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54.1941راسب47.471راسب!REF#مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيف62.357ناجحمقبولمتوسطامتيازمقبولمقبولمقبولموسى مجيد عادل أحالم

68.9032ناجح69.765ناجح!REF#جدا جيدمقبولامتيازمقبولمتوسطمتوسط67.857ناجحمتوسطجيدامتيازمتوسطمتوسطمقبولنجم إبراهيم إسماعيل احمد

53.9683راسب53.765ناجح!REF#متوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول54.214راسبمقبولمقبولجدا جيدضعيفمقبولمقبولالبدري محمد بدر علي احمد

50.7104راسب50.000راسب!REF#مقبولمقبولجدا جيدمتوسطمقبولضعيف51.571راسبمقبولجيدمقبولضعيفمقبولمقبولالجنعان مهدي حمدي مثنى احمد

58.1295ناجح55.118ناجح!REF#مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبول61.786ناجحمقبولمقبولامتيازمقبولمقبولمقبولالعجيلي عبد محمود نزهان احمد

62.0326ناجح59.235ناجح!REF#متوسطمقبولجدا جيدمقبولمتوسطمقبول65.429ناجحمتوسطمتوسطجدا جيدمقبولمقبولمتوسطالشاوي علي حمد الحسن عبد اركان

66.4527ناجح60.882ناجح!REF#جدا جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبول73.214ناجحمقبولجيدامتيازمقبولمقبولجيدالجاف محمد محمود قادر اري

REF!########################8#مقبولمقبول######مقبولمقبولضعيف44.214راسبمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفكامل مازن أسامة

89.8719ناجح89.824ناجح!REF#جدا جيدجدا جيدامتيازامتيازجيدامتياز89.929ناجحمتوسطجدا جيدامتيازجدا جيدامتيازامتيازالبرزنجي شاكر احمد مظهر امنة

56.93510ناجح54.588ناجح!REF#مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبول59.786ناجحمقبولمقبولامتيازمقبولمقبولمقبولالجشعمي عبدالرزاق إسماعيل حسين ايبك

59.87111ناجح54.412ناجح!REF#مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول66.500ناجحمقبولجدا جيدامتيازمقبولمقبولمقبولالدليمي حسين عبدهللا جميل ايسر

56.83912راسب54.235راسب!REF#جيدمقبولجدا جيدمتوسطمقبولضعيف60.000ناجحمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولالجنابي فندي عبد سعدون ايسر

63.12913ناجح60.647ناجح!REF#جيدمقبولجيدمتوسطمقبولمقبول66.143ناجحمتوسطجيدامتيازمتوسطمقبولمقبولالجبوري حسين بدر وضاح بدر

82.93514ناجح79.471ناجح!REF#امتيازجيدامتيازمتوسطجيدجيد87.143ناجحمتوسطامتيازامتيازجدا جيدامتيازجيدالبزوني محي جدوع هيثم بشائر

58.19415ناجح57.059ناجح!REF#مقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمقبول59.571ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمتوسطالعبدهللا سالم محمد جاسم جمعه

60.54816ناجح56.706ناجح!REF#مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسط65.214ناجحمقبولمتوسطامتيازمقبولمقبولمقبولإبراهيم إسماعيل احمد رافد

67.25817ناجح64.412ناجح!REF#جيدمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبول70.714ناجحمقبولجيدامتيازمتوسطمقبولمتوسطالبياتي حمد رشيد رحمان رشيد

60.29018ناجح58.353ناجح!REF#متوسطمقبولجيدمتوسطمقبولمقبول62.643ناجحمقبولجيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولالعيساوي محمود جميل علي رواء

58.77419راسب59.000ناجح!REF#جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبول58.500راسبمقبولمقبولامتيازضعيفمقبولمقبولالبزوني موسى يحيى رعد زهراء

66.12920ناجح63.000ناجح!REF#جيدمقبولجيدمقبولجيدمقبول69.929ناجحمقبولجيدامتيازمتوسطمقبولمقبولاالغا خضر عبدالباقي عزالدين سجى

60.96821ناجح55.882ناجح!REF#متوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبول67.143ناجحمقبولجيدامتيازمقبولمقبولمتوسطالفراجي عكاب جاسم فاضل سالم

71.51622ناجح64.471ناجح!REF#متوسطمتوسطامتيازمقبولمتوسطمقبول80.071ناجحجيدجدا جيدامتيازمقبولمتوسطامتياز العبيدي نصيف  تركي داود سلمان

81.93523ناجح79.412ناجح!REF#جدا جيدجدا جيدامتيازجدا جيدمقبولجيد85.000ناجحمتوسطجدا جيدامتيازجدا جيدمتوسطجدا جيد العلكاوي علي شهاب احمد شهاب

78.12924ناجح73.294ناجح!REF#امتيازمقبولجدا جيدجيدمتوسطمتوسط84.000ناجحجيدجدا جيدامتيازجيدجدا جيدجيدالدوري محمد عبدالرحمن محمد صباح

