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53.9251ناجح55.833ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبول52.364ناجحمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد دريد فاضل محسن البياتي
53.4752راسب52.444راسبمتوسطمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبول54.318ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد محمد حيدر بكتاش البياتي

67.8503ناجح64.222ناجحمتوسطمتوسطمتوسطامتيازمقبولمقبول70.818ناجحجيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولامتيازمتوسطمقبولاحمد محمد خلف جمعة الجبوري
72.5254ناجح74.833ناجحجيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدمتوسط70.636ناجحمقبولجيدامتيازجدا جيدمقبولامتيازمقبولمتوسطامنة بسام طايس جبر الدوري

57.8005ناجح53.833ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول61.045ناجحمتوسطمقبولامتيازمقبولمقبولجيدمقبولمقبولانعام نعمة محمد 
85.8256ناجح86.444ناجحجدا جيدامتيازجدا جيدامتيازجيدجدا جيد85.318ناجحامتيازامتيازامتيازجيدمقبولامتيازجدا جيدجدا جيدانيس محمد صالح خلف الدراجي
84.2007ناجح86.333ناجحجدا جيدامتيازامتيازامتيازجيدجيد82.455ناجحجيدجدا جيدامتيازامتيازجيدمقبولجدا جيدامتيازايمان حامد لطيف خلف البو اسود

52.3758راسب50.333ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول54.045راسبمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفبراء مجيد حميد 
67.7259ناجح65.556ناجحمتوسطجدا جيدمقبولجيدمقبولمتوسط69.500ناجحمقبولامتيازامتيازمقبولمقبولامتيازمقبولمتوسطبالل عامر علي جابر الدوري

62.85010ناجح61.167ناجحمتوسطجيدمقبولجيدمقبولمقبول64.227ناجحمقبولمتوسطامتيازمتوسطمقبولجدا جيدمقبولمقبولبيداء صالح مهدي صالح الصميدعي
64.12511ناجح63.889ناجحمقبولجيدمتوسطجيدجيدمقبول64.318ناجحمقبولمقبولامتيازامتيازمقبولمتوسطمقبولمقبولبيداء علون عبد سلمان السامرائي

77.62512ناجح74.278ناجحجيدجيدمتوسطجيدمتوسطجدا جيد80.364ناجحمتوسطامتيازامتيازمتوسطمقبولامتيازجيدامتيازحاتم عبدالكريم حسين 
87.75013ناجح92.778ناجحامتيازامتيازجدا جيدامتيازامتيازجدا جيد83.636ناجحجدا جيدامتيازامتيازجدا جيدمقبولامتيازجدا جيدجيدحامد عبدهللا احمد كاطع الجبوري

VALUE!14#######################مقبول########################52.682ناجحمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولحسن حمدي مهدي 
64.00015ناجح59.611ناجحمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبول67.591ناجحمتوسطمتوسطامتيازجيدمقبولجدا جيدمقبولمتوسطحوراء عالءالدين حسين

61.95016ناجح64.944ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبول59.500ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولخالد عبدهللا محمد حسين الجبوري
VALUE!17#################ضعيف######ضعيف######ضعيفضعيف54.136راسبضعيفمقبولمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولخضير عباس احمد 

79.17518ناجح82.167ناجحجدا جيدجدا جيدامتيازجدا جيدجيدجدا جيد76.727ناجحمقبولجيدامتيازجدا جيدمقبولامتيازجيدجيدرشا عبد الجبار احمد محمد السامرائي
90.45019ناجح91.833ناجحامتيازجدا جيدامتيازجدا جيدجدا جيدامتياز89.318ناجحجدا جيدامتيازامتيازجدا جيدمتوسطامتيازجدا جيدامتياززيد عمران بردي فارس القيسي

57.22520ناجح57.333ناجحمقبولمقبولمقبولجدا جيدمقبولمقبول57.136ناجحمقبولمتوسطجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسالم عبدالجبار نصيف جاسم الجبوري
VALUE!21#################ضعيف######متوسطمقبولمقبولمقبول51.682ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولشعيب عارف هاشم شبيب

68.52522ناجح64.500ناجحمتوسطمتوسطجيدجدا جيدمتوسطمقبول71.818ناجحمقبولجيدامتيازجدا جيدمقبولجيدمقبولجيدصالح تركي نايف
70.67523ناجح65.333ناجحجيدجدا جيدمقبولجيدمقبولمقبول75.045ناجحمقبولجدا جيدامتيازجيدمقبولامتيازمقبولجدا جيدضياء خالد جاسم

64.92524ناجح60.611ناجحمقبولمقبولجدا جيدمتوسطمقبولمقبول68.455ناجحمتوسطجدا جيدجدا جيدجيدمقبولجدا جيدمتوسطمقبولعباس يحيى درويش عبدهللا الجبوري
56.17525ناجح54.833ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبول57.273ناجحمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولمقبولعلي حسن رشيد محمد علي جواري

83.62526ناجح89.278ناجحامتيازامتيازامتيازجدا جيدجدا جيدجدا جيد79.000ناجحمتوسطامتيازامتيازجدا جيدمتوسطجيدجدا جيدجيدعلياء عبد الحسين محسن خلف الساعدي
72.50027ناجح72.167ناجحجيدجيدامتيازامتيازمتوسطمقبول72.773ناجحجدا جيدمقبولجيدجدا جيدمقبولامتيازمقبولجيدعلياء هيثم شامل 

