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66.686ناجح74.471ناجحمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطجيدمتوسط59.333ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولاحمد زيدان خلف جبر العبيدي

73.194ناجح81.282ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد65.556ناجحجيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطجيداحمد صباح مدد ويردي دندن

65.097ناجح71.435ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيد59.111ناجحجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولاحمد صفاء علي رزوقي السامرائي

68.354ناجح75.082ناجحجيدجيدجيد جدامتوسطجيدجيد62.000ناجحمتوسطمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولاحمد عبدالكريم حمود خلف الدليمي

82.966ناجح84.459ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جدا81.556ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جدااحمد عبدهللا علي محمد اللهيبي

67.469ناجح76.082ناجحجيدجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيد59.333ناجحمقبولمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولاحمد قاسم محمد حمود الحدادي

67.440ناجح75.082ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيدجيد60.222ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولاحمد نافع إبراهيم خلف السامرائي

68.326ناجح75.141ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطجيد61.889ناجحجيدمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولاحمد وداد فيصل عبدالكريم الطعمة

64.811ناجح70.612ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدجيدمتوسط59.333ناجحجيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولاروى صبحي فاضل لطيف

92.171ناجح92.824ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتياز91.556ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جداافراح عماد حسن احمد السمور

83.926ناجح87.612ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداجيد جداامتياز80.444ناجحجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداامجد عبدالكريم حسين 

71.869ناجح77.259ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدجيد66.778ناجحجيد جدامتوسطمقبولجيد جدامتوسطمقبولأنور حاتم نجم زيدان العظيماوي

66.789ناجح74.682ناجحجيدجيدامتيازمتوسطجيدمتوسط59.333ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولايمان حسين علي احمد العزاوي

أيوب حميد دحام محمود العباسي

69.606ناجح76.129ناجحجيد جداجيدامتيازمتوسطجيدجيد63.444ناجحجيدمقبولمتوسطامتيازمقبولمقبولبدر عزاوي ذياب عالوي الجميلي

69.926ناجح77.612ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيد جداجيد62.667ناجحمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطمتوسطبشرى احمد سميان

71.491ناجح77.541ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد65.778ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيدمقبولجيدبهاء الدين علي كريم محمود 

بيداء سالم مصطفى يوسف

75.680ناجح82.635ناجحامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيد جدا69.111ناجحجيدجيدمتوسطجيدمقبولمتوسطحسام احمد إبراهيم ياسين الجبوري

64.354ناجح71.435ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطمتوسطمتوسط57.667ناجحجيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولحسن ابراهيم سالم حسن الجبوري

73.309ناجح76.929ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطجيدجيد69.889ناجحجيدمتوسطمقبولجيدمتوسطجيدحسن احمد حسن حزام الجبوري

حسن طارق إبراهيم نايف الخزرجي

66.869ناجح73.671ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطجيدمتوسط60.444ناجحمقبولمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولحسين علي عودة جاسم العجيلي

64.097ناجح71.612ناجحمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطمتوسط57.000ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولرامي فريد تفاح كريم الدوري

رياض عبدهللا فارس 

زياد خلف عبدالكريم وهيب التكريتي

زيد شاكر حماد حسين الدليمي

65.217ناجح73.212ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيد57.667ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولزينة خليل جاسم محمد القيسي

سارة الطيف عبدهللا احمد النيساني

79.057ناجح86.882ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداجيد جداامتياز71.667ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطمتوسطسارة غالب محمود مجيد الحمداني

74.840ناجح78.906ناجحجيدجيد جداامتيازجيدجيدجيد71.000ناجحمتوسطمتوسطمتوسطامتيازجيدمقبولسالم صباح خلف طه الجبوري

77.851ناجح81.812ناجحامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيد74.111ناجحامتيازمقبولجيدجيد جدامتوسطجيدشهد نوفل ماجد لطيف الدوري

72.857ناجح80.000ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيدجيد66.111ناجحجيدمقبولجيدجيدجيدمقبولعبدهللا محمد عبدالكريم حسين الهاشمي

77.046ناجح80.506ناجحامتيازجيد جداامتيازمتوسطجيد جداجيد73.778ناجحامتيازمتوسطجيد جداجيد جدامقبولجيدعبدهللا محمود خلف حويجة الجنابي

71.303ناجح79.859ناجحجيدجيد جداامتيازمتوسطجيد جداجيد63.222ناجحمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولمتوسطعبدالغفور تركي حمد عبدهللا

69.394ناجح72.753ناجحجيدمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطجيد66.222ناجحمتوسطمقبولمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطعبدالمحسن خليل إبراهيم صالح الجبوري

72.366ناجح77.459ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطجيدجيد جدا67.556ناجحجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطعذراء عدنان ناجي محمود

73.766ناجح79.282ناجحامتيازجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جدا68.556ناجحجيدجيدمقبولجيدمتوسطمتوسطعلي طالل حكمت محمد

