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98.5001ناجح98.944ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز98.136ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازإبراهيم عبدهللا علي فاضل الجبوري 
66.2252ناجح62.444ناجحجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبول69.318ناجحجيدجدا جيدامتيازمتوسطمقبولجدا جيدجيدمقبولأثير علي حسين علي الجميلي

57.3503ناجح54.889ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول59.364ناجحمقبولجدا جيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولأحمد باسم إبراهيم عمر التكريتي
73.9754ناجح76.389ناجحامتيازجيدجيدجدا جيدمقبولجيد72.000ناجحمقبولجيدامتيازمتوسطمقبولجدا جيدمتوسطجدا جيداحمد حسين جاسم محمد الجميلي
89.9755ناجح92.333ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجدا جيدجدا جيد88.045ناجحمقبولامتيازامتيازجيدجيدامتيازامتيازامتيازأحمد خلف أحمد شبطة العكيدي
64.9756ناجح61.667ناجحجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبول67.682ناجحجيدجيدامتيازجيدمقبولجيدمقبولمقبولاحمد سعد عبد جاسم الجبوري

63.0507ناجح63.333ناجحمتوسطجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبول62.818ناجحجدا جيدمقبولجدا جيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولأحمد عبيد براك حسين الرماوي
83.2008ناجح80.056ناجحجيدجدا جيدجيدجدا جيدمتوسطامتياز85.773ناجحجدا جيدامتيازامتيازجدا جيدمتوسطامتيازجيدجدا جيدأحمد عزيز أحمد عيدان الجبوري 

70.2759ناجح67.000ناجحجدا جيدمقبولجيدمتوسطمقبولجيد72.955ناجحمتوسطجدا جيدامتيازجدا جيدمقبولجيدجيدمتوسطأحمد عميد عوده محمد الرهيوي
83.95010ناجح83.278ناجحامتيازجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدجيد84.500ناجحامتيازامتيازامتيازجيدمقبولجدا جيدمتوسطامتيازأحمد قصي مهدي عباس

67.55011ناجح67.944ناجحمقبولجيدجدا جيدجيدمتوسطمتوسط67.227ناجحمقبولمتوسطامتيازجيدمقبولجدا جيدمقبولمتوسطأحمد مجيد سفاح محمد الغريري 
63.32512ناجح61.389ناجحمقبولمتوسطجيدجيدمقبولمقبول64.909ناجحمقبولجيدامتيازجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولأحمد محمود حسن مخلف القيسي 

57.50013ناجح57.444ناجحمقبولجيدمقبولمقبولمتوسطمقبول57.545ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولإدريس عبدهللا حمد خضر الجبوري 
55.50014ناجح53.167ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول57.409ناجحمقبولمقبولجدا جيدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولأركان سلمان رشيد سعيد العجيلي 

77.70015ناجح77.222ناجحجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبول78.091ناجحمتوسطجدا جيدجدا جيدجيدمتوسطامتيازمتوسطجدا جيدأشواق خزعل علوان عبدهللا الجميلي 
67.35016ناجح65.444ناجحمقبولجيدجيدمتوسطمقبولجيد68.909ناجحمتوسطجدا جيدامتيازجيدمقبولجيدمقبولمتوسطأشواق عبدهللا محمود فرحان اللهيبي

79.70017ناجح71.167ناجحجدا جيدمتوسطامتيازجدا جيدمقبولمقبول86.682ناجحجيدجيدامتيازجدا جيدجيدامتيازجدا جيدامتيازأفراح محمد عباس جاعد البياتي
71.97518ناجح67.167ناجحجيدجيدجيدجدا جيدمقبولمقبول75.909ناجحجيدامتيازامتيازجدا جيدمقبولجيدمتوسطمتوسطأفراح مكي غشيم حسن

73.62519ناجح78.278ناجحامتيازجدا جيدامتيازجيدمقبولجيد69.818ناجحجدا جيدجدا جيدجدا جيدمتوسطمقبولجيدمقبولجيدآالء خالد علي رجب الحمداني

