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58.057ناجح59.412ناجحجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسط56.778ناجحمتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولالجبوري عبود حسين إبراهيم احمد
86.971ناجح86.000ناجحامتيازجيدجدا جيدجدا جيدامتيازامتياز87.889ناجحجدا جيدجدا جيدجدا جيدامتيازجدا جيدامتيازالدوري محمد حمدي اسعد احمد
64.286ناجح60.118ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسط68.222ناجحمتوسطجيدجيدجدا جيدمقبولمتوسطالجبوري سلمان داود سليمان احمد
77.086ناجح82.471ناجحامتيازمتوسطمتوسطجدا جيدامتيازجدا جيد72.000ناجحجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجدا جيدالجبوري حسين احمد عطية ادريس
56.086ناجح55.235ناجحجدا جيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول56.889ناجحمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولالجباري كتاب غثوان كسار أسماء
61.486ناجح66.824ناجحامتيازمتوسطجيدمقبولمقبولجيد56.444ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولالجميلي عبدهللا علوان خزعل اسن
74.657ناجح78.529ناجحامتيازمتوسطمتوسطجيدجدا جيدجدا جيد71.000ناجحجدا جيدمقبولجيدمتوسطجيدجيدالخشماني عزيز راضي مهند اصالة
51.714ناجح53.294ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول50.222ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالجنابي جاسم حسن سبتي أنور
39.543راسب41.765راسبجيدمقبولمقبولمقبولضعيفضعيف37.444راسبمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفالخزرجي علي عبدهللا سمير اوس

52.229ناجح52.588ناجحامتيازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول51.889ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولالبياتي حسن حيدر محمد ايمان
77.171ناجح76.765ناجحجدا جيدجيدمتوسطجيدجيدامتياز77.556ناجحجيدمتوسطجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدالجبوري محمد حسن عايد بارق
52.257ناجح51.941ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول52.556ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطالقيسي عطية احمد ياسين بارق

54.971ناجح56.235ناجحجدا جيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول53.778ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطصالح إبراهيم بشير
64.943ناجح70.647ناجحجدا جيدمتوسطجيدجيدمقبولجدا جيد59.556ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطالعبيدي خازر جاسم حواس تركي
51.457ناجح52.529ناجحامتيازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول50.444ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالعزاوي خليل مطر خليل تمارة
54.686ناجح53.412ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول55.889ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمرادلي احمد عزت محسن حسين
53.171ناجح53.588ناجحامتيازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول52.778ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالجواري جعفر مهدي علي درياه
34.714راسب32.882راسبضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيف36.444راسبمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفالعبيدي سلوم احمد الدين صالح دريد

55.571ناجح58.765ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسط52.556ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالدليمي مخلف حميد عابر رائد
54.057ناجح54.353ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول53.778ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولالجبوري رجب حميد خلف رجاهللا

65.514ناجح68.412ناجحجدا جيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيد62.778ناجحمتوسطمقبولجدا جيدمقبولمتوسطمتوسطالصميدعي حمد عبدالكريم صدام رسل
66.543ناجح70.412ناجحجيدمقبولجيدجيدمتوسطجدا جيد62.889ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولجيدالعباسي عواد قدوري حامد رغدة
61.057ناجح67.824ناجحجدا جيدمتوسطمتوسطجيدمقبولجدا جيد54.667ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطالعباسي احمد مزهر رياض رنا

51.771ناجح53.412ناجحجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول50.222ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالسبتي عبدهللا رجا حاتم رند
62.143ناجح69.824ناجحامتيازمقبولجيدمتوسطمقبولامتياز54.889ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولالراوي سعيد علي جمعة رواء
59.657ناجح66.588ناجحجيدمتوسطجيدمقبولمقبولجيد53.111ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطالتكريتي ثامر خليل إسماعيل رؤى
52.571ناجح54.353ناجحجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول50.889ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالنيساني محمد عزاوي احمد زيد
58.514ناجح61.412ناجحجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسط55.778ناجحمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولالجوعاني مناحي علي محمد سعد

