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النتيجة النهائيةالمعدل الموحدالمعدلالنتيجةانكليزيحقوق2حاسوبمراسالتاحصاء2محاسبة2اقتصاد2ادارةالمعدلالنتيجة1انكليزيلغة عربيةحاسوبقراءاترياضيات1محاسبة1اقتصاد1ادارةاالسمت

ناجح78.884.3ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدمتوسطامتيازجيد جدا90ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيدابتسام عزالدين صالح1

راسب024.1راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0راسبمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولإبراهيم محمد إبراهيم شريف2

راسب057.3راسبمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولضعيفمقبولمقبول60.4ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطاحسان اسعد عبداللطيف خلف3

ناجح61.961.3ناجحمتوسطمتوسطجيد جدامقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبول60.5ناجحامتيازمقبولجيدجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولاحمد حمد ثلج محمد احمد4

احمد صباح عبد حمادي5

ناجح69.171ناجحمقبولجيدمتوسطجيدجيدمتوسطجيد جدامقبول73.1ناجحامتيازجيدجيدجيدجيد جدامتوسطجيدمتوسطاحمد عبد عايد محمد الحياني6

ناجح63.158.3ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولجيدجيدمقبول53.1ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولاحمد عبدالجليل حمد جاسم7

راسب051راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبول54.5ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد غازي حميد حسين المجمعي8

ناجح81.779.8ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيدامتيازجيد جداجيدجيد77.8ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازمقبولجيدجيدجيد جدااحمد قحطان علي عويد ألعبيدي9

ناجح64.463.7ناجحجيدمتوسطجيدمقبولجيدجيدمتوسطمقبول62.9ناجحامتيازمتوسطمقبولجيدجيدمتوسطمقبولمقبولاحمد كمال جمال غريب جمال10

ناجح51.351.4ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول51.4ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد محمد عبدهللا11

ناجح51.854.5ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول57.3ناجحجيدمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولأرام شكر احمد صادق بيباني12

ناجح50.752.7ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول54.9ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولأسامه رعد شكر احمد الفراجي13

ناجح54.358.4ناجحمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول62.6ناجحجيدمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطاسامة عامر نمر عدوان14

ناجح57.658.5ناجحمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبول59.5ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولاسامة هاشم محمد15

راسب015.7راسبضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمقبول0راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفأسامه علي فرحان عبد16

ناجح55.858.1ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول60.5ناجحمقبولجيدمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولإسماعيل عدنان سكران عماره17

ناجح73.376.1ناجحامتيازمتوسطجيد جداجيدمتوسطمقبولامتيازجيد79.1ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدجيدافتخار مساهر عواد18

ناجح72.572.8ناجحجيدمتوسطجيدمقبولجيد جداجيد جداجيد جدامتوسط73.1ناجحجيدجيد جداجيدجيدمتوسطجيدجيدجيدافراح ثابت محمود عران19

راسب051.9راسبجيدمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمتوسطمقبول0راسبمتوسطضعيفمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولإقبال حمد محمد لطيف الجبوري20

ناجح74.573.2ناجحامتيازمتوسطجيدجيد جدامتوسطجيد جداجيدمتوسط71.8ناجحامتيازجيدجيدمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطأكرم نجم عبدهللا مهيدي العيساوي21

ناجح56.355.3ناجحجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول54.2ناجحامتيازمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالفاروق عماد ياسين احمد22

ناجح75.976.2ناجحمقبولجيد جداجيدمتوسطجيدجيد جداجيد جدامتوسط76.5ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطمتوسطامجد داخل حسن23

ناجح68.472.9ناجحجيد جداامتيازجيد جدامقبولمتوسطمقبولجيدمتوسط77.7ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازامتيازمقبولجيدمتوسطأمنة فياض بحر محجوب الجنابي24

ناجح89.689.8ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازامتياز90ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجيد جداامتيازامتيازامنة محمود مؤيد طه25