65.35020ناجح66.222ناجحجدا جيدجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسط64.636ناجحجيدمتوسطجيدجيدمقبولجيدمقبولمتوسطأماني وجدي خلف خالد الجبوري
83.02521ناجح80.222ناجحامتيازجدا جيدامتيازجدا جيدمتوسطجيد85.318ناجحجيدامتيازامتيازجدا جيدمتوسطامتيازجدا جيدجيدآمنة حسين عباس علي التميمي
79.12522ناجح77.611ناجحجدا جيدجدا جيدامتيازجدا جيدجيدمتوسط80.364ناجحجيدامتيازجدا جيدجدا جيدمتوسطامتيازجدا جيدجيدآمنة عماد محمد صالح العيطو
66.80023ناجح62.556ناجحمقبولمتوسطجدا جيدجيدمقبولمقبول70.273ناجحجيدمتوسطامتيازجدا جيدجيدمتوسطمتوسطمقبولأميرة حمود كعيد سيد العبادي

74.42524ناجح73.167ناجحجيدامتيازجيدجدا جيدمتوسطمقبول75.455ناجحجيدمقبولجدا جيدمتوسطمقبولامتيازجدا جيدجيدأمين محمد جمعه محمود الدراجي 
45.70025راسب41.611راسبضعيفمقبولجيدمقبولضعيفضعيف49.045راسبمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفانس عماد إبراهيم

0.75026راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف1.364راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفانغام احمد اكبر علي
76.12527ناجح79.278ناجحجيدامتيازامتيازجدا جيدجيدجيد73.545ناجحجدا جيدمقبولامتيازمتوسطمتوسطجدا جيدامتيازمقبولآيات حميد محمد علوان السامرائي

88.47528ناجح88.500ناجحامتيازامتيازجدا جيدامتيازجيدجدا جيد88.455ناجحجيدامتيازامتيازامتيازمتوسطامتيازامتيازامتيازآية ادهم غافل عبجل الطائي 
83.72529ناجح82.389ناجحامتيازجدا جيدامتيازجدا جيدمتوسطجيد84.818ناجحجدا جيدامتيازامتيازجيدمتوسطامتيازجيدجدا جيدآية طه عبدهللا هزاع الجبوري 

VALUE!30#################مقبول######مقبول######مقبولمقبول58.455ناجحمتوسطجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولبرزان صالح راشد
91.20031ناجح89.333ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجدا جيد92.727ناجحجدا جيدامتيازامتيازامتيازجدا جيدامتيازجدا جيدامتيازبكر طالب ذياب حسين البدراني 

49.90032راسب39.667راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيف58.273راسبمتوسطجدا جيدامتيازجيدضعيفجيدضعيفمتوسطبهجت جوهر برك مطر
60.80033ناجح61.389ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبول60.318ناجحمقبولمقبولجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولبهجت حمادي مجيد حسين المجمعي
96.05034ناجح98.889ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز93.727ناجحجدا جيدامتيازامتيازامتيازجدا جيدجدا جيدامتيازامتيازتوفيق ناظم توفيق يوسف الحديثي 
81.20035ناجح83.444ناجحجدا جيدجدا جيدامتيازامتيازجدا جيدجيد79.364ناجحمقبولامتيازامتيازجيدجيدامتيازمقبولجيدجمال محمد جداع عبدهللا المجمعي

70.75036ناجح73.556ناجحجيدجدا جيدجيدامتيازمتوسطمقبول68.455ناجحمتوسطجدا جيدامتيازمتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطحسام حمد مصلح صلبي المولى
70.40037ناجح73.222ناجحجيدجدا جيدجدا جيدامتيازمتوسطمقبول68.091ناجحمقبولجيدامتيازجيدمقبولجدا جيدمتوسطمقبولحسن علي محمد عبد هللا الدليمي

49.80038راسب48.111راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف51.182راسبمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفحسن محمد فائق طه
52.80039راسب51.000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول54.273راسبمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفحسن محمد مرعي حسن الجبوري 

52.07540راسب47.833راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول55.545راسبضعيفمقبولجدا جيدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولحسن نوري هادي عباس الطائي
52.40041راسب48.167راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول55.864ناجحمقبولمقبولجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحسين أنور فارس علي البياتي

71.65042ناجح63.889ناجحجيدمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبول78.000ناجحمقبولجدا جيدامتيازمتوسطجيدامتيازمتوسطجيدحسين طالب خضير أحمد المجمعي 
58.92543ناجح55.389ناجحمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولمقبول61.818ناجحمقبولامتيازجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولحسين علي صالح محمود