45.486راسب47.765راسبجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول43.333راسبمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيف عدنان قحطان سفيان
52.800ناجح54.353ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط51.333ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالجبوري الطيف محمود محمد سمر
55.200ناجح55.765ناجحجدا جيدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول54.667ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولالكراعي خطاب محمود عدنان سها
54.371ناجح55.588ناجحجدا جيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول53.222ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالسامرائي محمد حكمت سالم شهد
60.200ناجح64.647ناجحجدا جيدمقبولمتوسطمقبولمقبولجدا جيد56.000ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولالدليمي جربوع كاظم عدنان صفاء
60.457ناجح68.824ناجحجدا جيدمتوسطمقبولمقبولجيدجدا جيد52.556ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولالفراجي مطر مزعل مظهر صفاء
49.914راسب54.176ناجحجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول45.889راسبمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفمقبولالنيساني احميد حسين احمد ضاري
65.114ناجح71.471ناجحجدا جيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطجدا جيد59.111ناجحجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطالحنونة عبدالحميد محمد احمد ضحى

74.514ناجح79.059ناجحجدا جيدجيدجيدمقبولجدا جيدامتياز70.222ناجحمتوسطجيدجدا جيدمتوسطمتوسطجيدالدوري حميد دهش عيسى عائشة
45.571راسب51.353ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول40.111راسبمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولالعجيلي ظاهر محجوب غالب عائشة

51.771ناجح51.765ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول51.778ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول علي خضر عبدالرحمن
52.371ناجح54.176ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط50.667ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول الجنابي طوسان كامل خوام عبدالسالم
80.600ناجح80.294ناجحامتيازجدا جيدجدا جيدجيدمتوسطامتياز80.889ناجحامتيازمتوسطجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدالجنابي عباس عبدالكريم غازي عبدالكريم
73.514ناجح81.706ناجحجيدامتيازجيدجيدجيدامتياز65.778ناجحمتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطالجبوري عاشور حسين رزاق عبدهللا

48.486راسب49.588راسبمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول47.444راسبمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولالجبوري عطية ذياب فاضل عبدالوهاب
72.171ناجح81.176ناجحجدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيد63.667ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط السعدون محمد سعدون محمد عصام

63.343ناجح67.824ناجحجدا جيدجيدمقبولمتوسطمتوسطجيد59.111ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطالمليسي حسين طه منير علي
53.286راسب59.118راسبامتيازمتوسطمتوسطمقبولضعيفمقبول47.778راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولالعبيدي خازر جاسم حواس عمار
54.143ناجح58.294ناجحامتيازمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسط50.222ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالسامرائي ياسين كاظم محمود عمار

53.743ناجح57.235ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد50.444ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالتكريتي نجم عايد وليد عمار
50.914ناجح51.882ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول50.000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالجبوري علي خلف طالب عمر
57.971ناجح62.529ناجحجدا جيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسط53.667ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول العزاوي إبراهيم ذياب فاروق عمر
89.771ناجح90.000ناجحامتيازجدا جيدجدا جيدامتيازامتيازامتياز89.556ناجحامتيازامتيازامتيازجدا جيدجيدامتيازالجبوري عبدالرحمن إبراهيم محسن عمر

39.971راسب39.353راسبجيدمقبولضعيفمقبولضعيفضعيف40.556راسبمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولالعبيدي داود علي محمود عمر
56.486ناجح60.176ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولجيد53.000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالرسولي عبد بدر محمد غزوان