VALUE!28#################مقبول######مقبول######مقبول######55.045ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولعمر بهجت يعقوب يوسف الحميري
76.40029ناجح86.111ناجحجدا جيدامتيازجيدامتيازجيدامتياز68.455ناجحمقبولمقبولجدا جيدجيدمتوسطجيدمتوسطجيدغسان محجوب احمد مصلح العزاوي

66.50030ناجح63.944ناجحمقبولامتيازجيدجيدمقبولمقبول68.591ناجحمقبولمتوسطامتيازجدا جيدمقبولمتوسطمتوسطجيدغسق مجيد حميد
VALUE!31#################مقبول##################مقبول######52.545ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولغفران ماهر حمد 

52.70032راسب48.111راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف56.455ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولفاطمة موفق ناجي حميد البياتي
57.10033راسب58.389ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبول56.045راسبمقبولمقبولجدا جيدمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيففهد صباح حمود ساير الفراجي

60.20034ناجح59.333ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسط60.909ناجحمقبولمقبولامتيازمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولليث عبدهللا خلف حسين الجبوري
62.55035ناجح67.111ناجحمتوسطجيدمتوسطجدا جيدمقبولمتوسط58.818ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطماهر قحطان عدنان سليمان الونداوي

63.12536ناجح59.778ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبول65.864ناجحمقبولمقبولجدا جيدجدا جيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمثنى حمادي غفار حسن التكريتي
50.25037راسب43.444راسبضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف55.818ناجحمقبولمقبولجدا جيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد اكبر حسن صالح الباتي

68.50038ناجح62.667ناجحجيدجيدمقبولجيدمقبولمقبول73.273ناجحجيدجدا جيدامتيازمقبولمقبولمتوسطمتوسطجدا جيدمحمد شبيب نمر حامد السعدون
85.85039ناجح86.556ناجحمقبولامتيازجدا جيدامتيازجدا جيدامتياز85.273ناجحمقبولامتيازامتيازجيدمتوسطجدا جيدامتيازامتيازمحمد عبدالواحد سلمان خلف السامرائي

34.17540راسب26.333راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف40.591راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمحمد ناظر حمود 
78.82541ناجح81.000ناجحمتوسطامتيازجدا جيدجدا جيدجيدامتياز77.045ناجحمقبولجدا جيدامتيازجدا جيدمتوسطمتوسطجيدامتيازمحمد هاشم عبدالواحد حسين الجبوري

76.00042ناجح78.556ناجحجدا جيدجيدجيدامتيازجيدمتوسط73.909ناجحمقبولجيدجدا جيدجيدمقبولامتيازجيدمتوسطمحمود زبن مهوس 
52.45043راسب50.833ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول53.773راسبمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمسلم عبد االمير احمد حسن البياتي
53.30044ناجح50.000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول56.000ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمصطفى علي نجم عبدهللا الجبوري

56.67545ناجح51.167ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول61.182ناجحمقبولمقبولامتيازمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمعتز عامر عبد علي الدليمي

VALUE!46#################مقبولمقبول######مقبولمقبولمقبول55.636ناجحمتوسطمقبولمقبولجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولميس خلف جاسم 
59.30047ناجح52.667ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول64.727ناجحمقبولمتوسطامتيازمتوسطمقبولجدا جيدمقبولمقبولميس عواد شالش حمد الجواري

59.12548راسب55.111راسبمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولضعيف62.409ناجحمقبولمقبولامتيازجيدمقبولجيدمقبولمقبولميسر عايد حمد حسين الطائي
53.70049ناجح51.000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول55.909ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولنشمي عماد شعبان حاجم الناصري

87.72550ناجح87.111ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجدا جيد88.227ناجحجيدجدا جيدامتيازجدا جيدجدا جيدامتيازجدا جيدامتيازنور خالد محمد عباس الحيالي
53.85051راسب51.556ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول55.727راسبمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولضعيفنوري رائد نوري علي الخزرجي

81.50052ناجح79.833ناجحجدا جيدجدا جيدجدا جيدامتيازجيدمقبول82.864ناجحمتوسطجيدامتيازامتيازمتوسطامتيازجيدامتيازهالة سعد طه 
56.95053ناجح56.111ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبول57.636ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطهدير غازي فيصل
56.00054ناجح55.000ناجحمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبول56.818ناجحمقبولمقبولجدا جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولهمام حسين صالح 

61.82555ناجح56.889ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبول65.864ناجحمقبولجيدجدا جيدجدا جيدمقبولجدا جيدمقبولمقبوليقين لفته إبراهيم صالح الجبوري
85.37556ناجح85.667ناجحامتيازجدا جيدمتوسطجدا جيدجيدامتياز85.136ناجحجدا جيدامتيازامتيازجدا جيدمتوسطامتيازجدا جيدجيديوسف نايف زبن انغميش الشمري

VALUE!57#################مقبول##################مقبولمقبول52.545ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد عبدهللا عبد
51.27558راسب45.778راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف55.773راسبجيدمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمتوسطضعيفاحمد عالء الدين حسين عبود السعيدي

60.47559ناجح56.111ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبول64.045ناجحمقبولجيدجدا جيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولجيدخلف علي صالح
53.87560ناجح52.667ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط54.864ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولعمر عبدالخالق خلف

VALUE!61#################ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف######22.500راسبضعيفضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفأسامة جاسم محمد



VALUE!62#######0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف############ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف!VALUE#منى فاضل عبدهللا فياض الطائي