52.60044ناجح50.111ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول54.636ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجدا جيدمقبولمقبولحسين محمد تركي محمد الطائي
66.40045ناجح64.500ناجحجيدامتيازجيدمقبولمقبولمقبول67.955ناجحمتوسطجيدامتيازمقبولمقبولجدا جيدمقبولمتوسطحمدي صباح سفر خلف البياتي 

77.05046ناجح80.722ناجحامتيازامتيازجيدجدا جيدمتوسطجيد74.045ناجحمتوسطجدا جيدامتيازمقبولمقبولامتيازمتوسطمتوسطحمزة دحام عبد حميد العجيلي
76.25047ناجح81.833ناجحجدا جيدامتيازامتيازجيدمتوسطجيد71.682ناجحجيدجدا جيدجيدمتوسطمتوسطامتيازمقبولمتوسطحنان حافظ أحمد وهيب الوري

62.47548ناجح62.500ناجحمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولجيد62.455ناجحمقبولمتوسطامتيازمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولخالد حمد عطا هللا حمود الجبوري 
60.10049ناجح55.333ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبول64.000ناجحمقبولجيدامتيازمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولخالد علي محمود سبتي الجبوري

VALUE!50#################مقبول########################مقبول56.136ناجحمقبولمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولدعاء احمد محسن
66.15051ناجح61.556ناجحجيدمتوسطجدا جيدمقبولمقبولمقبول69.909ناجحامتيازمتوسطجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولمقبولرانيا كمال صبحي مكحول الجواري 

74.10052ناجح75.111ناجحجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدمتوسطمتوسط73.273ناجحجدا جيدجيدجيدجدا جيدمتوسطمقبولجيدجيدزيتونه منتصر جاسم محمد البياتي 
85.57553ناجح85.778ناجحجدا جيدامتيازامتيازامتيازجدا جيدمتوسط85.409ناجحجيدامتيازامتيازامتيازمقبولامتيازجدا جيدامتياززينب حامد عبد إبراهيم الحداد

86.17554ناجح84.222ناجحامتيازجدا جيدامتيازجدا جيدمتوسطجدا جيد87.773ناجحجدا جيدامتيازامتيازامتيازمتوسطامتيازمتوسطامتيازسارة أحمد محمود يعكوب الجبوري
48.65055راسب44.333راسبمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفضعيف52.182ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسجاد جواد حيدر محمد  

65.62556ناجح63.000ناجحجيدمقبولجدا جيدجيدمقبولمقبول67.773ناجحمتوسطجدا جيدامتيازجدا جيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولسجاد حسن جابر عبد التميمي
71.82557ناجح69.722ناجحمتوسطجدا جيدجيدجدا جيدمقبولمقبول73.545ناجحجيدامتيازامتيازجيدمقبولجدا جيدمقبولجيدسجى شهاب أحمد مانع الناصري

81.47558ناجح78.111ناجحمقبولامتيازامتيازجدا جيدمتوسطجدا جيد84.227ناجحجدا جيدامتيازامتيازامتيازجدا جيدمتوسطجيدجدا جيدسجى عبدالفتاح ستوري خلف
VALUE!59#################ضعيفضعيف######ضعيفضعيفضعيف50.455راسبمتوسطضعيفمتوسطمتوسطجيدمقبولضعيفمقبولسعد اسود عبدهللا 

88.72560ناجح94.611ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجدا جيدامتياز83.909ناجحجيدجيدامتيازمتوسطجيدامتيازامتيازجدا جيدسالم الزم مزبان عبيد العجيلي 
VALUE!61#################مقبول######ضعيفضعيفمقبولضعيف56.545ناجحمقبولمقبولامتيازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسمر هاني محمد 



59.97562ناجح59.833ناجحمتوسطجيدمقبولمقبولمتوسطمقبول60.091ناجحمقبولمقبولامتيازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسندباد رياض خلف حمد الجنابي 
63.55063ناجح60.333ناجحمقبولجدا جيدمقبولمقبولمتوسطمقبول66.182ناجحمتوسطجدا جيدمتوسطمتوسطمقبولجدا جيدمقبولمتوسطسيروان علي حسين خلف الجبوري
48.22564راسب43.667راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيف51.955ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسيف حسيب عفتيان علي الجبوري 
86.07565ناجح88.611ناجحامتيازامتيازجدا جيدامتيازجيدجدا جيد84.000ناجحجيدامتيازامتيازجدا جيدمقبولامتيازجيدامتيازسيماء عدنان عبدهللا خضير االلوسي
29.52566راسب20.389راسبضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيف37.000راسبمتوسطضعيفجيدمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفشروق كريم ياسين شالل الجيالوي