ناجح63.463.1ناجحمتوسطجيدمتوسطمقبولجيدمقبولجيدمقبول62.9ناجحجيدجيدجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولأمير جبار شرار حمزة الحمزه26

راسب051.8راسبضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول52.5ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولأمير مهدي علي صالح الجبوري27

ناجح82.280.3ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداامتيازامتيازمتوسط78.2ناجحامتيازامتيازجيد جدامتوسطجيد جداجيدجيد جدامتوسطانفال سامي احمد معجون الحميري28

راسب039.8راسبمتوسطجيدمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبول0راسبضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولاياد خلف مهدي محمود المجمعي29

ناجح68.969.5ناجحجيدجيد جداجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدمتوسط70ناجحجيد جداامتيازجيدجيدجيد جدامقبولمقبولمتوسطايالف عزوز الطيف30
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راسب بالغش



المرحلة االولى

الدراساة الصباحية

2019/ 2018للعام الدراسي  (الدور الثاني )النتائج الوحدة للكورسين جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

النتيجة النهائيةالمعدل الموحدالمعدلالنتيجةانكليزيحقوق2حاسوبمراسالتاحصاء2محاسبة2اقتصاد2ادارةالمعدلالنتيجة1انكليزيلغة عربيةحاسوبقراءاترياضيات1محاسبة1اقتصاد1ادارةاالسمت

الكورسينالكورس الثانيالكورس االول

ناجح67.773.3ناجحجيدجيدجيدجيدمقبولمتوسطجيدجيد79.2ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداجيدمتوسطجيدجيد جداأيمن مهدي محمد كفطان الجبوري31

ناجح76.673.1ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطجيد جداجيدجيد جداجيد69.4ناجحمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطمقبولمتوسطجيداينور برهان امين32

راسب042.1راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيف0راسبمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولبشار عبود فرحان33

ناجح51.351.7ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول52ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبالل قحطان محمد34

راسب013.1راسبضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفمتوسط0راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفتبارك ابراهيم صالح35

راسب51.249.9ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول0راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولجميلة رشيد لطيف بكر الجواري36

ناجح61.161.8ناجحجيدجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولجيدمقبول62.6ناجحجيدجيدجيدجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولجميله مزاحم خيرو بكر الخشماني37

راسب054.7راسبجيدجيدجيدمقبولمقبولضعيفمقبولمقبول0راسبجيدجيدجيدمتوسطجيدضعيفمتوسطمقبولحامد بندر طه علوان الزيدي38

ناجح74.372.3ناجحجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيدمتوسط70.3ناجحجيدجيد جدامتوسطجيد جداجيدمتوسطمقبولمتوسطحذيفه محمد عادل عبد ألعبيدي39

ناجح61.164.6ناجحمتوسطجيد جداجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول68.3ناجحجيد جداامتيازجيد جدامتوسطمتوسطمقبولجيد جدامقبولحسن طارق حسين علي الجبوري40

ناجح60.560.3ناجحمتوسطجيد جدامتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبول60.2ناجحجيدجيدجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولحسن منصور حسن41

ناجح52.355.1ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول58.1ناجحجيدمتوسطجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحسن هادي حبيب موسى الزبيدي42

ناجح56.656.3ناجحجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول56.1ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولحسنين جدوع خلف ظاهر43

ناجح76.774ناجحجيدجيد جدامتوسطجيدامتيازجيد جداجيد جدامقبول71.2ناجحجيد جدامتوسطجيدجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطمقبولحسين رعد نعمان وهيب الدوري44

حسين سالم زيدان هياوي45

ناجح76.773.6ناجحمتوسطجيد جداجيد جدامقبولامتيازمتوسطامتيازمقبول70.2ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيدمقبولحسين علي خلف سليمان46

ناجح74.176.3ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيدمتوسط78.8ناجحامتيازجيدجيد جداجيد جداامتيازجيدمتوسطجيدالحكم ابراهيم خليل47

ناجح62.461.9ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيدجيد جدامقبولمقبولمقبول61.4ناجحامتيازجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولحال غسان طه توفيق الثويني48

