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69.6251ناجح78.222ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جدا62.591ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولجيدجيدمتوسطأحالم عادل مجيد موسى الدوري

75.1752ناجح83.500ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتياز68.364ناجحمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولمتوسطجيدمتوسطاحمد إسماعيل إبراهيم نجم المشهداني

65.6503ناجح73.889ناجحمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيد جداجيد جدا58.909ناجحمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولاحمد علي بدر محمد البدري

67.7754ناجح76.944ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطامتيازجيد جدا60.273ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولاحمد مثنى حمدي مهدي الجنعان

67.8505ناجح74.889ناجحمتوسطجيدجيدجيدجيد جداجيد62.091ناجحمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولاحمد نزهان محمود عبد العجيلي

65.4506راسب79.611ناجحجيدجيدجيدجيد جداامتيازجيد جدا53.864راسبمتوسطمقبولجيد جدامقبولمقبولجيدضعيفمقبولاركان عبد الحسن حمد علي الشاوي

73.2257ناجح79.944ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدامتيازجيد جدا67.727ناجحمقبولمتوسطجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدمتوسطاري قادر محمود محمد الجاف

0.0008راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفأسامة جاسم محمد

67.1759ناجح75.444ناجحمتوسطجيدجيدجيدامتيازجيد60.409ناجحمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولأسامة مازن كامل

87.57510ناجح91.889ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتياز84.045ناجحمقبولمتوسطجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازامنة مظهر احمد شاكر البرزنجي

68.87511ناجح79.667ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدا60.045ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولايبك حسين إسماعيل عبدالرزاق الجشعمي

70.97512ناجح80.944ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا62.818ناجحمقبولمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطمقبولمتوسطمقبولايسر جميل عبدهللا حسين الدليمي

70.67513ناجح79.889ناجحجيدجيدجيدجيد جداامتيازجيد جدا63.136ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولجيدمتوسطمتوسطايسر سعدون عبد فندي الجنابي

71.82514ناجح81.056ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا64.273ناجحمقبولجيد جدامتوسطجيد جداجيدمقبولمتوسطمقبولبدر وضاح بدر حسين الجبوري

89.57515ناجح91.333ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جدا88.136ناجحجيدمتوسطامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جدابشائر هيثم جدوع محي البزوني

69.55016ناجح81.833ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا59.500ناجحمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولجمال رياض عبدالكريم

69.15017ناجح78.778ناجحمتوسطجيدجيدجيدامتيازجيد جدا61.273ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطجيدمتوسطجمعه جاسم محمد سالم العبدهللا

0.00018راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخضير عباس احمد

0.00019راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحنين يونس حبيب محمود

65.45020ناجح74.444ناجحمقبولمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جدا58.091ناجحمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولرافد احمد إسماعيل إبراهيم

68.60021ناجح78.333ناجحمتوسطجيدجيدجيدامتيازجيد جدا60.636ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطرشيد رحمان رشيد حمد البياتي

76.27522ناجح84.278ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا69.727ناجحمقبولمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطجيد جداجيدمتوسطرواء علي جميل محمود العيساوي

74.70023ناجح81.778ناجحجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جدا68.909ناجحمقبولجيدجيدجيدمقبولجيدجيدمتوسطزهراء رعد يحيى موسى البزوني

76.37524ناجح84.444ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا69.773ناجحمقبولمتوسطجيدجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولسجى عزالدين عبدالباقي خضر االغا

71.47525ناجح81.500ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا63.273ناجحمقبولمقبولجيدجيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطسالم فاضل جاسم عكاب الفراجي

63.65026راسب76.222ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيد جداامتيازجيد53.364راسبمتوسطمقبولجيدجيدضعيفمقبولمقبولمقبولسلمان داود تركي  نصيف العبيدي 

84.12527ناجح88.111ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتياز80.864ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداشهاب احمد شهاب علي العلكاوي 

74.95028ناجح87.444ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازامتياز64.727ناجحمقبولمتوسطجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدمقبولصباح محمد عبدالرحمن محمد الدوري