73.90067ناجح74.722ناجحجيدمتوسطامتيازامتيازمتوسطمقبول73.227ناجحمتوسطجدا جيدجدا جيدجيدمقبولامتيازجيدمتوسطشهد محمد رشيد محمد الجواري 
71.55068ناجح69.611ناجحجدا جيدجيدجيدمتوسطمتوسطمقبول73.136ناجحمقبولمتوسطامتيازجيدمتوسطامتيازجدا جيدمقبولصديق حكمت نعمة عبد الرزاق القاسمي

61.30069ناجح54.722ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبول66.682ناجحجيدمقبولجدا جيدجيدمقبولجيدمتوسطمقبولصفاء علي جمعه عباس العجيلي
85.95070ناجح88.722ناجحامتيازامتيازجدا جيدجدا جيدجدا جيدامتياز83.682ناجحجيدامتيازجدا جيدجيدمقبولامتيازجدا جيدامتيازطه عويد محي علي

60.60071ناجح59.333ناجحمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولمقبول61.636ناجحمتوسطمتوسطجدا جيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولعباس سالم قحطان صالح الجبوري
57.37572ناجح54.000ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول60.136ناجحمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولعبدالحليم عبدهللا سبع محسن اللويزي

67.30073ناجح69.333ناجحجيدمتوسطمتوسطجدا جيدجيدمقبول65.636ناجحمقبولمقبولامتيازجيدمقبولجدا جيدمقبولمقبولعبدالرحمن إقدام عبدالرحمن حسين الراضي
82.55074ناجح84.111ناجحجيدامتيازمتوسطجدا جيدجدا جيدامتياز81.273ناجحمتوسطامتيازامتيازمتوسطمقبولامتيازجدا جيدامتيازعبدالرحمن رمضان علي حسين الجبوري 

57.40075ناجح54.889ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبول59.455ناجحمقبولمقبولامتيازمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولعبدالرحمن محمد عبيد داود 
60.80076ناجح59.889ناجحمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولمقبول61.545ناجحمقبولمقبولجدا جيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطعبدالرحمن محمود مهدي صالح  الخزرجي

VALUE!77#######12.667راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبول############مقبول########################مقبولمقبول!VALUE#عبدالسالم احمد محمد زيدان
70.40078ناجح69.333ناجحمتوسطامتيازجدا جيدجيدمقبولمقبول71.273ناجحمقبولمتوسطجدا جيدجيدمقبولامتيازجيدمقبولعبدالعزيز سليمان خماس عبد

82.37579ناجح87.278ناجحامتيازامتيازمتوسطجدا جيدجيدجدا جيد78.364ناجحمقبولامتيازامتيازجدا جيدجيدامتيازمتوسطجيدعبدالعزيز هاشم صالح عزيز  
55.00080راسب53.611ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول56.136راسبمقبولمقبولجدا جيدجيدمقبولمقبولمقبولضعيفعبدهللا حسن عبدهللا رشيد

78.45081ناجح79.667ناجحامتيازامتيازجيدجدا جيدمتوسطمتوسط77.455ناجحجيدجدا جيدامتيازجدا جيدمقبولجدا جيدجدا جيدمتوسطعبدهللا سعدون مكي علي الناصري 

78.57582ناجح79.056ناجحامتيازجدا جيدجدا جيدجيدجيدجيد78.182ناجحجدا جيدامتيازامتيازجدا جيدمقبولامتيازجدا جيدمقبولعبدهللا عارف نايف ذياب العبيدي 
58.50083ناجح54.389ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول61.864ناجحمتوسطمتوسطجدا جيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولعبدهللا ماجد عبد عواد
VALUE!84###############################################مقبول54.636ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدهللا محمد درويش

49.82585راسب44.778راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيف53.955راسبمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجدا جيدضعيفضعيفعبدهللا مفلح إسماعيل مطلق 
59.07586ناجح63.722ناجحمقبولمتوسطمقبولجدا جيدجيدمقبول55.273ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولعبدالوهاب مدلول تركي زعيتر 