66.400ناجح70.235ناجحجدا جيدجيدمتوسطمتوسطمقبولجدا جيد62.778ناجحمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولجيدالصميدعي غني عبدالرحمن أسامة غفران
73.000ناجح78.176ناجحامتيازجيدجدا جيدامتيازمقبولامتياز68.111ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطمتوسطجيدالجبوري غنام عبد صالح غيث
72.029ناجح74.882ناجحامتيازمتوسطمتوسطمقبولجدا جيدجدا جيد69.333ناجحجيدمتوسطمقبولجيدمقبولجدا جيدالبياتي عباس نامق جواد فاطمة
60.029ناجح66.176ناجحجدا جيدمقبولجيدجيدمقبولجيد54.222ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولالجبوري احمد يوسف محمد فاطمة
71.714ناجح80.118ناجحامتيازجيدجيدمتوسطجدا جيدجدا جيد63.778ناجحجدا جيدمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولالعسافي مصطفى خالد منيب فاطمة
72.514ناجح78.235ناجحجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدمتوسطامتياز67.111ناجحمتوسطمقبولجدا جيدمتوسطمتوسطجيدالجبوري حمد عبدالرحمن علي فؤاد
65.029ناجح72.353ناجحجدا جيدمقبولمتوسطمتوسطجيدامتياز58.111ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطالكمراوي عباس فاضل عباس كريم

66.314ناجح72.647ناجحجدا جيدجدا جيدمتوسطجيدمتوسطجيد60.333ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولالبياتي ولي محمد جاسم مأرب
61.800ناجح66.059ناجحجدا جيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجيد57.778ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولالعبيدي جمعة صالح خلف محمد
68.114ناجح76.706ناجحجدا جيدجيدجيدمتوسطجيدجدا جيد60.000ناجحمقبولجيدجيدمقبولمتوسطمقبولالحمداني فياض حمود عدنان محمد
53.486ناجح54.471ناجحجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول52.556ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالخزرجي فارس عبدهللا محمود محمد

51.114ناجح52.059ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول50.222ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالبازي حسين محمود نشأت محمود
85.771ناجح93.412ناجحامتيازامتيازجدا جيدجدا جيدامتيازامتياز78.556ناجحجدا جيدمتوسطجدا جيدامتيازجيدجيدالجوعاني مصطفى محمد معاد مروه

56.829ناجح61.000ناجحجدا جيدمقبولمقبولمتوسطمقبولجدا جيد52.889ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالقيسي خلف زيدان سمير مالك
53.686ناجح56.176ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول51.333ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولالجبوري صالح احمود إسماعيل مناف
63.486ناجح71.882ناجحجيدجدا جيدمتوسطمتوسطمتوسطجدا جيد55.556ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطالكميت محمد عبدالرزاق عادل ميس

44.571راسب43.412راسبجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول45.667راسبمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفالجبوري جاسم عبدهللا خالد ميسر
64.114ناجح67.294ناجحجدا جيدجيدمتوسطجيدمقبولجيد61.111ناجحجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولالعبيدي محمد خليل ابراهيم نور
52.257ناجح51.588ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول52.889ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولالبياتي عباس نامق جودت نورة
51.286ناجح51.353ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول51.222ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالجواري عباس عبيد نزهان هبة
53.000ناجح54.412ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط51.667ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالسامرائي هودان إبراهيم بدر هودان
66.857ناجح70.353ناجحجدا جيدمتوسطجيدجيدمقبولجدا جيد63.556ناجحمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولمتوسطالمفرجي جدوع حسن احمد هيثم
78.686ناجح85.294ناجحامتيازجدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدامتياز72.444ناجحمقبولامتيازجدا جيدمتوسطمتوسطجيدالجبوري عبدهللا محمد مولود وائل
52.371ناجح53.000ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول51.778ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولالعزاوي نوفان مخلف احمد وسام
47.886راسب47.176راسبجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول48.556راسبمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولالعبيدي حسين عبدالكريم ظافر وسام
54.257ناجح57.824ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط50.889ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالخزرجي فارس عبدهللا محمد وسام

52.400ناجح54.706ناجحجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول50.222ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالعزاوي حرامي عبد جبار وطبان
39.657راسب39.294راسبمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفضعيف40.000راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيف دوخي حمادي ادريس
0.000راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف عبدهللا حمود حمد

47.771راسب50.235راسبجدا جيدمقبولضعيفمقبولمقبولمقبول45.444راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولالنقيب فريد مزاحم نصير عبدهللا
44.000راسب43.294راسبجدا جيدمقبولمقبولمقبولضعيفضعيف44.667راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولعياش ماهر عبدالعزيز

44.743راسب47.294راسبضعيفمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبول42.333راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولعبدهللا محسن محمد


