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87.7811ناجح88.368ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيدامتياز86.923ناجحامتيازامتيازجيدجيد جداجيدإبراهيم سالم داود احمد الدوري

93.0942ناجح90.895ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتياز96.308ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازإبراهيم يحيى زكري عمار التكريتي

84.0943ناجح83.842ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد84.462ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جدامتوسطاثير احمد سلمان خليل الشاماني

76.0314ناجح84.947ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيدجيد63.000ناجحمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطمقبولاحمد بابان عبد هللا سلمان الجبوري

85.2815ناجح85.947ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جدا84.308ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جدامتوسطاحمد حامد عبود علوان النعيمي

76.5006ناجح79.474ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازجيدجيدمتوسط72.154ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدمقبولاحمد حسان محمد احمد الطائي

81.6887ناجح78.263ناجحجيدجيد جداجيدامتيازجيدجيدمتوسط86.692ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازاحمد خالد محمد ضاحي الدليمي

احمد عبد الرزاق عيسى زعيان الجبوري

0.0009راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفادهم عبد المنعم سعيد مهدي الطائي

80.46910ناجح84.474ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جدا74.615ناجحجيد جداجيد جداجيدمتوسطمتوسطأسامة إسماعيل ضايع نايف الجنابي

84.65611ناجح88.316ناجحامتيازامتيازجيدامتيازامتيازجيدجيد جدا79.308ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازمتوسطاسراء خضير عباس حمد الخزرجي

90.43812ناجح88.263ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جدا93.615ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازاسراء عصام مجيد طه الدوري

75.68813ناجح83.316ناجحجيدامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيد جدا64.538ناجحجيدجيد جدامقبولمتوسطمقبولاسعد مصطفى حمد إبراهيم الجبوري

82.40614ناجح86.474ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جدا76.462ناجحامتيازامتيازجيد جداجيدمقبولأطياف اركان جاسم محمد الجنابي

83.03115ناجح83.316ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازجيدجيد جداجيد جدا82.615ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جدامتوسطأكرم كاظم خميس سبع الصبيحي

81.34416ناجح83.000ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيدجيدجيد جدا78.923ناجحجيد جداامتيازمتوسطمتوسطجيد جداامنة قيس محسن سمير الدوري

89.78117ناجح90.105ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جدا89.308ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدامنية ضيف سامي حميد الشمري

83.46918ناجح83.789ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد83.000ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدانتصار علي سليمان احمد الجميلي

انفال محمد صابر محمود الناصري

0.00020راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفانمار صالح دولة جاسم العبيدي

0.00021راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفايالف نجاة عبد الرحمن طاهر الفتي

76.90622ناجح80.474ناجحجيدامتيازجيدامتيازمتوسطجيد جداجيد71.692ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولايمن خليل إبراهيم طعمة الصميدعي

71.15623ناجح76.263ناجحجيد جدامتوسطجيدامتيازمتوسطجيد جدامتوسط63.692ناجحجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمقبولايمن علي حسين حتيوي العزاوي

0.00024راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفأيوب محمد إبراهيم عبد الطائي

0.00025راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفتبارك جعفر فاضل هيشان التكريتي

77.50026ناجح87.105ناجحجيد جداامتيازمتوسطامتيازجيد جداجيد جداجيد جدا63.462ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولثائر عبد الفتاح دحام رشيد الدليمي

77.21927ناجح82.632ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازمتوسطجيد جداجيد69.308ناجحجيدامتيازمتوسطمتوسطمقبولجليل عبد القادر مطلك جاسم االوسي

جمال كامل شامل عساف الطائي

0.00029راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحاتم عبد الكريم صالح علي الطائي

76.12530ناجح82.684ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيد66.538ناجحجيدجيد جدامتوسطمتوسطمقبولحسن خالد حسين جاسم البوشبلي

80.50031ناجح83.842ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيدجيد75.615ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازمقبولحسين خالد حسين عطية العطافي

80.62532ناجح83.053ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيد77.077ناجحامتيازامتيازجيدامتيازمقبولحسين عامر خلف حمد العزاوي

0.00033راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحمد راتب حمد عبد الضفيري

88.65634ناجح87.684ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازامتيازجيدجيد جدا90.077ناجحامتيازامتيازجيدجيد جداامتيازحمد عزام مصطفى حسين الجبوري

79.34435ناجح85.105ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد70.923ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولحمزه بدور وحيد محول البازي

84.31336ناجح86.316ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدامتياز81.385ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيد جداخالد عباس رشيد عليوي النيساني

77.00037ناجح81.368ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازجيدمتوسطجيد70.615ناجحامتيازجيدجيدجيدمقبولخطاب عمر غافل محمد النيساني

81.78138ناجح85.895ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جدا75.769ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدمقبولدانيه محمد عبد هللا دخيل التكريتي

82.34439ناجح83.579ناجحجيد جداامتيازمتوسطامتيازجيد جداجيدجيد جدا80.538ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازمتوسطدعاء حازم ماجد سعد الحمداني

85.59440ناجح88.158ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداامتيازجيد جدا81.846ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جدامتوسطدعاء دحام زبن حسن العبيدي