راسب064.4راسبمتوسطجيد جداجيدجيدمقبولضعيفمتوسطمقبول71.8ناجحجيد جداامتيازجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيدمتوسطحمده موفق احمد إسماعيل49

ناجح82.183ناجحمتوسطامتيازجيد جدامقبولجيد جداامتيازجيد جداجيد83.9ناجحجيدامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطحمدون طلب أنصيف جاسم50

راسب027.9راسبضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمتوسطجيد جداجيد0راسبضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيفحمزة اركان ياسين51

ناجح72.169.5ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطجيد جداامتيازمقبولمقبول66.7ناجحجيدمتوسطجيدمتوسطامتيازمقبولمقبولمقبولحميد مدهللا حسين هالل الجبوري52

ناجح72.173.1ناجحجيدجيد جدامتوسطجيد جداجيد جدامقبولجيد جدامقبول74.2ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيدمقبولجيد جدامتوسطحنان مؤيد جميل محسن العيساوي53

راسب053راسبمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولمقبول0راسبمقبولجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطجيدخالد اكرم احمد عودة54

ناجح57.758.3ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبول58.9ناجحمتوسطجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولخالد حمد صويلح سلطان ألجميلي55

ناجح96.296.9ناجحجيد جداامتيازامتيازمتوسطامتيازامتيازامتيازامتياز97.6ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازخالد محمود حديد وسمي56

ناجح64.163.6ناجحجيدجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولجيدمقبول63ناجحجيدجيد جداجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطختام غازي عبدهللا57

راسب042.2راسبضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمقبول0راسبضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطخضير مجبل علي58

ناجح58.461.3ناجحمتوسطجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول64.2ناجحمقبولامتيازمتوسطجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولخنساء فليح حسن محمد الطائي59
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راسب016.5راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0راسبضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخيرهللا مجبل مطر60

ناجح65.263.8ناجحمقبولمقبولجيد جدامقبولمتوسطمتوسطجيد جدامقبول62.3ناجحامتيازمقبولمتوسطمتوسطجيدجيدمقبولمقبولدنيا عبدالحي حسن61

ناجح82.579.4ناجحجيدجيد جداجيدمتوسطامتيازامتيازجيد جدامتوسط76.2ناجحجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولرامي هاشم حميد62

ناجح81.179.5ناجحمقبولامتيازجيد جدامقبولجيدامتيازامتيازمتوسط77.9ناجحجيدجيدامتيازجيد جداجيدجيدجيدجيدربيع محمد عايد63

ناجح65.764.2ناجحجيدجيدجيدامتيازمقبولمقبولجيدمقبول62.7ناجحامتيازمتوسطجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولمتوسطرحاب ظاهر حبيب حسين الدوري64

ناجح64.565.8ناجحجيدجيد جداجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبول67.2ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيدرشا احمد صالح65

راسب016.5راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0راسبضعيفمتوسطمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفرعد كامل عبدهللا عباس66

ناجح58.358.1ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبول57.9ناجحامتيازجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولرفل خالد عبداللطيف67

ناجح57.761.1ناجحمتوسطجيد جدامقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول64.6ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولمتوسطمقبولرنا حمدان محمد محبوب القيسي68

ناجح6465.7ناجحامتيازجيدجيدجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبول67.5ناجحامتيازجيدجيدجيدجيدمقبولمتوسطجيدرند لؤي حسين رحيم التكريتي69

راسب032راسبمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيف0راسبضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولرواد صباح سليمان احمد70

ناجح72.473.8ناجحمتوسطجيد جدامتوسطجيدمتوسطجيدامتيازمقبول75.3ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيدجيد جدامتوسطريهام دريد جاسم محمد ألعبيدي71

ناجح69.873.8ناجحمتوسطجيدجيد جدامقبولجيد جدامقبولجيدمتوسط77.9ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيدجيد جدامتوسطزينب جمعة تقي توفيق72

