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٠.٠٠٠٠معيدجيدمقبولجيدجيدضعيفمقبولمقبولاسحاق احمد غني عبدهللا الجبوري10
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٥٦.٧٧٧٨ناجحمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولبنين رعد لفتة20
٠.٠٠٠٠معيدضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفترف ستار مشحن عباس الجبوري21
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٠.٠٠٠٠معيدضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفثابت نافع عباس خريسان23
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٠.٠٠٠٠معيدمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفسجاد رضا عدوان39
٠.٠٠٠٠معيدمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفسعد عقاب عجاج عبدهللا العيساوي 40
٠.٠٠٠٠معيدجيدضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفسعد ماهر نجم عبدهللا الجبوري41
٠.٠٠٠٠معيدضعيفضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفسعد مزهر عاصي بشار 42
٨٣.٢٧٧٨ناجحامتيازجيدامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيدسالم كامل صبحي علي العبيدي43
٠.٠٠٠٠معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفسيف حسن علي صالح البو خليفة 44
٠.٠٠٠٠معيدجيدضعيفجيدضعيفضعيفمقبولمقبولشذى احمد دمحم شبيب العزاوي45
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٠.٠٠٠٠معيدجيدضعيفجيد جداامتيازمقبولمقبولمتوسطشيماء دمحم صابر48
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