74.45029ناجح82.167ناجحجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا68.136ناجحمقبولمقبولجيدامتيازجيدجيد جدامقبولمتوسطعايدة بهجت عايد يوسف البزوني

68.10030ناجح74.167ناجحمقبولجيدجيدجيدامتيازجيد جدا63.136ناجحمقبولمتوسطجيد جدامقبولمقبولجيدمتوسطمتوسطعبدالصمد ثابت نعمان يوسف

72.00031ناجح80.833ناجحجيدجيدجيدجيدجيد جداجيد جدا64.773ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولجيد جدامتوسطمقبولعبدهللا خورشيد رشيد غني البياتي

66.40032ناجح72.722ناجحمقبولجيدجيدمتوسطامتيازجيد61.227ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيدمقبولمقبولعبدهللا مظفر عبدالرزاق احمد السامرائي

63.55033ناجح72.111ناجحجيدمتوسطجيدمقبولجيد جداجيد جدا56.545ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولمقبولعدنان محمد سعيد حنتاوي الجبوري

74.82534ناجح80.556ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جدا70.136ناجحمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيد جدامقبولعلي بشير عبدهللا رشيد الجبوري

68.37535ناجح79.889ناجحجيدجيد جداجيدمتوسطامتيازجيد جدا58.955ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولغفران هشام حسين صالح العباسي

69.00036ناجح76.889ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطامتيازجيد جدا62.545ناجحمقبولمقبولجيد جدامتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولغيث شاكر محمود خلف الجبوري

88.42537ناجح92.667ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتياز84.955ناجحمتوسطجيدامتيازامتيازامتيازجيدامتيازجيد جدافاروق علي حسين عبدهللا الدوري

69.97538ناجح76.333ناجحمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطجيد جداجيد جدا64.773ناجحمقبولمتوسطامتيازمقبولمقبولجيدجيدمقبولقصي فتحي نجم

91.97539ناجح94.333ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازامتياز90.045ناجحجيدجيدامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازالنه نجم الدين نوري محمد الدلوي

72.20040ناجح78.389ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد جدا67.136ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطجيدمتوسطمتوسطالمثنى عدنان ناجي محمود الدوري

68.80041ناجح76.444ناجحمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطامتيازجيد جدا62.545ناجحمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولجيدجيدمقبولمحمد خضير احمد حسن الجبوري

68.50042ناجح78.278ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطامتيازجيد جدا60.500ناجحمقبولمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمحمد صباح مطر خضر القيسي

محمد عايد غزال مضحي الجنابي

محمد علي إبراهيم إسماعيل الحمداني

0.00045راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد ناظر حمود 

65.72546ناجح76.056ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطجيد جداجيد جدا57.273ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمروان داود كوان لطيف العزاوي 

72.10047ناجح80.944ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا64.864ناجحمقبولمقبولمتوسطجيد جدامقبولجيدجيدمقبولمنى فاضل عبدهللا 

81.92548ناجح88.944ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جدا76.182ناجحمقبولجيدجيد جداجيد جدامتوسطمقبولامتيازجيد جدامهدي حسن خليل 

77.82549ناجح85.556ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جداامتيازجيد جدا71.500ناجحمقبولمتوسطجيدجيد جداجيدمتوسطجيد جداجيدموج ثائر محمد حمد الحديثي

72.50050ناجح80.056ناجحجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جدا66.318ناجحجيدمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطجيدمتوسطمقبولموج رعد شكر محمود الطائي

76.00051ناجح82.444ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطامتيازجيد جدا70.727ناجحمقبولمتوسطجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدمقبولهيام عدنان مهدي محمد 

78.00052ناجح88.889ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتياز69.091ناجحمقبولجيدجيد جداجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطوليد خالد ندا جبر القيسي

69.25053ناجح79.056ناجحجيدجيدجيدجيدجيد جداجيد جدا61.227ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولجيدجيدمقبوليوسف ثائر حسن احمد المفرجي

47.57554راسب33.667راسبضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمقبول58.955ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولميثم احسان فارس زناو

حجب
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