ناجح55.856.8ناجحجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول57.8ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطزينب قيس ذياب احمد احبابي73

ناجح70.471.7ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطمقبولمقبولامتيازجيد73.2ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدمتوسطمتوسطجيدجيد جداسارة علي بديوي74

راسب013.3راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0راسبضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفساري جاسم احمد سلوم75

راسب049.9راسبمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبول50.2ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولساري غازي بكر طلفاح76

ناجح71.469.6ناجحمتوسطامتيازجيدجيدجيدمتوسطجيد جدامقبول67.7ناجحامتيازجيدجيدجيدجيدمتوسطجيدمقبولساهر علي محمد عود الجبوري77

ناجح60.162.4ناجحمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولجيدمقبول64.9ناجحجيدمقبولامتيازجيدمتوسطمقبولجيد جدامقبولسعد طارق صالح حميد السنجري78

ناجح62.162.5ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولجيد جدامقبول62.9ناجحجيدجيدجيدجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولسفيان علي صالح79

ناجح59.757.9ناجحمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط56.1ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولسالم حميد محمد80

ناجح66.368.1ناجحمقبولجيد جدامتوسطمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسط70ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطجيد جدامقبولمتوسطسمير مطر مخلف عطيوي الدليمي81

ناجح71.173.6ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطمقبولمتوسطامتيازجيد76.2ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيد جداجيدسناء خالد حميد عبدهللا82

ناجح65.767.5ناجحمقبولجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدمتوسط69.4ناجحجيدجيدجيد جداجيدمتوسطمقبولجيد جدامتوسطسوسن كوان داود83

ناجح62.965.6ناجحجيدجيد جدامتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسط68.4ناجحمتوسطجيدجيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطسيف حامد صالح طه84

راسب00.86راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسيفان فواز خليل85

راسب58.955.5ناجحمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبول0راسبمقبولجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولسيناء قاسم حواس ثامر86

ناجح81.781.8ناجحجيد جداامتيازجيدمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد81.9ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جدامتوسطامتيازجيد جداشهد سعدون حواس مشوح87

ناجح62.262.4ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولجيد جدامقبول62.6ناجحمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولجيدمتوسطشيماء محمد خلف ابراهيم العبيدي88

راسب043.5راسبضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطمقبول0راسبمقبولجيد جدامقبولجيد جداضعيفضعيفجيدمتوسطصالح حسيب ذعذاع بطاح89

ناجح74.375.7ناجحمقبولامتيازجيدجيدمتوسطمقبولجيدجيد جدا77.2ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيدمتوسطجيدجيدصَكر بشير سليمان حسين90
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ناجح65.466.5ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسط67.6ناجحجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيدجيدمتوسطمتوسطصَكر عماد حميد هراط الجنابي91

ناجح70.666.6ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطجيدمقبولجيدمتوسط62.3ناجحجيدجيدجيدمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولصهيب حيدر حسين صادق الطايع92

راسب054.4راسبضعيفجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول52.4ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضياء عبد خالد93

ناجح70.170.7ناجحمقبولامتيازجيدجيدمتوسطمقبولجيد جدامتوسط71.2ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدظي محمد احمد محمد الغبيني94

ناجح76.174.7ناجحجيدجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطامتيازجيد73.4ناجحجيد جداجيدجيد جداامتيازجيدمقبولجيدجيدعبد االول عبدهللا كريم95

راسب023.9راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبول0راسبضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولعبد الخالق عبد ظاهر حسين96

ناجح60.864.2ناجحمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسط67.8ناجحجيدجيدجيدمقبولجيدمقبولجيدجيدعبد الرحمن جاسم محمد97

راسب62.759.5ناجحمقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسط0راسبجيدمقبولجيدجيد جدامقبولضعيفجيد جدامقبولعبدالرحمن حسين احمد98

ناجح56.455.3ناجحمتوسطجيدمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمقبول54ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبد الرحمن خلف نجم99

راسب018.2راسبضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمقبول0راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفعبد الرحمن محمد إسماعيل مطلق100

