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74.1881ناجح83.368ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جدا60.769ناجحمتوسطجيد جدامقبولمقبولمقبولابوبكر هاني ياسين احمد التكريتي

79.8752ناجح82.842ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيدجيد جدا75.538ناجحجيد جداامتيازجيدمتوسطمتوسطاحمد بدور احمد لطيف البدري

احمد مصطفى حسين علي الجبوري

83.8444ناجح83.789ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازمتوسطجيدامتياز83.923ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جدااحمد مطرود خليفة نومان الدليمي

77.6565ناجح82.632ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيدجيد70.385ناجحجيدامتيازجيدمتوسطمقبولاحمد يونس صالح روضان الجبوري

77.1566ناجح82.211ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيدجيد69.769ناجحجيد جدامقبولجيدمتوسطجيداستبرق اديب شاكر حمود الحداد

75.5007ناجح81.316ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيد67.000ناجحمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطمقبولاسراء احمد عبدهللا علي الجبوري

78.7198ناجح83.842ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جدا71.231ناجحجيد جداجيد جداجيدمتوسطمقبولاسراء بدر الطيف خلف البدري

89.2199ناجح87.947ناجحامتيازامتيازجيدجيد جداامتيازجيد جداجيد جدا91.077ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جدااكرام حسين علي عبدالرحمن المعروف

82.53110ناجح85.053ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيد جدا78.846ناجحجيد جداامتيازامتيازجيدمتوسطاية رائد عبدالواحد يوسف الحميدي

84.09411ناجح82.737ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد86.077ناجحامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جداايمان صالح خطاب عبيد الجميلي

91.59412ناجح89.526ناجحامتيازامتيازجيدامتيازامتيازجيدامتياز94.615ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازبان صالح عجاج حمد الدليمي

73.75013ناجح81.947ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيدجيدجيد61.769ناجحجيدجيدمقبولمقبولمقبولبالل رعد حمادي سلطان البياتي

79.28114ناجح84.632ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جدا71.462ناجحمتوسطجيد جداجيدمتوسطمتوسطبهار طه شريف ولي البياتي

81.12515ناجح85.105ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد75.308ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجاسم محمد عدنان نايف البوفهد

85.40616ناجح87.421ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداامتيازجيد جدا82.462ناجحامتيازامتيازجيد جداجيدجيدحسن عمر خلف عطية الجواري

87.53117ناجح86.526ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جدا89.000ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جداحنان ممتاز عبدهللا علي الجميلي

73.12518ناجح80.158ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيد62.846ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولخالد عثمان إبراهيم مهدي العكيدي

68.93819ناجح78.263ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازمتوسطجيدمتوسط55.308ناجحمقبولجيدمقبولمقبولمقبولذاكر علي زبن سلطان الحمداني

75.53120ناجح81.316ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد67.077ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطمقبولراضي موفق احمد محسن الجبوري

79.18821ناجح82.579ناجحامتيازامتيازجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جدا74.231ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيد جدامقبولرسل محمد رمضان فرحان الحديثي

79.37522ناجح83.895ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد72.769ناجحامتيازامتيازجيدمتوسطمقبولرشا باسم يعقوب يوسف التكريتي

87.71923ناجح86.947ناجحجيد جداامتيازجيدجيد جداامتيازجيدجيد جدا88.846ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازرقية قصي ذاكر خليل النعيمي

77.31324ناجح82.684ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيدجيد69.462ناجحجيدامتيازجيد جدامقبولمقبولزيد خالد جعفر بهلول الجنابي

سامي حقي إسماعيل ضامن السالمي

72.56326ناجح80.263ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازمتوسطجيدجيد جدا61.308ناجحمقبولجيد جداجيدمقبولمقبولسيف سمير خيرهللا غني التكريتي

79.21927ناجح81.105ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد76.462ناجحامتيازامتيازامتيازمتوسطمقبولشهد علي شهاب حميد الدوري

صالح سعيد جمعة علي الحمداني

74.46929ناجح81.368ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد64.385ناجحجيدجيد جدامتوسطمقبولمقبولصهيب حامد احمد صالح العباسي

76.31330ناجح84.053ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيدجيدجيد جدا65.000ناجحمتوسطجيد جدامتوسطمقبولمقبولعبدالرحمن خالد سامي ياسين الحمداني

75.53131ناجح82.895ناجحامتيازامتيازجيدجيد جداجيدجيدجيد جدا64.769ناجحمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطمقبولعبدالرحمن رياض مسهر شهاب النمراوي

77.84432ناجح83.316ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيدجيد جدا69.846ناجحجيدجيد جداجيد جدامتوسطمقبولعبدالرحمن فرج ارحيم إبراهيم الناصري

73.81333ناجح82.474ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازمتوسطامتيازجيد61.154ناجحجيد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولعبدالسالم زيدان خلف سعد الشيخ عيسى

72.50034ناجح81.263ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيدجيدجيد59.692ناجحمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولعبدالعزيز وجدي إبراهيم حسين العبيدي

72.84435ناجح82.421ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيد جدا58.846ناجحمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولعبدالقادر نبيل عبدالستار شاكر الناصري

83.75036ناجح84.211ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جدا83.077ناجحامتيازامتيازجيد جداجيدمتوسطعبدهللا غالب غضبان فيصل الطائي

77.53137ناجح82.316ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازجيدجيد جداجيد جدا70.538ناجحجيد جداجيد جداجيدمتوسطمقبولعطاهلل محمد شنداخ فحل الجبوري

71.87538ناجح80.421ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيدجيدجيد59.385ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولعلي جاسم حمادي علي العبادي

علي سبهان جاسم محمد الجبوري

علي مجيد حمد محمد الجنابي

78.12541ناجح84.368ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيدجيدجيد جدا69.000ناجحمتوسطجيد جدامتوسطمقبولمتوسطعلي نبيل داود عبدالرحمن المختار

83.43842ناجح84.158ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيدجيدجيد جدا82.385ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيد جداعمر عدنان احمد خلف الجبوري

غاندي نايف نجم عبدهللا الجبوري

79.31344ناجح84.000ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد جدا72.462ناجحجيدامتيازجيد جداجيدمقبولغدير عادل محمد احمد الجاف

74.46945ناجح82.737ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيدجيد62.385ناجحجيدجيدجيدمقبولمقبولغسان احمد مصطو جمعة الجميلي

غسان حمزة مهدي عباس السعدي

74.00047ناجح81.895ناجحجيدامتيازجيدامتيازجيدجيدجيد جدا62.462ناجحجيدجيدمقبولمقبولمقبولفراس حارث سليمان موسى البزوني

79.18848ناجح84.158ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيد جدا71.923ناجحجيد جداامتيازجيدجيدمقبولليث ظافر صبار عطية الطائي

77.03149ناجح83.158ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد68.077ناجحجيد جداجيد جدامقبولمتوسطمقبولمازن ادريس عزيز صالح الدوري

محمد بدري جاسم علي االحبابي

منتهى عبدهللا احمد حسين الجميلي

72.40652ناجح80.789ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد60.154ناجحمقبولجيد جدامتوسطمقبولمقبولهبة إسماعيل خلف نجم الدوري

75.25053ناجح79.684ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيد جدا68.769ناجحجيدجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطياسر بهاءالدين حسين عباس العزاوي
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74.46954ناجح81.158ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيدجيدجيد64.692ناجحجيدجيد جداجيدمقبولمقبولياسين صهيب عبدالحميد خليل الحبوس


