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56.171ناجح58.471ناجحجدا جيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبول54.000ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبول الخزرجي رشيد محمود صالح ابتهال
54.343ناجح54.824ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول53.889ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالجبوري احمد حسن عبدهللا أبرار
58.486ناجح63.588ناجحجدا جيدجيدمتوسطمقبولجيدمقبول53.667ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولالجبوري احمد إبراهيم جاسم إبراهيم
69.257ناجح71.176ناجحامتيازمتوسطجيدجيدمتوسطجدا جيد67.444ناجحمتوسطمقبولجدا جيدجيدمتوسطمتوسطالعيساوي مخلف إبراهيم كريم إبراهيم
66.971ناجح66.353ناجحجدا جيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجيد67.556ناجحجيدمتوسطجدا جيدجيدمقبولمتوسطالجبوري اسماعيل خليل درابيش أحمد

54.457ناجح57.059ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط52.000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالجبوري صالح خلف علي إسراء
64.371ناجح62.412ناجحامتيازمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسط66.222ناجحمتوسطمقبولجيدمقبولجدا جيدمتوسطالدليمي عبد عواد متعب أسمهان

71.771ناجح76.706ناجحجدا جيدجيدجيدمتوسطجيدجدا جيد67.111ناجحمتوسطجيدامتيازمقبولمقبولجيداالحبابي صالح جارهللا بهجت أسيل
70.971ناجح79.176ناجحجدا جيدجدا جيدمتوسطمتوسطامتيازجدا جيد63.222ناجحجيدمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطالعزاوي عطية أحمد روكان أسيل
61.429ناجح61.059ناجحجدا جيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسط61.778ناجحمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولمتوسط الجبوري عود محمد نجيب أصالة
56.886ناجح55.824ناجحامتيازمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول57.889ناجحجيدمقبولجدا جيدمقبولمقبولمقبولالهاللي خليل إبراهيم محمد أفنان
70.857ناجح73.294ناجحجدا جيدامتيازجيدجدا جيدمقبولجيد68.556ناجحجدا جيدجيدجيدجيدمقبولمتوسط الكناني حرز سلمان علي آالء
59.600ناجح64.118ناجحجدا جيدجيدجيدمتوسطمقبولمتوسط55.333ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط  الجبوري حميد خلف إبراهيم أميرة
63.857ناجح63.706ناجحجدا جيدمقبولجيدمقبولمقبولجيد64.000ناجحجيدمتوسطجدا جيدمقبولمقبولمتوسطالدوري داود حارز نزهان أنغام
79.543ناجح81.176ناجحجدا جيدجدا جيدجيدمتوسطجدا جيدجدا جيد78.000ناجحجدا جيدمتوسطجيدجدا جيدمتوسطجدا جيدالجبوري لطيف حسين محمود أنفال

52.743ناجح55.412ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط50.222ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالجبوري حميد محمد علي أنوار
92.457ناجح92.706ناجحامتيازامتيازجدا جيدامتيازامتيازامتياز92.222ناجحامتيازامتيازجدا جيدامتيازامتيازامتيازالطائي سعيد حسين عبدالكريم بدور

54.857ناجح55.294ناجحجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول54.444ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولالعبيدي عبد مهدي بادي براء
53.257ناجح55.647ناجحامتيازمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول51.000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالجبوري حمد كنوش لطيف بنان
53.657ناجح54.824ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط52.556ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالعبيدي داوود علي ياسين ثامر
52.143ناجح52.647ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول51.667ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولالجبوري خلف جاسم حميد جيهان

78.743ناجح79.765ناجحجدا جيدجدا جيدجيدجيدجيدجدا جيد77.778ناجحجيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولامتيازالجبوري محسن حميد عبدالرحمن حارث
63.771ناجح67.294ناجحجدا جيدمتوسطجيدجيدمتوسطمتوسط60.444ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولالبياتي حسين حميد خلف حمد
65.114ناجح65.235ناجحجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط65.000ناجحجيدمقبولامتيازجيدمقبولمقبولالجبوري داحور عبد عيسى خالد