ناجح54.853.7ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول52.6ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولعبد الرزاق عبد فياض101

ناجح76.779.8ناجحمقبولجيد جداجيدجيدمقبولمتوسطامتيازجيد83.1ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداعبد السالم خلف علوان حاجم102

ناجح67.671.1ناجحمتوسطجيد جدامتوسطجيدمقبولمقبولمتوسطامتياز74.9ناجحمتوسطجيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولجيد جداامتيازعبد العزيز خالد مديد صالح103

ناجح68.464.4ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطجيد جدامتوسط60.1ناجحجيد جدامتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولعبد الغفار ستار محمود104

ناجح62.463.6ناجحجيدجيدمتوسطجيد جدامقبولمقبولمتوسطمقبول64.8ناجحامتيازمتوسطجيدجيدجيدمقبولمتوسطمقبولعبد المهيمن خلدون سامي رشيد105

ناجح71.670.7ناجحجيدجيدجيد جداجيدمقبولمتوسطجيدجيد69.9ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدمتوسطمقبولجيدمتوسطعبد عز الدين خلف احمد106

ناجح5857.1ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسط56.2ناجحمتوسطجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولعبدهللا ابراهيم مجيد107

راسب012.5راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0راسبضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعبدهللا جمعة سبتي جمعة108

ناجح5353.3ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول53.7ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدهللا عباس فاضل نصيف109

ناجح61.860.1ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبول58.2ناجحجيدمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولعبدهللا علي جاسم110

ناجح63.165.7ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبول68.6ناجحجيدجيدجيدجيدجيد جدامقبولمتوسطمقبولعبدهللا قاسم محمد عباس الباوي111

ناجح51.653.5ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول55.5ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولعبدهللا ماجد محمد112

راسب045.3راسبمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبول0راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولعبيدة طالل فياض113

راسب064راسبجيد جداجيد جداجيدجيد جدامتوسطضعيفمتوسطمقبول68.5ناجحامتيازجيدجيد جداجيدجيد جدامقبولمتوسطمقبولعذراء احمد فزع عبدهللا الحمداني114

ناجح64.964.2ناجحجيدجيد جدامتوسطمقبولمتوسطمقبولجيد جدامقبول63.5ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطعلي احمد خلف مرعي القيسي115

ناجح60.162.2ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبول64.5ناجحجيدجيدمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولعلي جمال لطيف محمد116

ناجح66.866.3ناجحجيد جدامتوسطجيدجيد جدامتوسطمقبولجيد جدامقبول65.7ناجحجيد جدامتوسطجيدمتوسطجيد جدامقبولجيدمقبولعلي جواد مطر سلوم الجبوري117

ناجح67.669.5ناجحمقبولامتيازجيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسط71.5ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدجيد جدامتوسطمقبولمتوسطعلي حافظ إسماعيل محمود118

ناجح70.267.5ناجحجيدجيدجيدامتيازمتوسطجيد جدامتوسطمقبول64.6ناجحامتيازجيدجيدمتوسطجيد جدامقبولمقبولمقبولعلي رائد ياس إبراهيم االلوسي119

ناجح68.273.6ناجحجيدجيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطجيد جدامقبول79.3ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدمتوسطعلي عبد الحافظ محمد كاظم120

ناجح64.767.7ناجحمتوسطجيد جدامقبولجيد جدامقبولمتوسطمقبولمتوسط70.9ناجحجيدجيدمقبولجيدجيد جدامتوسطجيد جدامقبولعلي عدنان محمد121

ناجح60.164.4ناجحمقبولمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبول69ناجحجيد جدامتوسطمتوسطجيدجيدجيدجيد جدامقبولعلي عماد ظاهر مرهش الطرمان122
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ناجح63.963.9ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبول64ناجحجيدجيدمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطعلي محمد مجبل علي الدليمي123

ناجح65.466ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيدجيدمتوسطجيدمقبول66.6ناجحجيد جداجيدمقبولمتوسطجيد جدامقبولجيدمتوسطعلي نزار حسين124