دنيا كريم حسن محمد العباسي

0.00042راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفديانا عبد الرحمن محمود محمد الخزرجي

0.00043راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرافد إبراهيم احمد عواد الطائي

0.00044راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرسول سعدون عبد هللا نشاره القيسي

90.34445ناجح89.789ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازجيدامتياز91.154ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جدارغد عوف عبد الرحمن علي الدوري

82.68846ناجح85.158ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيد جدا79.077ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جدامقبولرقية طلعت محمد خليل الحداد

89.56347ناجح87.579ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازامتيازجيدجيد جدا92.462ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جدارواء محمد إبراهيم عطية الجبوري

85.31348ناجح85.947ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد84.385ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازمتوسطرؤى خالد جاسم حمادي العبيدي
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83.12549ناجح87.263ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جدا77.077ناجحامتيازامتيازامتيازجيدمقبولريام ياسين طه محمود التكريتي

89.25050ناجح87.579ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداجيدامتياز91.692ناجحامتيازامتيازامتيازجيدامتياززهراء محمد مخلف بدوي القرغولي

7.56351راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف18.615راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفزينب قاسم رشاد وجيه الدوري

89.15652ناجح87.421ناجحامتيازامتيازجيدامتيازامتيازجيدجيد جدا91.692ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداساره رياض خميس إبراهيم الحيالي

سحر سالم حامد علي الحرباوي

83.25054ناجح83.526ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيد82.846ناجحامتيازامتيازجيدامتيازمتوسطسحر علي دليل خالد الجبوري

66.93855راسب79.263ناجحجيد جداامتيازجيدجيد جداجيدجيد جداجيد48.923راسبضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولسفيان احمد عيسى محمد الجبوري

0.00056راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسيف صدام جاسم ضايع السعودي

77.25057ناجح83.474ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدامتيازجيد جدا68.154ناجحجيدجيد جداجيدمتوسطمقبولسيف عارف ساكن سلطان الزبيدي

77.56358ناجح81.579ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازمتوسطجيد جداجيد جدا71.692ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولشريف خضر احمد عبد الجبوري

81.25059ناجح82.737ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيد جدا79.077ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جدامقبولشمس الدين حامد عبود علوان النعيمي

شهاب احمد عايد حمد الشمري

87.18861ناجح87.000ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازامتيازجيدجيد جدا87.462ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيدصفا شعبان خلف كانون العزاوي

77.15662ناجح81.105ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيد71.385ناجحامتيازامتيازجيدمتوسطمقبولضرغام خالد حمزة راهي المعموري

84.75063ناجح82.895ناجحامتيازامتيازمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداجيد87.462ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيدضيف تركي غائب سالم المفرجي

89.59464ناجح88.421ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جدا91.308ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداطيبة عصام عبد الواحد محمود الرفاعي

73.40665ناجح80.579ناجحجيد جداامتيازجيدجيد جداجيدجيد جدامتوسط62.923ناجحجيدمتوسطجيدمتوسطمقبولطيف محمد احمد خضير الغريري

76.59466ناجح84.684ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد64.769ناجحجيدامتيازمتوسطمقبولمقبولظاهر محمد عبد العزيز طاهر العبيدي

75.78167ناجح83.789ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازجيدجيد جداجيد جدا64.077ناجحمتوسطجيد جداجيدمقبولمقبولعائشة قدوري عبدالهادي عبدالكريم التكريتي

40.31368راسب31.263راسبجيد جداضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفجيد53.538راسبجيد جداضعيفجيد جدامتوسطمتوسطعبد العزيز رعد عزيز احمد الغريري

78.59469ناجح84.368ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيد70.154ناجحجيدجيد جداجيدمقبولمقبولعبد العزيز سالم حسين علي العاني

75.56370ناجح82.105ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازجيدجيد جداجيد66.000ناجحجيد جداجيد جدامقبولمتوسطمقبولعبد هللا باسم محمد فارس الجبوري

90.81371ناجح90.211ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتياز91.692ناجحامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازعبد هللا رائد ياسين شهاب الدوري

84.90672ناجح83.316ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيدجيد87.231ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيدامتيازعبد هللا صالح محمد سبع الحمداني

85.09473ناجح83.737ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جدا87.077ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداعثمان ساكن عنتر حسين المجمعي

86.34474ناجح86.737ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد85.769ناجحامتيازامتيازجيد جداجيدجيدعال جاسم محمد عيسى الدوري

83.62575ناجح84.211ناجحجيدامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جدا82.769ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدعلي خالد محمد علوان المشهداني

0.00076راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي عمر عبد القادر سعيد الجباري

74.15677ناجح82.579ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازجيدامتيازجيد61.846ناجحجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولعلي محمد موسى خلف الدليمي

75.18878ناجح83.316ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد63.308ناجحجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولعمر إبراهيم عبد هللا محمد الشيخ عيسى

75.21979ناجح83.579ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازجيدامتيازجيد63.000ناجحجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولعمر خليل فاضل كاظم الدوري

