
المرحلة الثانية

الدراسات الصباحية

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

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

النتيجة النهائيةالمعدل الموحدالنتيجةالمعدل2انكليزيتجارة الكترونية2حاسوبامدادمحاسبة ماليةسلوك تنظيميفكريبحوث تسويقالنتيجةالمعدلانكليزيقانون تجاري1حاسوبموادمحاسبة متوسطةمنظمةمواردتسويقاالسمت

ناجح58.70ناجح59.80جيد جدامقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمتوسطمتوسطناجح57.78جيد جدامتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولابراهيم خليل ابراهيم كاظم1

راسب25.61راسب0.00متوسطضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفراسب0.00مقبولجيد جداضعيفمقبولجيدضعيفجيدضعيفاثير عبد محمد عليوي2

راسب15.09راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد اسماعيل خليل3

ناجح54.00ناجح54.47متوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولناجح53.61متوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد جميل محمد حسين4

راسب8.76راسب0.00مقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد خالد محمود5

ناجح73.48ناجح77.73امتيازامتيازجيدمتوسطجيد جدامتوسطجيد جداجيد جداناجح69.94جيد جداجيدجيدجيدمتوسطجيدجيدمقبولاحمد رحيم نايف حسن6

راسب14.24راسب0.00مقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولراسب0.00مقبولضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفاحمد سالم بستان7

ناجح67.85ناجح68.73جيد جدامتوسطمتوسطمقبولجيد جداجيدمتوسطمتوسطناجح67.11متوسطمقبولجيد جدامقبولمتوسطجيدمتوسطمتوسطاحمد شهاب احمد عبدهللا8

ناجح74.73ناجح74.73متوسطجيد جدامتوسطجيدمتوسطمتوسطجيد جداجيد جداناجح74.72جيدجيدجيدجيدمتوسطمتوسطامتيازجيد جدااحمد ظاهر محمد عباس9

راسب17.33راسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفراسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفاحمد علي حسين احمد10

راسب23.52راسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولاحمد فرحان ابراهيم لطيف11

راسب19.76راسب0.00مقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفراسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفاحمد فصال دبيس12

راسب47.12ناجح50.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولاحمد محمد حميد خليل13

ناجح74.15ناجح70.60جيدجيدمقبولمقبولامتيازمقبولجيدجيد جداناجح77.11مقبولمتوسطجيد جداجيد جداامتيازمتوسطامتيازجيداحمد محمود سليمان14

ناجح69.27ناجح72.60جيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطمتوسطجيدجيدناجح66.50جيدمتوسطجيد جداجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولاحمد ياسين صالح خليفه15

ناجح55.97ناجح55.60مقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح56.28جيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولادهام منعم نصيف جاسم16

راسب23.12راسب0.00مقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفراسب0.00مقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولازور ياسين عايد17

راسب51.24راسب0.00ضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفناجح52.72مقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولالحمزة عدنان كامل عبد هللا18

ناجح61.48ناجح61.47متوسطمقبولمتوسطمقبولجيد جدامقبولمتوسطجيدناجح61.50جيدمقبولمتوسطمتوسطجيد جدامقبولمتوسطمقبولامجد خالد عبد محمد19

راسب54.03راسب0.00جيد جدامقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفناجح58.06جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطامنة عبدهللا رافع محمد20

ناجح77.33ناجح83.20جيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداناجح72.44متوسطمقبولمتوسطامتيازمقبولجيد جداامتيازمتوسطاميمة عمــــــــــر شبيب21

ناجح69.42ناجح63.00مقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولجيدناجح74.78متوسطجيدجيدجيدمتوسطجيد جداجيدجيدانمار عطاهللا الطيف مرعي22

ناجح54.85ناجح56.13مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطناجح53.78مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولانمار ياسر محمود23

راسب9.09راسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفراسب0.00متوسطضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفالوليد خالد عبود24

راسب19.15راسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00مقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفاياد عيدان حمدان25

ناجح69.45ناجح71.67جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولمقبولامتيازجيدناجح67.61جيدمتوسطمتوسطجيد جدامقبولمقبولجيد جدامتوسطايالف عثمان غافل جزاع26

راسب47.79ناجح52.13مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولراسب0.00متوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفايمان هادي اسماعيل27

راسب21.18راسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولراسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولايمن سعد عزيز28

ناجح65.27ناجح64.73جيدمتوسطجيد جدامقبولمتوسطمتوسطمقبولجيدناجح65.72جيدجيدجيد جدامتوسطمتوسطمقبولمقبولجيدايناس محمد عايد عبدهللا29

ناجح67.79ناجح67.73متوسطمتوسطجيدمقبولجيد جدامتوسطمتوسطجيدناجح67.83جيدمتوسطجيدمقبولامتيازجيدمتوسطمقبولايهاب حامد شهاب عبطان30

ناجح60.36ناجح56.53متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولجيدناجح63.56مقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولبابان صالح حبيب حسين31

ناجح70.30ناجح69.47جيدجيدجيدمقبولمتوسطجيدمتوسطجيدناجح71.00مقبولجيدمتوسطجيدمتوسطجيدجيدمتوسطبراء عدوان جدعان لهمود32