راسب024.9راسبضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبول0راسبضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفعمر خالد طلب125

ناجح86.385.4ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدامتيازامتيازجيد جدا84.4ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيدجيد جداجيدعمر خضير عباس126

راسب012.2راسبضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفضعيف0راسبضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعمر سامي حمد حسين127

ناجح72.967.7ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جدا62.1ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدعمر سعد خلف128

ناجح73.872.8ناجحمقبولجيد جدامتوسطمتوسطجيد جداجيدجيد جدامقبول71.8ناجحجيد جدامتوسطجيدجيدجيد جدامقبولمقبولجيدعمر صبار سالم علي الدليمي129

ناجح56.655.2ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبول53.7ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعهد جاسم محمود130

ناجح65.469.9ناجحجيدجيد جدامتوسطجيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسط74.5ناجحجيدجيدجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداجيدعهد ضياء محي مهدي ألنعيمي131

ناجح72.371.9ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازمقبولمقبولجيدجيد71.5ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جدامقبولمتوسطمتوسطجيدعيسى نوري جبر132

ناجح61.160.8ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبول60.4ناجحجيدمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولغزوان عدنان حميد ربيع133

ناجح58.360.9ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولجيدمقبول63.6ناجحجيدمقبولجيدمقبولمتوسطجيد جدامقبولمقبولغيث زيدان خلف محمد العزاوي134

ناجح53.152.9ناجحمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبول52.7ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولغيث نجيب عباس محمد135

ناجح52.952.2ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول51.5ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولفاروق محمود ابراهيم خورشيد136

راسب019.9راسبمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولفاطمة حسين محمد حسن137

راسب031.7راسبضعيفضعيفضعيفمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبول0راسبضعيفضعيفضعيفجيد جداضعيفمقبولضعيفضعيففائزة ثامر عبدالوهاب138

ناجح60.156.9ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولجيدمقبول53.6ناجحمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولفهد عبدهللا فهد139

ناجح73.272ناجحمتوسطجيد جداجيدمتوسطجيدمقبولجيد جداجيد70.7ناجحمقبولمتوسطجيد جداجيدجيدمقبولجيد جداجيدفيصل ماجد عطية احمد140

ناجح65.167.3ناجحمقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولمتوسطجيد69.6ناجحمقبولجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيدقرار فراح زكام بنية بعير141

راسب070.8راسبضعيفمتوسطجيدمقبولجيدجيد جدامقبولمقبول75.3ناجحمقبولجيد جداامتيازمتوسطمتوسطجيد جداجيدمتوسطقيس اسعد محمد عويد الصبيحي142

ناجح60.562.5ناجحمقبولامتيازمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول64.6ناجحمتوسطجيدامتيازمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطكرم خليل ابراهيم143

ناجح69.266.1ناجحمتوسطجيدجيدمقبولجيدمقبولجيدمتوسط62.8ناجحجيدجيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولمتوسط لقاء خيرهللا خلف خاطر144

ناجح5357.6ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول62.4ناجحجيد جدامتوسطمقبولمقبولجيدمقبولجيد جدامتوسطلهيب فياض نزهان145

راسب017.1راسبضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمقبول0راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولليث محمد جاسم محمد146

راسب54.249.4ناجحمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول0راسبمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولماجد شامل حميد147

ناجح53.954.7ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول55.6ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولماهر انيس اديب148

ناجح78.875.9ناجحجيدامتيازجيد جداجيدمتوسطامتيازجيدجيد جدا72.9ناجحجيدجيد جداامتيازجيد جدامتوسطمقبولمقبولجيد جداماهر عباس ماهر ابراهيم149

ناجح70.970.6ناجحمتوسطمتوسطمتوسطامتيازمتوسطجيدمتوسطمتوسط70.2ناجحامتيازجيدجيدجيدمتوسطمقبولجيد جدامتوسطمحمد احمد جميل عبد المشهداني150