68.183ناجح74.141ناجحجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيدجيد62.556ناجحجيدمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولعلي فهمي مجيد سلمان الدوري

حجبعلي محمد عبد علي الجميلي
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67.297ناجح76.906ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطجيدجيد58.222ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولعماد حسين عبد طيف الجميلي

63.611ناجح72.259ناجحمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطجيد55.444ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولعمار رائب جارهللا شعبان الحمداني

عمار عبدالكريم نده علي الدوري

71.434ناجح81.188ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد62.222ناجحجيدمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولعوف عبدهللا إبراهيم حسين الجبوري

73.183ناجح82.553ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد64.333ناجحجيد جدامقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولغسان نوري فيحان محمود الدوري

64.269ناجح73.024ناجحجيدجيدجيدجيدجيدجيد56.000ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولغيث سعيد صالح حبيب العباسي

69.154ناجح76.612ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطجيدجيد62.111ناجحجيد جدامقبولجيد جدامقبولمتوسطمقبولفدوى خيرهللا محمد يوسف الدوري

78.063ناجح83.776ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيدجيد جدا72.667ناجحامتيازمقبولجيدامتيازمقبولجيدفرحان صالح حمد عبدهللا الجبوري

66.417ناجح71.565ناجحجيدجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيد61.556ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولليث عريبي حسين سليم 

63.640ناجح71.024ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطمتوسطمتوسط56.667ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمحمد باسل حسين علي الحساني

محمد علي سعد حمدان حمود الجنابي

70.371ناجح78.412ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيدمتوسط62.778ناجحجيدمتوسطمقبولجيد جدامقبولمقبولمحمد متعب ولي 

73.514ناجح79.588ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيد67.778ناجحجيد جدامقبولمقبولجيد جدامتوسطمتوسطمروان احمد عبيد فيحان اللهيبي

معن محمود مهدي صالح العيساوي

67.611ناجح76.141ناجحامتيازجيدجيدمتوسطجيدجيد59.556ناجحجيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمالك لؤي فازع حسين الحديثي

65.611ناجح72.965ناجحمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطجيد58.667ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمهند نداء إسماعيل إبراهيم الجبوري

69.720ناجح75.894ناجحجيدجيدجيد جدامتوسطجيدجيد63.889ناجحمقبولمقبولمقبولجيد جدامتوسطمقبولموسى علي صالح مهدي السليم

65.297ناجح69.847ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطمقبولمتوسط61.000ناجحجيد جدامقبولمقبولجيدمتوسطمقبولنبراس متعب عبدهللا محمد المزروعي 

75.657ناجح83.294ناجحجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيد68.444ناجحجيدمتوسطجيدجيدجيدمقبولنرجس حسن ياسين احمد

79.566ناجح86.635ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتياز72.889ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطنمير عبد حميد زيدان العجيلي

70.640ناجح79.788ناجحجيدجيدامتيازمتوسطجيد جداجيد62.000ناجحمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطنهاد حسين حميد عبدالرحمن الجنابي

نور زيد إبراهيم محمد الجبوري

56.669ناجح62.082ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبول51.556ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنور فاروق إسماعيل ياس العباسي

67.669ناجح75.082ناجحامتيازجيد جداجيد جدامتوسطجيدمتوسط60.667ناجحجيد جدامقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولهبة عبدالوهاب مردان محمد الدوري

69.011ناجح76.553ناجحمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيد61.889ناجحمقبولمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولهيام كمال طايس محمود السامرائي

72.440ناجح78.082ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطجيد جدا67.111ناجحجيدمقبولجيدمتوسطمتوسطجيدوفاء شاكر محمود احمد الدوري

69.109ناجح76.988ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدمتوسط61.667ناجحجيدمقبولمتوسطجيدمقبولمقبوليوسف احمد سلوم احمد الناصري

أحمد عبيد جاسم

64.811ناجح73.318ناجحامتيازجيدجيد جدامتوسطمتوسطمتوسط56.778ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولسعد ضياء متعب 

0.000راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالرحمن محمد خليل 

71.869ناجح76.906ناجحامتيازجيدامتيازمقبولجيدجيد جدا67.111ناجحجيد جدامقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطعمر عدنان قحطان

0.000راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى خلف حمدان 

1.714راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف3.333راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفيوسف مهدي حبيب

1.943راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف3.778راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفادريس حمادي دوخي

اوس سمير عبدهللا

1.943راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف3.778راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفدريد صالح الدين احمد

سفيان قحطان عدنان

عائشة غالب محجوب

عبدالعزيز ماهر عياش

عبدهللا نصير مزاحم 

0.000راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر محمود علي
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2.057راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف4.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد محسن عبدهللا

1.714راسب0.000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف3.333راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفميسر خالد عبدهللا

حجبوسام ظافر عبدالكريم