63.93525ناجح61.235ناجح!REF#متوسطمقبولجدا جيدمقبولمتوسطمقبول67.214ناجحمقبولمتوسطامتيازمقبولمتوسطمقبولالبزوني يوسف عايد بهجت عايدة

60.61326ناجح63.294ناجح!REF#متوسطمقبولجدا جيدمقبولمتوسطمتوسط57.357ناجحمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولنعمان ثابت عبدالصمد

61.61327ناجح58.941ناجح!REF#متوسطمقبولجدا جيدمقبولمقبولمقبول64.857ناجحمقبولجيدجدا جيدمقبولمقبولمتوسطالبياتي غني رشيد خورشيد عبدهللا

6.38728راسب0.000راسب!REF#ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف14.143راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخلف جاسم عبدهللا

REF!########################29###################مقبولمقبولمقبول59.429ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولالسامرائي احمد عبدالرزاق مظفر عبدهللا

67.03230ناجح61.706ناجح!REF#جدا جيدمقبولجيدمتوسطمقبولمقبول73.500ناجحمقبولجيدجدا جيدمتوسطجدا جيدمتوسطالجبوري رشيد عبدهللا بشير علي

REF!########################31#######ضعيف######ضعيفضعيفضعيف28.071راسبضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفعباس فاضل قاسم علي

62.74232ناجح60.706ناجح!REF#جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبول65.214ناجحمقبولجيدجدا جيدجيدمقبولمقبولالعباسي صالح حسين هشام غفران

58.09733راسب53.059راسب!REF#جيدمقبولجدا جيدمقبولمقبولضعيف64.214ناجحمقبولمقبولامتيازمقبولجيدمقبولالجبوري خلف محمود شاكر غيث

83.35534ناجح79.176ناجح!REF#جدا جيدمتوسطامتيازجيدجيدجيد88.429ناجحمتوسطجدا جيدامتيازامتيازامتيازجدا جيدالدوري عبدهللا حسين علي فاروق

90.32335ناجح89.412ناجح!REF#امتيازامتيازجدا جيدجدا جيدجدا جيدامتياز91.429ناجحجيدجدا جيدامتيازجدا جيدامتيازامتيازالدلوي محمد نوري الدين نجم النه

62.16136راسب59.706راسب!REF#جيدمقبولجدا جيدمقبولمقبولضعيف65.143ناجحمقبولجيدجدا جيدمقبولمتوسطمقبولالدوري محمود ناجي عدنان المثنى

48.41937راسب45.882راسب!REF#مقبولضعيفامتيازضعيفمقبولضعيف51.500راسبمقبولمقبولجيدمقبولمقبولضعيفالجبوري حسن احمد خضير محمد

64.22638ناجح59.000ناجح!REF#متوسطمقبولامتيازمقبولمقبولمقبول70.571ناجحمقبولجيدامتيازمتوسطمقبولمتوسطالقيسي خضر مطر صباح محمد

65.25839ناجح60.176ناجح!REF#جدا جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبول71.429ناجحمقبولجدا جيدامتيازمتوسطجيدمقبولالجنابي مضحي غزال عايد محمد

2.61340راسب0.000راسب!REF#ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف5.786راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحمد عبدالعزيز محمد

60.16141ناجح56.824ناجح!REF#متوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبول64.214ناجحمقبولمتوسطامتيازمقبولمقبولمقبولالحمداني إسماعيل إبراهيم علي محمد

54.45242راسب48.412راسب!REF#متوسطضعيفجيدمقبولمقبولضعيف61.786ناجحمقبولمتوسطامتيازمقبولمقبولمقبول العزاوي لطيف كوان داود مروان

73.45243ناجح69.647ناجح!REF#جيدمتوسطامتيازمقبولمتوسطمتوسط78.071ناجحمقبولجيدجدا جيدجدا جيدمتوسطجدا جيد خليل حسن مهدي

69.54844ناجح64.765ناجح!REF#جيدمقبولامتيازجيدمقبولمقبول75.357ناجحجيدمتوسطامتيازجيدجدا جيدمتوسطالحديثي حمد محمد ثائر موج

63.54845ناجح59.941ناجح!REF#متوسطمتوسطجدا جيدمقبولمقبولمقبول67.929ناجحمتوسطمتوسطامتيازمقبولمقبولمتوسطالطائي محمود شكر رعد موج

42.45246راسب33.176راسب!REF#جيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيف53.714راسبضعيفجدا جيدامتيازضعيفضعيفمقبولالحديثي طه حسن اياد نورا

74.54847ناجح68.235ناجح!REF#جدا جيدمقبولجيدمتوسطمتوسطمتوسط82.214ناجحجيدامتيازامتيازمتوسطجدا جيدجيد محمد مهدي عدنان هيام

74.93548ناجح74.941ناجح!REF#متوسطمقبولامتيازجيدجدا جيدمتوسط74.929ناجحمتوسطمتوسطجدا جيدمتوسطمتوسطجدا جيدالقيسي جبر ندا خالد وليد

60.96849ناجح55.000ناجح!REF#متوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول68.214ناجحمقبولجيدامتيازمقبولمتوسطمقبولالمفرجي احمد حسن ثائر يوسف