83.943ناجح86.706ناجحامتيازجدا جيدجدا جيدجدا جيدامتيازامتياز81.333ناجحجيدمتوسطامتيازجيدجدا جيدجدا جيدالعجيلي عبدهللا ندا شالل خالدة
63.314ناجح64.471ناجحجدا جيدجيدمتوسطجيدمقبولمقبول62.222ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولالدوري رزوقي عبد علي خضير
1.600راسب1.176راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف2.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالجبوري حمد زبن إبراهيم دالل
88.314ناجح94.529ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز82.444ناجحامتيازجدا جيدامتيازمتوسطجدا جيدجدا جيدالجبوري خالد حمد دحام دنيا
65.143ناجح64.588ناجحجيدمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبول65.667ناجحمتوسطمقبولجدا جيدجيدمقبولجيدالخزرجي الحج سلطان حاتم راصد
65.829ناجح66.471ناجحجيدجيدمتوسطجيدمقبولمتوسط65.222ناجحمتوسطمتوسطجيدجدا جيدمقبولمقبولالجبوري محمد خليل منذر راوية
56.686ناجح57.176ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط56.222ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولالجبوري جمعة صالح غازي رحمه
90.371ناجح92.059ناجحجدا جيدجدا جيدامتيازجدا جيدامتيازامتياز88.778ناجحجدا جيدجيدجدا جيدامتيازامتيازجدا جيدالدليمي عبدهللا محمود خالد رسل
76.714ناجح77.941ناجحجدا جيدجدا جيدجيدمتوسطجيدجدا جيد75.556ناجحجدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدمتوسطجيدالجنابي جاسم فاضل علي رسل
58.314ناجح60.882ناجحجدا جيدمقبولمقبولمتوسطمقبولجيد55.889ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطالدوري حسن فياض نهاد رسل
64.857ناجح70.000ناجحجدا جيدمقبولجدا جيدجيدمتوسطمتوسط60.000ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولالحديثي حياوي هادي أكرم رشا
58.057ناجح61.176ناجحجدا جيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسط55.111ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولالكراعي خيزران شريف عماد رغد

54.143ناجح57.941ناجحجدا جيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسط50.556ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالجبوري خلف سعود علي رغده
62.171ناجح68.471ناجحجدا جيدجيدجيدمقبولمقبولجيد56.222ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمتوسطالجبوري خلف إسماعيل خالد رنا

57.229ناجح64.647ناجحجدا جيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطجيد50.222ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالعباسي صالح حسين علي رواء
88.629ناجح88.824ناجحجدا جيدامتيازجدا جيدجيدامتيازامتياز88.444ناجحجيدامتيازجدا جيدامتيازجدا جيدامتيازالسامرائي احمد شهاب حاتم رونق
61.171ناجح61.471ناجحجدا جيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسط60.889ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطالجبوري عالوي صالح طيب رؤى

86.800ناجح91.176ناجحامتيازامتيازجدا جيدامتيازامتيازامتياز82.667ناجحجدا جيدجدا جيدامتيازجدا جيدجدا جيدجيدالجبوري محمد حمد حسين زوزان
66.314ناجح68.294ناجحجدا جيدمتوسطمتوسطجيدمقبولجدا جيد64.444ناجحجيدجيدامتيازمقبولمتوسطمقبولالخزرجي عبد علي راسم زيدون
64.514ناجح70.353ناجحامتيازمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجدا جيد59.000ناجحمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولالخزرجي عزال كريم نزهان سالين
53.143ناجح54.353ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول52.000ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولالجبوري حسين سليمان عبد سجى
85.771ناجح92.118ناجحامتيازامتيازجيدجدا جيدامتيازامتياز79.778ناجحجدا جيدمقبولجيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد التكريتي عبدهللا علي عبدالكريم سجى

59.114ناجح64.176ناجحجيدمتوسطجيدجيدمقبولمتوسط54.333ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولالجبوري علي خلف محمد سراب
62.800ناجح64.588ناجحامتيازمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيد61.111ناجحجيدمقبولجيدمقبولمقبولمتوسطالجبوري خلف شالش فيصل سرى
62.029ناجح64.176ناجحجدا جيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطجيد60.000ناجحمتوسطمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولالمجمعي شهاب إبراهيم خالد سيف
51.371ناجح52.588ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول50.222ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول الزوبعي شهاب صابر أحمد شهد
59.086ناجح60.706ناجحجدا جيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبول57.556ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولالجبوري عراك بطوش عيسى شهد