ناجح64.365.2ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبول66.1ناجحمتوسطمتوسطجيدجيد جدامقبولمتوسطجيدمتوسطمحمد إسماعيل إبراهيم151

راسب011.8راسبضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيف0راسبمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمحمد ثامر عبد الرزاق مهاوش152

راسب06.54راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0راسبضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد جاسم محمد مصطفى153

ناجح73.972.8ناجحجيدجيدجيد جدامتوسطجيدامتيازجيدمقبول71.6ناجحجيدمقبولجيد جداجيدجيدمقبولجيد جدامتوسطمحمد خيري عبد محمود العلياوي154

ناجح53.756.5ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول59.5ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمحمد رزاق كريم حمزة المنصوري155
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ناجح86.685.1ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدامتيازجيد جداامتيازجيد جدا83.5ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداجيدمحمد رمضان محمد طعمه القيسي156

ناجح63.967.8ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبول71.9ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطامتيازجيدجيد جدامتوسطمحمد ريكان مراد فهد الفراجي157

راسب028.7راسبضعيفمتوسطمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفمقبول0راسبضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمحمد عبدالرحمن محمد158

ناجح64.968.8ناجحجيدجيدجيدمتوسطجيدمقبولجيدمقبول72.9ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولجيد جدامتوسطمحمد عثمان صبر محمد159

راسب071.3راسبضعيفجيدجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطامتيازمقبول69.9ناجحمتوسطجيدجيد جداجيدمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطمحمد فرحان خلف سليمان160

راسب049.3راسبضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول0راسبمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمتوسطمقبولمحمد مهند لطيف161

ناجح54.854.6ناجحجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبول54.3ناجحجيد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد نضير يونس162

ناجح58.960ناجحمتوسطجيد جدامتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمقبول61.2ناجحامتيازمقبولجيدجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولمخلد زيدون طه163

ناجح76.673.3ناجحمتوسطجيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيدامتيازمقبول69.9ناجحمقبولجيد جداجيدجيدمقبولمتوسطجيدجيدمروى أيوب عكاب احمد الفراجي164

ناجح7369.7ناجحمقبولجيدمتوسطمتوسطامتيازجيدجيدمتوسط66.2ناجحجيد جداجيدجيدجيدمقبولمقبولمتوسطجيد جدامريم محمد توفيق165

ناجح90.290.7ناجحامتيازامتيازامتيازمقبولامتيازامتيازامتيازامتياز91.3ناجحجيدامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جدامشتاق إبراهيم فرحان محمد166

ناجح82.381.4ناجحجيد جداجيد جدامتوسطجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتياز80.4ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازجيد جدامتوسطجيد جداجيدمصطفى سالم صالح167

ناجح74.870.5ناجحامتيازمقبولجيدمتوسطامتيازجيد جداجيد جدامقبول66.1ناجحامتيازمقبولجيدمتوسطامتيازمقبولمتوسطمقبولمصطفى سعدون بكر مصطفى168

ناجح72.276.2ناجحجيدجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدمتوسط80.4ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتيازمتوسطجيدجيدمصطفى عبدهللا غضب169

ناجح60.259.7ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبول59.1ناجحجيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمصطفى فيصل سعيد ارميض170

ناجح62.861.1ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولجيدمقبول59.4ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمعاذ غازي عبدالكريم171

ناجح70.974.7ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيدمقبول78.8ناجحجيدامتيازجيد جداجيد جداامتيازمتوسطجيد جدامقبولمالك حازم محمد172

ناجح71.771.7ناجحمقبولجيدمتوسطمقبولجيدجيدجيد جدامتوسط71.6ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازمتوسطمقبولجيد جدامتوسطمنتهى احمد خلف173

ناجح60.261.1ناجحمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبول61.9ناجحمتوسطجيدمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمنذر إبراهيم دخيل خميس ألعبيدي174

ناجح6364.7ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطمقبولمقبولجيدمقبول66.5ناجحمتوسطمتوسطجيدجيد جدامقبولمتوسطجيدمقبولموسى صدام حسين مهدي175

