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ناجح متوسط66مقبول59 جيد72جيدجدا80جيد

جيد 72 جيدجدا 87 امتياز
74جيد79ايات صفاء حسين2

ناجح متوسط63متوسط62 متوسط63مقبول56مقبول 55مقبول56.8ايمان عيدان علي3

ناجح متوسط66متوسط60 جيد76جيد74جيد 78جيد79.2حازم ابراهيم عباس4

مكمل ضعيف34ضعيف45 مقبول51مقبول55ضعيف 45مقبول56.4خطاب طالل محمود5

ناجح متوسط66مقبول52 جيد71جيد75جيد 71متوسط62.2رؤى حميد عبد محمود6

ناجح مقبول54مقبول56 مقبول58مقبول بقرار50مقبول 55مقبول50سالم سمين علي7

ناجح مقبول50متوسط62 متوسط61متوسط69مقبول 53متوسط62سيف علي حمد8

ناجح مقبول59مقبول55 مقبول59متوسط60مقبول 52مقبول56سيماء رشيد مجيد9

ناجح امتياز94جيد76 جيدجدا89امتياز94امتياز 96جيدجدا85.8صفاء شاكر حميد10

ناجح متوسط67مقبول52 متوسط64متوسط61مقبول 53مقبول56.2عبدالكريم حاتم حميد11

ناجح متوسط66مقبول56 متوسط64متوسط61جيد 72جيد73عدنان محسن خالص12

ناجح مقبول57متوسط61 جيد70متوسط66جيد 70جيد70عهد شهاب احمد13

ناجح امتياز94جيد74 امتياز93امتياز95امتياز 94امتياز90.6الزم فرحان محمد14

ناجح جيدجدا83جيد72 جيد79جيدجدا84جيد 78جيد79ماهر صالح محمد15

ناجح متوسط63متوسط62 جيد70متوسط68مقبول 54متوسط60.2محمد عبد الكريم ياسين16

ناجح متوسط67مقبول59 متوسط65جيد71متوسط 63متوسط62.4محمد محمد ابراهيم17

ناجح مقبول57مقبول53 متوسط62متوسط66متوسط 60متوسط60.4محمود عبدالمحسن جاسم18

ناجح جيد73مقبول53 جيد73امتياز91جيد 78جيد77.2مريم حسين علي19

مكمل ضعيف41ضعيف41 مقبول52متوسط60ضعيف 46مقبول55مهند  ناصر حميد20

مكمل مقبول55ضعيف44 ضعيف49مقبول51ضعيف 37ضعيف37.2مهيمن عبد الرحيم علوان21

مكمل ضعيف33متوسط62 ضعيف44متوسط62ضعيف 44ضعيف44.8نعمان هاشم نعمان 22

ناجح مقبول58متوسط60 مقبول59متوسط65متوسط 62مقبول50.4نورة مهند مولود23

ناجح جيد76جيد71 جيدجدا80جيد77جيد 75جيد76هوازن ضياء عبدهللا24
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ناجح مقبول57مقبول51 مقبول57مقبول55مقبول 51متوسط61.4ورود  مناضل مشعل25

ناجح جيد72جيد70 جيد78امتياز92جيد 75جيد70.2عمر ثائر رشيد26

ناجح جيد75جيد74 جيدجدا83جيد72جيد 78جيد71.8محمد مجبل طه27

ناجح جيد72متوسط67 متوسط69جيد77متوسط 62متوسط64.4اية احمد كردي28

ناجح متوسط69مقبول56 جيد72جيد70جيد 72متوسط67.8دعاء حازم حميد29

ناجح متوسط68مقبول57 جيد71جيد75متوسط 67متوسط68رنا رازن مولود30
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ناجحجيدجدا 85جيد71متوسط65 جيد77متوسط67متوسط 68.4متوسط64.6محمد محمد ابراهيم24

ناجحجيد 75امتياز90جيد75 جيدجدا83جيد75جيد 71جيد74.4محمد مجبل طه23

ناجحجيد 75متوسط69متوسط69 جيد74متوسط63متوسط 67.4متوسط65.6محمد عبد الكريم ياسين22

ناجحجيد 76جيدجدا81جيد79 جيدجدا81متوسط69جيد 77.8جيدجدا87.8ماهر صالح محمد21
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ناجحجيد 74جيدجدا86متوسط69 امتياز91متوسط61جيدجدا 85متوسط67.4عهد شهاب احمد19

ناجحجيد 75جيد76جيدجدا87 جيد78متوسط63متوسط 66.8جيد72.2عمر ثائر رشيد18

ناجحجيدجدا 80جيدجدا80جيد70 متوسط68متوسط66جيد 76جيد75.6عدنان محسن خالص17

ناجحجيد 79جيد72متوسط62 جيد75متوسط68متوسط 69.4متوسط66عبدالكريم حاتم ابراهيم16

ناجحجيدجدا 88امتياز91امتياز94 امتياز92جيدجدا89امتياز 93.8جيدجدا88.6صفاء شاكر حميد15

(استضافة في جامعة كركوك)14
استضافة في جامعة كركوك شيماء كنعان رشيد13

ناجحجيدجدا 80جيد73متوسط63 متوسط68مقبول52مقبول 51.4مقبول58.2سيماء رشيد مجيد12

ناجحجيد 75متوسط69متوسط63 جيدجدا85متوسط63جيد 71.8متوسط68سيف علي حمد11

ناجحجيد 75متوسط63مقبول58 جيد76متوسط65متوسط 64مقبول50سالم سمين علي10

ناجحجيدجدا 81جيدجدا86جيد78 جيدجدا80متوسط68جيد 78.4جيد73رؤى حميد عبد محمود9

ناجحجيدجدا 85امتياز90متوسط63 جيد73متوسط61جيدجدا 83.8متوسط61.8رنا رازن مولود8

ناجحجيد 75جيد73جيدجدا80 جيد77جيد77جيدجدا 80.2جيدجدا84دعاء حازم حميد7

ناجحجيد 77متوسط67مقبول56 متوسط64مقبول50مقبول 57.4متوسط60.4خطاب طالل محمود6

ناجحجيد 79متوسط69جيد76 جيد76جيد72جيدجدا 85.4جيد78.2حازم ابراهيم عباس5

ناجحجيدجدا 85جيدجدا87متوسط60 متوسط65مقبول57متوسط 69.8جيد70.6ايمان عيدان علي4

83جيد78.4ايات صفاء حسين2

ناجحجيد 77جيد73جيد79 جيد79جيد77جيد 74جيد78.4اية احمد كردي3
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ناجحجيدجدا 80جيد78مقبول50 مقبول59مقبول53متوسط 61.4مقبول58.8ورود  مناضل مشعل32

ناجحجيدجدا 81جيدجدا80جيدجدا83 جيدجدا83جيد71جيدجدا 81.8جيد75.2هوازن ضياء عبدهللا31

ناجحجيدجدا 80جيد74مقبول59 جيد77مقبول57مقبول 59.6متوسط67.8نورة مهند مولود30

مكملجيدجدا 80متوسط63ضعيف48 مقبول57ضعيف43مقبول 56.2مقبول51نعمان هاشم نعمان 29

مكملجيدجدا 80متوسط68ضعيف45 مقبول55مقبول52مقبول 57مقبول53.4مهيمن عبد الرحيم علوان28
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