57.286ناجح60.882ناجحامتيازمقبولجيدمقبولمقبولمتوسط53.889ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالجبوري طه مجيد محمد شهالء
93.771ناجح96.706ناجحامتيازامتيازجدا جيدامتيازامتيازامتياز91.000ناجحامتيازامتيازامتيازجدا جيدامتيازجدا جيدالعبيدي حمد صبري صباح صدى
54.857ناجح53.294ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول56.333ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولالصميدعي حسن محمد عدنان ضياء
65.429ناجح68.588ناجحامتيازمقبولمقبولجيدمتوسطجيد62.444ناجحجيدمتوسطجدا جيدمتوسطمقبولمقبول العيساوي سالم مرير سامي طارق



75.686ناجح82.882ناجحجدا جيدجيدجيدجدا جيدامتيازجدا جيد68.889ناجحجيدمتوسطجدا جيدمقبولجيدمتوسطاللهيبي عواد خلف خليفة طه
52.286ناجح53.294ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول51.333ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالنجم مصبح عبدالرزاق مهند طيبه

57.371ناجح63.882ناجحجدا جيدمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسط51.222ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولالتميمي احمد تركي أحمد عامر
76.886ناجح79.941ناجحامتيازمقبولجيدجدا جيدامتيازجدا جيد74.000ناجحجيدمتوسطمتوسطجدا جيدجيدمتوسطالعباسي علوان جعفر حسن عبدالباسط
70.114ناجح71.294ناجحجدا جيدمتوسطجدا جيدمتوسطمقبولجدا جيد69.000ناجحجيدجيدجيدمقبولمتوسطجيدالدوري جاسم نصيف أحمد عبدالرحمن
67.771ناجح70.000ناجحجدا جيدجيدمتوسطمقبولمتوسطجدا جيد65.667ناجحمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولجيدالخزرجي زبط محمد جمعه عبدالرحمن
55.029ناجح56.471ناجحجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبول53.667ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولالجبوري كفطان جاسم عبدهللا عبدالسالم

85.000ناجح86.529ناجحجدا جيدامتيازجدا جيدجدا جيدجيدامتياز83.556ناجحجيدامتيازجدا جيدامتيازمتوسطامتياز  محمود محمد عبدالقادر
56.343ناجح58.941ناجحامتيازمقبولمقبولمقبولمقبولجيد53.889ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالجبوري عمبر صالح فرج عبير

77.800ناجح80.647ناجحجدا جيدجيدجيدمتوسطجدا جيدامتياز75.111ناجحجيدمقبولمتوسطجيدجدا جيدجيدالعبيدي علو علي أحمد عذراء
60.971ناجح61.294ناجحجدا جيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولجيد60.667ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطجيدالعبيدي جربوع طالل وكيل عزيز
52.314ناجح53.824ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول50.889ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالخزرجي محمد جاسم طارق عماد
53.314ناجح53.412ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول53.222ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولالسعودي حسين محمد مجبل عمار
53.743ناجح51.588ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول55.778ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولالجبوري خضر خلف عزاوي عمر
51.286ناجح52.059ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول50.556ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالجبوري عبد حمد منصور عمر
55.029ناجح57.529ناجحجدا جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبول52.667ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولالتكريتي توفيق سامي نشأت غادة
53.714ناجح55.294ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط52.222ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولالطائي صالح متعب عباس فاطمة

56.657ناجح59.118ناجحجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبول54.333ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط خلف سالم غازي فيصل
63.914ناجح69.588ناجحجدا جيدمتوسطمقبولمتوسطجيدجيد58.556ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطالنيساني علي فرج موفق قدامة

60.114ناجح62.353ناجحجيدمتوسطجيدجيدمقبولمقبول58.000ناجحجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول صباح جمال قصي
94.543ناجح97.000ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز92.222ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجدا جيدالطائي شاكر حميد شاكر لمى
54.686ناجح55.529ناجحجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول53.889ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطالجبوري حسين سالم كوان لمياء
56.857ناجح58.824ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد55.000ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولالطائي حسن رشيد متعب لواء
10.971راسب1.176راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف20.222راسبمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالعيساوي حمد حسين أحمد محمد
58.429ناجح53.824ناجحامتيازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول62.778ناجحجدا جيدمقبولجيدمقبولمقبولمتوسطالجوعاني مطر مبارك شعالن محمد
64.943ناجح64.412ناجحامتيازمقبولمقبولجيدجيدمتوسط65.444ناجحجيدمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطالجبوري حمد عبدهللا صالح محمد