51.45087راسب50.667راسبمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبول52.091راسبمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفعثمان احمد حسن جمعة
88.35088ناجح88.889ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجدا جيد87.909ناجحمقبولامتيازامتيازجدا جيدجيدجدا جيدامتيازامتيازعثمان رعد علي أحمد القيسي

70.25089ناجح83.833ناجحامتيازجدا جيدجدا جيدجدا جيدمتوسطجدا جيد59.136ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولعثمان محمود عثمان سعد
49.00090راسب46.222راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف51.273ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعذراء حكم فرحان 

56.57591ناجح54.389ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول58.364ناجحمتوسطمقبولامتيازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعزيز حمزة مدحت فتاح البياتي
52.82592ناجح52.000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول53.500ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولعشم خليل سبهان جاسم 

53.20093ناجح50.500ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول55.409ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولعقيل جمال موسى محمد الطائي 
70.85094ناجح70.667ناجحجدا جيدجيدمقبولجدا جيدمتوسطمتوسط71.000ناجحمتوسطجدا جيدامتيازمتوسطمقبولجدا جيدمقبولمتوسطعالء عبدالكريم زكام أحمد اللهيبي
74.00095ناجح73.278ناجحجيدامتيازمتوسطجيدمتوسطمتوسط74.591ناجحمتوسطامتيازامتيازجيدمقبولامتيازمقبولجيدعلي أحمد عبدهللا اسود الكرغولي

68.90096ناجح68.167ناجحجيدجدا جيدمتوسطجيدمقبولمقبول69.500ناجحجيدجدا جيدامتيازجيدمقبولجيدمقبولمقبولعلي حسين صالح 
54.07597ناجح50.833ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول56.727ناجحمقبولمتوسطجدا جيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولعلي كريم فارس درويش 

VALUE!98#######################مقبولمقبولمتوسط######مقبول40.091راسبمتوسطجدا جيدضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفمقبولعلي هيثم فارس عبدهللا
60.22599ناجح57.000ناجحمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمقبول62.864ناجحمقبولمتوسطجدا جيدمقبولمقبولجدا جيدمقبولمقبولعلي يوسف إبراهيم بكر الجبوري 

74.700100ناجح80.278ناجحامتيازامتيازجيدامتيازمقبولمتوسط70.136ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولامتيازمقبولجدا جيدعمار صالح كامل محمود
67.100101ناجح69.333ناجحجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولمقبول65.273ناجحمقبولجيدامتيازجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولعمر أحمد مالو محمود الحربي
53.100102راسب46.056راسبضعيفمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول58.864ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولعمر خلف شعبان عطية القيسي
64.125103ناجح64.278ناجحجيدجدا جيدمقبولجيدمقبولمقبول64.000ناجحجيدمتوسطجدا جيدمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولعمر ظافر معيوف علي البياتي

53.250104ناجح50.000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول55.909ناجحمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعمر عدنان هالل 
68.225105ناجح71.611ناجحجيدمتوسطجيدجيدمتوسطجدا جيد65.455ناجحمقبولجيدامتيازجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطعمر ليث مصطفى 

57.825106ناجح52.556ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول62.136ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولعمر محمد علي محمد
62.825107ناجح56.667ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبول67.864ناجحمتوسطامتيازامتيازمتوسطمقبولجدا جيدمقبولمقبولعمران هاني عمران هاشم

69.825108راسب57.944راسبضعيفامتيازامتيازامتيازضعيفضعيف79.545ناجحمقبولجدا جيدامتيازجيدمقبولامتيازجيدجدا جيدفاروق جاسم سطام مدراج
73.500109ناجح71.889ناجحجيدجدا جيدجدا جيدامتيازمقبولمقبول74.818ناجحجدا جيدجدا جيدامتيازجيدمقبولامتيازمقبولمقبولفاطمة عبدالرحمن حسن 

77.675110ناجح82.056ناجحامتيازجدا جيدمقبولجدا جيدمتوسطامتياز74.091ناجحجدا جيدمتوسطامتيازجدا جيدمقبولامتيازجدا جيدمقبولفيصل جنعان ياسين حسن
60.125111ناجح60.444ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبول59.864ناجحمقبولمقبولجدا جيدمقبولمقبولجدا جيدمقبولمقبولفيصل حامد محمد

