
المعدلالنتٌجةاحصاء حساباترٌاضٌاتموارد بشرٌةوقائع اقتصادٌةنقودجزئًاالسم

40.4444معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفاحمد خالد عبد محمد الجبوري

30.7778معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد دخٌل حٌاوي عثمان اللهٌبً

46.8333معٌدمتوسطمتوسطضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفاسٌا عبدالرحمن جدعان ذٌاب

48.5000معٌدمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفانسام اٌاد نصرت شاكر التكرٌتً

58.5556معٌدمتوسطمقبولضعٌفجٌدجٌدجٌد جداضعٌفبرزان خالد ماهر حسن

43.2778معٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفبشار عبدالهادي علً حسن

25.5000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفبشائر نصٌر علً

18.9444معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبالل حمٌد سعد

59.5000ناجحمتوسطجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطبٌداء خلٌل ابراهٌم محمد الدراجً

28.1111معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبٌداء فارس سعٌد عبدالجبار القاضً

24.3333معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجمال ابراهٌم احمد

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحاتم اكرم صبحً صالح العباسً

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحسن زبن مهوس

50.3333معٌدمقبولمتوسطضعٌفمقبولمتوسطضعٌفمقبولحسن مثنى ذاكر حسن

34.2778معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحسٌن علً صالح حدٌد الجبوري

62.7222ناجحمقبولجٌدمقبولمتوسطجٌدجٌدمقبولحمد سامً دحام خنجر الجواري

38.4444معٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفحمدي احمد جاسم محمد اعذٌه

39.0556معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفخالد طٌب احمد علٌوي الجبوري

64.3889ناجحمقبولجٌد جدامقبولمتوسطجٌدمتوسطمتوسطداود سالم عبدهللا محمد الجبوري

39.5556معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرضا خالد عبد محمد

38.5556معٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفرٌاض جاسم محمد خلف المجمعً

46.5556معٌدمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفزٌاد خلف صالح حسٌن العباسً

63.7778معٌدمقبولامتٌازمقبولجٌدجٌدجٌدضعٌفزٌاد طارق حسٌن علً البٌاتً

60.5556معٌدمقبولجٌد جدامتوسطمقبولضعٌفمتوسطمتوسطسعدون صالح حسن شومل العبٌدي

68.7778ناجحجٌد جداامتٌازمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطسؤدد ماجد حامد رجب القٌسً

70.8889ناجحجٌد جداجٌد جدامقبولجٌدمتوسطجٌدجٌدضٌاء علً حسٌن عبدهللا الجبوري

42.7778معٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفطاهر احمد ابراهٌم علً الجبوري

23.5000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفطالل اسعد حمٌد حمٌدي

41.9444معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفطه احمد ذٌاب عطٌة الجبوري

71.3889ناجحمتوسطجٌدمتوسطجٌدجٌد جداجٌدجٌدطٌبة ظاهر فهد مربط العبٌدي

1.6667معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعارف محسن زوٌد

28.8889معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبد الكرٌم خلف عبد الكرٌم

60.6111معٌدمتوسطمقبولجٌدضعٌفضعٌفمقبولجٌدعبدالرزاق حسٌن علً شالش الجبوري

29.1111معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفعبدهللا خلف دعٌجان رجا الشمري

49.6667معٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفعبدهللا مطلك صالح حلو الجبوري

22.8889معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبٌد خلف دعٌجان رجا الشمري

60.9444ناجحجٌدجٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولعبٌدة اٌاد محمد سعٌد الخسارة

62.4444ناجحمتوسطجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطعبٌر عبٌد ناجً عبٌد الحٌانً

41.5000معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفعدنان عوٌد سوٌد مخلف الدلٌمً

47.2778معٌدضعٌفجٌدضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفعقٌل خلٌل ابراهٌم مهدي القٌسً

19.9444معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعالء صالح سالم محمود

40.3889معٌدضعٌفجٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفعلً حمزة خلف علً الجمٌلً

33.2778معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعماد فرحان محمد علً الجواري

55.3889معٌدمقبولجٌد جداضعٌفمتوسطمتوسطمقبولمقبولعمر عبدهللا محمد عبدهللا  المجمعً

46.1111معٌدضعٌفمتوسطضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفعمر نعمان سلمان خلف العباسً

54.5556معٌدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعٌفغازي عبد جواد مهدي القٌسً

43.3889معٌدمقبولمتوسطمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌففاضل حسن اكبر



49.2222معٌدمقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌففاطمه عامر مكً علً الناصري

19.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌففٌاض عبدهللا حسٌن فٌاض الجبوري

4.3333معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفقصً خلف عٌسى

18.6667معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمثنى عبد اسماعٌل

49.7778معٌدمقبولجٌد جداضعٌفمقبولمتوسطمتوسطضعٌفمثنى علً عواد موسى الجبوري

32.8889معٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطمحمد باسم احمد حوري الجبوري

51.6111معٌدمقبولجٌدمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌفمحمد حسن محمد دعاش الجبوري

51.6667معٌدمقبولجٌدضعٌفمتوسطمقبولمتوسطضعٌفمحمد عبدالكرٌم صالح حمادي القٌسً

45.5000معٌدمقبولمتوسطضعٌفمقبولمتوسطمقبولضعٌفمحمد مخلف بدوي لطٌف القره غلً

45.0556معٌدضعٌفجٌد جدامقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمحمود احمد حٌود خلف الجمٌلً

69.1111ناجحمقبولجٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسطجٌدمروة عامر محمود عٌسى التغلبً

37.8889معٌدضعٌفمقبولضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفمروه فوزي مصطفى ٌوسف 

34.7778معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمرٌم صفاء الدٌن شاكر حسن

31.4444معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى احمد حردان

33.3889معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمعاذ ابراهٌم خلف سلمان

42.1667معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفجٌدضعٌفضعٌفمنٌر صفاء منٌر جاسم التكرٌتً

73.6111ناجحمتوسطجٌد جدامقبولمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جدامها ضٌاء اسماعٌل امٌن الدوري

30.8889معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفناظم جمعة شحاذة

31.7778معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفناٌف عطٌه صالح خلف الجبوري

48.2778معٌدضعٌفمتوسطضعٌفمقبولمتوسطمقبولضعٌفنبٌل محمد شندوح حمد العكٌدي

29.5000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفنصرت جبار نومان

79.5000ناجحجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌد جدانور داود عبدهللا محمد الدوري

36.4444معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفهدى عماد ابراهٌم جاسم الجبوري

73.0556ناجحجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطمتوسطهدٌل حسن عبدهللا حسٌن العزاوي

38.0556معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفهٌثم عباس محمود وادي الطائً

48.8889معٌدضعٌفمتوسطضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولورود ولٌد كامل عباس البدرانً

81.1111ناجحجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدوسن مشعل سرحان جدي العبٌدي

12.4444معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفوصفً جمال باشا احمد الشاهري

61.5556ناجحمتوسطجٌدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولوقار علً حسٌن علوان القرة غولً

35.8889معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفولٌد خالد علً حسٌن الفراجً

36.1111معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفجبار حسٌن عبدهللا حسٌن

23.5000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجمال عبد محمد

23.5000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمود شكري رشٌد

17.3333معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمخلص مولود رؤوف

24.7222معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسالم ابراهٌم حمٌدي

35.5556معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفنصٌف جاسم محمد اسماعٌل

12.8889معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفستار مشحن عباس