ناجح80.479.9ناجحجيد جداامتيازجيدمقبولامتيازجيد جداجيدجيد79.3ناجحامتيازجيد جداامتيازجيدجيدجيدجيد جداجيدميعاد عبد محمد محمود الجبوري176

ناجح87.688ناجحمتوسطجيد جداامتيازجيدجيدامتيازامتيازامتياز88.4ناجحجيدجيد جداجيد جداامتيازجيدامتيازامتيازامتيازنايف عبد العزيز علي177

ناجح74.270.1ناجحمقبولجيد جداجيدمقبولجيد جداجيد جداجيد جدامقبول65.6ناجحجيدمتوسطمتوسطجيدمقبولجيدجيدمتوسطنجم عبود رحيم وهيب العزاوي178

ناجح68.467.5ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولجيد جداجيدمتوسطمتوسط66.5ناجحمقبولامتيازمقبولجيدمتوسطمقبولجيدمقبولهاجر ابراهيم عكاب179

ناجح66.967.8ناجحجيدجيد جدامقبولمتوسطجيدمقبولجيد جدامقبول68.6ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدمقبولهاله جمال حامد فرحان ألجميلي180

ناجح83.979.1ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيدجيدجيد جداامتيازجيد جدا74ناجحجيدجيد جداامتيازجيد جدامقبولمتوسطجيدمتوسطهدى احمد حسين181

ناجح63.865.9ناجحجيدمتوسطجيدمقبولجيدمقبولجيدمقبول68.1ناجحجيد جدامقبولامتيازامتيازمتوسطمقبولجيد جدامتوسطهدى فارس احمد لطيف الجبوري182

ناجح55.755.3ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبول54.8ناجحجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهزاع سعد احمد183

ناجح66.266.8ناجحجيدمتوسطمتوسطامتيازمتوسطمقبولمتوسطمتوسط67.4ناجحامتيازمتوسطجيد جداجيدجيدمقبولجيدمتوسطهمام عيسى كاظم184

ناجح69.669.7ناجحامتيازجيدجيدجيد جدامقبولجيدجيدمتوسط69.9ناجحامتيازجيدامتيازجيدمقبولمقبولجيد جدامتوسطهند باسم علي عباس الجنابي185

ناجح82.881.9ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيدجيد جداامتيازجيد جداجيد81ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جدامتوسطواثق حمادي مصلح فرحان186

ناجح81.979.5ناجحجيد جداامتيازامتيازمتوسطجيد جداجيدامتيازجيد77ناجحجيدجيد جداجيد جداامتيازمتوسطمقبولجيد جداجيد جداورود باسم حافظ حمد ألحديثي187
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ناجح60.857.5ناجحجيدمتوسطجيدجيدمقبولمقبولمتوسطمقبول53.9ناجحجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولورود خليل حسين علوان188

راسب059.6راسبامتيازجيدمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبول0راسبامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداضعيفجيدمتوسطوسام ثاير علوان محمد189

ناجح66.967.5ناجحمقبولجيد جداجيدجيدمتوسطمقبولجيدمقبول68.2ناجحامتيازجيدجيدجيدمتوسطمقبولجيدمتوسطوليد خالد سلمان190

ناجح71.768.8ناجحمقبولجيدجيدمقبولمتوسطمتوسطجيد جداجيد65.8ناجحمقبولمقبولامتيازجيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطيعمر سعد حسين191

ناجح78.877.2ناجحمتوسطمتوسطجيد جدامقبولامتيازجيد جداجيد جداجيد75.5ناجحمتوسطمتوسطجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدمتوسطيوسف حسين لطيف جاسم192

ناجح63.560ناجحمقبولجيدمتوسطجيدجيدمقبولجيدمقبول56.4ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبوليوسف خلف دنان193

ناجح71.271.4ناجحمقبولجيد جداجيدمقبولجيد جداجيدجيدمقبول71.6ناجحجيدجيدجيدجيدجيدمتوسطجيدمتوسطيونس ايوب احمد حسن المشهداني194