63.775112راسب60.278ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبول66.636راسبمتوسطجدا جيدامتيازجدا جيدضعيفجيدمقبولمقبولقاسم محمد سعدون حسن
56.725113ناجح55.833ناجحمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبول57.455ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمقبولقصي قحطان نوفان

55.250114ناجح53.611ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول56.591ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدكرم حافظ سراج حمد
59.875115ناجح58.056ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبول61.364ناجحمقبولمقبولجدا جيدجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطكمال مزاحم صبحي مكحول الطائي

92.525116ناجح91.722ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازمقبولامتياز93.182ناجحامتيازامتيازامتيازجدا جيدجدا جيدامتيازجدا جيدامتيازليث سلطان غافل جزاع الكراعي 
69.800117ناجح69.778ناجحجيدجدا جيدجيدجيدمتوسطمقبول69.818ناجحمقبولمتوسطامتيازمقبولمقبولجدا جيدمقبولجيدمثنى حسن حسين إبراهيم القيسي

VALUE!118#######################مقبولمقبول######مقبولمقبول52.682ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد جمال خليل
63.025119ناجح58.611ناجحجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبول66.636ناجحمتوسطامتيازامتيازمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمحمد جميل نشمي محمد 

59.875120ناجح58.944ناجحجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبول60.636ناجحمقبولمتوسطجدا جيدمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمحمد حمد خلف تركي اللهيبي 
65.250121ناجح63.611ناجحمقبولجدا جيدجيدجيدمقبولمقبول66.591ناجحمقبولمتوسطامتيازجيدمقبولجدا جيدمقبولمتوسطمحمد دحام حسين محمد اللهيبي

56.100122ناجح53.000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول58.636ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولامتيازمقبولمقبولمحمد ذياب عبدهللا عبد
74.625123ناجح73.000ناجحجيدجيدجدا جيدجيدمقبولجدا جيد75.955ناجحمتوسطمتوسطامتيازجدا جيدمقبولجدا جيدجدا جيدمتوسطمحمد سعود محمود محجوب 



84.175124ناجح86.722ناجحجدا جيدامتيازامتيازجدا جيدجدا جيدجدا جيد82.091ناجحمتوسطمتوسطامتيازجدا جيدجيدامتيازجيدامتيازمحمد عباس جدوع حسين الجبوري 
73.050125ناجح74.111ناجحجدا جيدجيدجيدجيدجيدمتوسط72.182ناجحمتوسطجيدامتيازجدا جيدمقبولمقبولمتوسطجدا جيدمحمد عيدان عبدهللا صائل

VALUE!126#################ضعيف##################ضعيفضعيف13.000راسبمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد موفق احمد 
88.125127ناجح87.278ناجحامتيازجدا جيدامتيازامتيازجيدجدا جيد88.818ناجحجيدامتيازامتيازجدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدامتيازمحمد ناظم محمد حسن العجيلي 
2.250128راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف4.091راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد نوري علي كريم الطائي 

81.300129ناجح84.778ناجحجدا جيدامتيازجدا جيدجدا جيدمتوسطجدا جيد78.455ناجحمتوسطمتوسطامتيازجيدمقبولامتيازجدا جيدجيدمصطفى صباح جاسم علي
59.025130ناجح58.722ناجحمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولمقبول59.273ناجحمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولجيدمقبولمقبولمصطفى عبدهللا رهل صالح العباسي

79.775131ناجح88.500ناجحامتيازامتيازجدا جيدامتيازجيدجدا جيد72.636ناجحمتوسطجيدامتيازمتوسطمقبولامتيازمتوسطمقبولمصطفى محمود جياد حمادي
70.700132ناجح70.333ناجحمتوسطجدا جيدجيدجيدمقبولجيد71.000ناجحمتوسطجدا جيدامتيازجدا جيدمقبولجدا جيدمتوسطمقبولمصعب هادي سبع

59.425133راسب56.944راسبمقبولجيدمتوسطجيدمقبولضعيف61.455ناجحمقبولمتوسطجدا جيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمنذر حاجم رميض كريز الكريز 
84.250134ناجح87.278ناجحامتيازامتيازجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيد81.773ناجحجيدجيدجدا جيدجدا جيدمتوسطامتيازجدا جيدجدا جيدمهند اعناد أحمد

