطمقبولمقبولمؤيد جمعة عيسى جمعة السالمي

مقبولمقبول73.270ناجح69.824ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيد جداجيد76.200ناجحامتيازامتيازجيدامتيازمقبولمتوسطميسر طالل حسين علي الجنابي

مقبولمقبول63.216ناجح62.353ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسط63.950ناجحمقبولجيدجيدجيدمقبولمتوسطناجي علي صالح عبد الحشماوي

مقبولمقبول88.622ناجح88.588ناجحجيدامتيازجيدجيد جداامتياز88.650ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتيازجيدنصيف جاسم حمود شبيب العيساوي

مقبولمقبول75.838ناجح76.000ناجحمتوسطجيد جدامقبولجيد جداجيد75.700ناجحمتوسطامتيازمتوسطامتيازمتوسطجيدنور هيثم مناور شهوان الحمداني

مقبولمقبول73.000ناجح68.765ناجحمقبولجيدمقبولجيدجيد جدا76.600ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدنورجان نبيل سليمان مجيد الخالدي

مقبولمقبول59.973ناجح61.471ناجحمقبولمتوسطمقبولجيدمتوسط58.700ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولهبة إبراهيم حسين عويد

مقبولمقبول61.730ناجح57.941ناجحمتوسطجيدمقبولمقبولمقبول64.950ناجحمتوسطجيد جدامقبولجيد جدامقبولمتوسطهبة ثامر فاضل حميد الدوري

مقبولمقبول48.730راسب51.412ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول46.450راسبضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولهيثم عماد عريبي هزاع العجيلي

مقبولمقبول70.162ناجح69.882ناجحمقبولجيدمتوسطجيدجيد جدا70.400ناجحمتوسطجيدجيدجيد جداجيدمقبولوقاص مزهر مهدي ابراهيم الدوري

مقبولمقبول53.811ناجح52.824ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول54.650ناجحجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولوالء حمد كريم طه الجبوري

مقبولمقبول60.405ناجح59.882ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبول60.850ناجحمقبولمقبولجيدامتيازمقبولمقبولياسر طامي محمد صالح العبيدي

مقبولمقبول51.541ناجح50.353ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول52.550ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولياسر عبدالمجيد سعد جديع الخزرجي

مقبولمقبول65.811ناجح62.765ناجحمقبولمتوسطمقبولجيدجيد68.400ناجحمقبولجيدجيدجيدجيدمتوسطياسين صكبان عبدهللا محمد المكدمي

مقبولمقبول56.622ناجح51.765ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول60.750ناجحمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطيوسف فليح حسن اسماعيل النعيمي

مقبولمقبول69.649ناجح66.647ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدجيد72.200ناجحمتوسطجيدجيدجيد جداجيدمتوسطيوسف محمد علوان ابراهيم العبيدي

مقبولمقبول!VALUE######0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف###########ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف!VALUE#شروق دحام حمود كنفذ القيسي

مقبولمقبول48.432راسب44.529راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف51.750راسبمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولاحمد سالم احمد

مقبولمقبول56.405راسب46.235راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف65.050ناجحمتوسطجيد جدامتوسطجيد جدامقبولمقبوللبنى عامر حميد