47.657راسب46.824راسبجدا جيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول48.444راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف ياسين علي محمد
90.914ناجح92.824ناجحامتيازامتيازجدا جيدامتيازامتيازجدا جيد89.111ناجحجدا جيدجدا جيدامتيازامتيازجدا جيدامتيازالبازي حسن صالح مهدي محمد
71.914ناجح75.000ناجحجيدمتوسطجيدمتوسطجيدجدا جيد69.000ناجحجدا جيدمتوسطمتوسطجيدمقبولجدا جيدالجبوري عبدهللا أحمد خليل مراد

51.629ناجح51.941ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول51.333ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالتميمي محمد خلف محمد مروان
60.886ناجح65.000ناجحجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولجيد57.000ناجحجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولالكراعي هزاع نجرس ثائر مصطفى

91.371ناجح93.882ناجحامتيازامتيازجدا جيدامتيازامتيازامتياز89.000ناجحامتيازجدا جيدامتيازامتيازجيدامتيازالسامرائي صالح محمد عبدالخالق مصطفى
58.686ناجح59.294ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد58.111ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولجيدالجبوري علي مصطفى علي مصطفى
73.943ناجح78.471ناجحجيدمتوسطجدا جيدجيدجيدجدا جيد69.667ناجحجدا جيدمقبولجيدجدا جيدمتوسطمقبولاللهيبي عبدهللا صالح باسل منى
53.743ناجح52.294ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول55.111ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولالقيسي سحل موسى رجب مهند
55.314ناجح57.294ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط53.444ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولالجميلي عبدهللا علوان جاسم ميسم
66.371ناجح70.059ناجحجدا جيدجدا جيدجيدجيدمقبولجيد62.889ناجحجيدمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولالبدراني مصلح علوان أحمد نازك
56.571ناجح57.765ناجحجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبول55.444ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولالعبيدي عسكر نايف محمد نايف
59.257ناجح62.824ناجحجدا جيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولجيد55.889ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطالجبوري عمران محمد زيد نبأ
52.600ناجح55.118ناجحامتيازمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط50.222ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالجبوري خلف حماش محمد نبأ

65.829ناجح75.412ناجحجدا جيدجيدجيدمتوسطمتوسطجدا جيد56.778ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد ياسين أسعد نبراس
54.543ناجح54.412ناجحجدا جيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول54.667ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولالدوري ارحيم محمود جبار نور
57.200ناجح56.941ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط57.444ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولالجبوري عطيه علي خلف نور
51.943ناجح51.882ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول52.000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالحديثي حسين عبدهللا مكي نور
83.686ناجح90.412ناجحجدا جيدامتيازجدا جيدجيدامتيازامتياز77.333ناجحجدا جيدمتوسطجدا جيدجيدجيدجدا جيدالبدراني مصلح علوان أحمد نيران

80.571ناجح79.059ناجحجيدمتوسطجيدجيدجدا جيدامتياز82.000ناجحجيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدالعبيدي علو علي خضر هاجر
45.800راسب44.059راسبجدا جيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول47.444راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفالجبوري حمود طه محمود هاشم
82.371ناجح87.118ناجحجدا جيدامتيازجيدجيدامتيازامتياز77.889ناجحجدا جيدجيدجيدجيدجيدجدا جيدالعبيدي علو علي ياسين هبه
55.229ناجح54.765ناجحجدا جيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول55.667ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولالجبوري درويش عبدهللا محمد هديل

57.857ناجح60.412ناجحامتيازمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسط55.444ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالمجمعي عويد أحمد محمد ورقاء
52.257ناجح53.000ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول51.556ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولالعزاوي مسعود جنعان مخلف ورود
60.171ناجح62.235ناجحجدا جيدمقبولمقبولمتوسطمقبولجيد58.222ناجحمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولمقبولالدليمي عويد عياش عبدالرحمن ياسمين

6.371راسب10.765راسبجيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف2.222راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالدليمي حمد حلو حامد مصطفى
################ضعيفضعيف####ضعيف!VALUE#ضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرجب حامد مظفر

################ضعيفضعيف####!VALUE!#VALUE#ضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالناصري طلب عدنان طالب مصطفى
0.000راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالخزرجي محل جاسم خلف حيدر