81.12580ناجح85.000ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جدا75.462ناجحامتيازجيد جداجيدجيدمتوسطعمر درك صباح محجوب العبيدي

80.90681ناجح84.895ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جدا75.077ناجحامتيازجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطعمر فاضل عباس حمد الحمد

87.09482ناجح89.789ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتيازجيدامتياز83.154ناجحامتيازامتيازجيدجيد جداجيدفاطمة عادل عوني صالح الدوري

76.28183ناجح81.158ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيد69.154ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطمتوسطقصي فؤاد حماد وردي المشهداني

0.00084راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفكرم سعدي عبد العزيز صبح الحمداني

79.31385ناجح81.632ناجحجيدامتيازمتوسطامتيازجيدامتيازجيد75.923ناجحامتيازامتيازجيدجيدمقبولمالك فرحان حمد مرهون الخزرجي

82.71986ناجح85.000ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جدا79.385ناجحامتيازامتيازجيدجيدمتوسطمحمد احمد إبراهيم خليل الجبوري

0.00087راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد حسن محمد حمد الجبوري

85.78188ناجح85.947ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جدا85.538ناجحامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جدامحمد حميد عبد هللا سليمان اللهيبي

74.93889ناجح82.842ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جدا63.385ناجحجيدجيد جدامتوسطمقبولمقبولمحمد شهاب احمد لطيف البدري

77.68890ناجح81.737ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيدجيد71.769ناجحجيد جداجيد جداجيدمتوسطمقبولمحمد ضياء ضاري حسين الحسيني

79.31391ناجح83.158ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد73.692ناجحامتيازامتيازجيدجيدمقبولمحمد عبد الكريم احمد خلف الدراجي

71.50092ناجح80.474ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيدجيد58.385ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمحمد فرحان إبراهيم حسون الدليمي

89.75093ناجح90.158ناجحامتيازامتيازجيدامتيازامتيازجيد جداامتياز89.154ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد جدامحمد قاسم علي رشيد الدليمي

72.12594ناجح76.316ناجحجيد جداجيدجيدامتيازجيدجيدمتوسط66.000ناجحامتيازمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمرتضى كريم ياسين عباس الجوراني

82.65695ناجح83.737ناجحجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدا81.077ناجحامتيازمتوسطجيدجيد جداجيد جدامروه غفار حمود جاسم الدوري

85.06396ناجح89.684ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداامتيازجيد جدا78.308ناجحجيد جداامتيازمتوسطجيدجيدمصطفى احمد برهان الدين عبد الرحمن التكريتي

حجب

حجب



70.09497ناجح80.895ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدمتوسط54.308ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمصطفى أسامة احمد جاسم العزاوي

77.46998ناجح83.526ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازجيدجيد جداجيد68.615ناجحجيد جداامتيازمتوسطمتوسطمقبولمصطفى حسن إبراهيم حسن السعدي

مصطفى خلف حسين علي العبيدي

78.563100ناجح83.316ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيدجيد جدا71.615ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولمصطفى عباس علوان داود الويسي

70.313101ناجح77.474ناجحامتيازامتيازجيدجيد جدامتوسطجيدمتوسط59.846ناجحمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولمصعب خطاب عمر نجم اليعكوب

78.969102ناجح84.474ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جدا70.923ناجحامتيازامتيازجيدمقبولمقبولميناء فؤاد عواد كاظم االحبابي

0.000103راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنايف علي محمد مذري السراي

81.125104ناجح86.053ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد73.923ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جدامقبولنبأ ناصر نعمان نجم التكريتي

79.438105ناجح84.421ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازجيدجيد جداجيد72.154ناجحامتيازجيد جداجيدمتوسطمقبولنور عمار علي صالح الجبوري

72.719106ناجح78.316ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطجيد64.538ناجحجيد جداجيدمتوسطمقبولمقبولهديل انيس اديب سكران الدوري

85.406107ناجح83.632ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جدا88.000ناجحامتيازامتيازجيدجيد جداجيد جداهشام ورد اسعد محمد الجبوري

83.281108ناجح79.842ناجحجيد جداجيدجيدامتيازجيدجيدجيد88.308ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازمتوسطهمام عواد إبراهيم علي الجبوري

79.969109ناجح81.947ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيدجيد77.077ناجحامتيازامتيازجيدجيد جدامقبولهيثم سعد هللا حمود صالح الجبوري

0.000110راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوائل ذياب سرحان عادي اللهيبي

83.031111ناجح84.789ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جدا80.462ناجحامتيازامتيازجيدجيدمتوسطوعد عطية محمد سعيد الجبوري

ياسر فرحان محمد فرحان العجيلي

81.594113ناجح84.211ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد77.769ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازمقبولياسين صالح مهدي إبراهيم الفراجي

6.750114راسب11.368راسبضعيفضعيفضعيفضعيفجيدضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفيوسف سعدي عزيز صبح الحمداني

81.688115ناجح83.158ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيدجيد جدا79.538ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جدامقبوليوسف مجيد محمد مجيد الجبوري

81.875116ناجح84.158ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيد جدا78.538ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جدامتوسطيوسف مؤيد فريد مرعي التكريتي

حجب

حجب