VALUE!135#################مقبول######مقبول######مقبولمقبول13.636راسبمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمهند صالح محمود عليوي
56.900136ناجح53.333ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبول59.818ناجحجيدمتوسطجدا جيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمهند عامر صبري شاه مراد

74.650137ناجح69.611ناجحجيدجيدجيدجدا جيدمقبولمتوسط78.773ناجحمتوسطامتيازامتيازجيدمقبولامتيازمتوسطجدا جيدمهند محمد عبد منديل
88.200138ناجح87.611ناجحامتيازجدا جيدجدا جيدامتيازجيدجدا جيد88.682ناجحمتوسطجدا جيدامتيازامتيازجيدامتيازجدا جيدامتيازموسى محمود صالح هدو

VALUE!139#################مقبول######مقبولمقبولمقبولضعيف9.091راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمؤيد حمود احمد 
85.225140ناجح84.167ناجحامتيازجيدامتيازجدا جيدجدا جيدجدا جيد86.091ناجحجيدامتيازامتيازامتيازمقبولامتيازامتيازجيدميادة إقدام عبدالرحمن حسين 

84.300141ناجح84.444ناجحامتيازامتيازجدا جيدامتيازجدا جيدجيد84.182ناجحجدا جيدامتيازامتيازجدا جيدمقبولامتيازجيدجدا جيدميساء رزاق خلف ملح
58.825142ناجح55.167ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول61.818ناجحجيدمقبولجدا جيدجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولنعيمه محسن أمين علي

71.450143راسب58.667راسبضعيفامتيازامتيازامتيازضعيفضعيف81.909ناجحمقبولامتيازامتيازمتوسطمتوسطامتيازجدا جيدامتيازنهى محمد عبدالعزيز علوان

57.050144ناجح53.722ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول59.773ناجحجدا جيدمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولنور عمر محمد عمر
VALUE!145#################مقبول############مقبولمقبولمقبول53.818ناجحمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولهبة ثامر احمد

66.025146ناجح63.889ناجحجيدجيدجيدجيدمقبولمقبول67.773ناجحمتوسطجيدامتيازجيدمقبولجدا جيدمقبولمقبولهدى رمضان نامس 
VALUE!147#################مقبول######ضعيفمقبولمقبولمقبول59.136ناجحمقبولمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولهدى محمد خليفة عذاب
61.600148ناجح59.500ناجحمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبول63.318ناجحمتوسطجيدامتيازمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولهشام ظاهر إبراهيم عبد
62.175149ناجح59.167ناجحمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبول64.636ناجحمقبولمقبولجدا جيدجدا جيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولهمام محمد صالح حميد

52.850150ناجح51.000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول54.364ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهمام مرشد حمود نصيف
64.125151ناجح66.500ناجحجيدمتوسطجيدجيدمتوسطمقبول62.182ناجحجيدمتوسطامتيازمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولوسام الزم مزبان عبيد العجيلي 
57.950152ناجح53.778ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول61.364ناجحمقبولمقبولامتيازجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولوالء خزعل حمد حسين الطائي 

61.425153ناجح68.611ناجحمتوسطجدا جيدجيدجيدمقبولمتوسط55.545ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولياسر ضرغام خضير
33.225154راسب23.500راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف41.182راسبضعيفمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفاحمد عامر إسماعيل ضاحي الصبيحي

41.625155راسب39.778راسبضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفضعيف43.136راسبضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفبراء عالء مشعل جدعان العجيلي
51.575156راسب52.111ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول51.136راسبمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفحسام الدين مكي هاشم احمد

38.450157راسب31.500راسبضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيف44.136راسبضعيفمقبولجيدمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولحسين فخرالدين خلف البياتي
50.175158راسب45.167راسبمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبول54.273ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولعبدهللا زهير جاسم حمد الجبوري

8.600159راسب19.111راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعدي عماد سالم خلف الشعباني
53.025160راسب49.000راسبمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبول56.318ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولعقيل إبراهيم خليل

59.200161ناجح53.611ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبول63.773ناجحجيدجيدمتوسطجدا جيدمقبولجيدمقبولمقبولمحمد عباس بديوي علي السبهاني
0.000162راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمهند عيسى درزي سليم القيسي