ناجح52.82ناجح54.07متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطناجح51.78جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبشار عامر عوين جمعة33

راسب21.21راسب0.00متوسطضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولراسب0.00مقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمتوسطمقبولبكر الماني عناد34

الكورس الثانيالكورس االول
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راسب54.06ناجح55.60جيدمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمتوسطبلقيس حاتم كاظم عليوي35

ناجح62.09ناجح62.73جيدمتوسطجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولناجح61.56متوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولتبارك محمد سعيد طه36

تقوى شهاب الدين احمد عبدهللا37
ناجح54.61ناجح57.33جيد جدامتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطناجح52.33جيدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول

ناجح57.12ناجح50.13مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح62.94مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطجيد جدامتوسطجبر رجب خلف38

ناجح55.15ناجح55.47متوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولناجح54.89جيدمقبولجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولحامد حميد خضر حمد39

راسب53.24ناجح51.73متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمتوسطمتوسطمقبولجيدضعيفمقبولمقبولحذيفة متعب حسين40

ناجح63.91ناجح65.80متوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطناجح62.33متوسطجيدمتوسطمقبولجيد جدامقبولمتوسطمقبولحسام احمد صحو هجار41

راسب16.36راسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولراسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولحسن علي شويش42

ناجح67.09ناجح70.47متوسطجيد جدامتوسطمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداناجح64.28متوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولحسين علي جميل خاجي43

راسب24.82راسب0.00مقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00متوسطمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفحسين علي حسين جاسم44

راسب45.36راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفراسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفحسين غرمان علي45

46
حسين فاروق عبد المحسن 

ناجح60.52ناجح58.53متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدناجح62.17جيد جدامتوسطجيدجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطابراهيم

ناجح58.64ناجح58.13مقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولناجح59.06مقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطحسين محمد مهيدي صالح47

راسب12.30راسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولحسين مناور شكر48

ناجح65.03ناجح67.93جيدمتوسطمقبولجيدمتوسطجيدمتوسطجيد جداناجح62.61مقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولحمزه طه محمد ابراهيم49

ناجح58.58ناجح62.00جيد جدامتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطناجح55.72متوسطجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولحنان حسين ابراهيم حسن50

ناجح55.64ناجح57.27مقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطناجح54.28متوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحيدر حسين علي محمد51

راسب42.91راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفراسب0.00مقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفخالد جمال الدين شاكر52

ناجح64.42ناجح64.67مقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطجيدمتوسطجيدناجح64.22متوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطخطاب عمر صالح حمزة53

ناجح63.18ناجح59.47متوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطناجح66.28متوسطمتوسطجيدجيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطخلود نجم علي عشاك54

راسب49.48راسب0.00مقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح53.94جيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولدعاء خالد دحام علوان55

ناجح53.18ناجح55.53مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولناجح51.22مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولديار طيب حسين56

ناجح82.58ناجح76.40جيدجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطجيد جداجيدمتوسطناجح87.72متوسطجيد جداجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جدارابعة اياد حردان57

ناجح64.39ناجح60.67متوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولناجح67.50مقبولجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطرقيب اسماعيل خليل58

راسب51.27ناجح50.67مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولركاد مخلف محمد شالش59

ناجح65.67ناجح65.27جيدمقبولمتوسطمقبولجيدجيدجيدمقبولناجح66.00جيدجيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطجيد جدامتوسطرهام ناصر جاسم60

ناجح60.00ناجح61.20جيدمتوسطجيدمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولناجح59.00جيدمقبولمتوسطمقبولجيد جدامتوسطمقبولمقبولريم ناطق زيدان خلف61

ناجح59.76ناجح57.87متوسطمقبولمتوسطمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولناجح61.33متوسطمقبولمقبولمقبولامتيازمقبولمقبولجيدزياد خليل اسماعيل خلف62

ناجح56.03ناجح52.53مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح58.94جيد جدامقبولجيدمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولزينب عبدالستار صالح63

ناجح59.73ناجح66.53جيد جدامتوسطمتوسطمتوسطجيدمقبولجيدجيدناجح54.06مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولزينة صباح سرحان يونس64

راسب47.79راسب0.00جيدمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفناجح53.56جيدمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولزينة مولود احمد عبد الكريم65

ناجح62.91ناجح62.80متوسطمتوسطجيدمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولناجح63.00مقبولمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولجيد جدامقبولسارة جاسم محمد66
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ناجح67.48ناجح66.13جيد جدامقبولمقبولمتوسطجيدجيد جدامتوسطمتوسطناجح68.61مقبولمتوسطجيدجيدمقبولجيدمتوسطمتوسطسالم عيسى جمعة حماد67

راسب49.33ناجح50.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولسبعاوي حسين صالح خلف68

ناجح52.91ناجح54.00جيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولناجح52.00مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسبهان خالد محمد69

سهى فرج عبد هجيج الدليمي70
راسب33.88راسب0.00مقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولراسب0.00مقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمقبول

ناجح82.55ناجح87.20جيد جداجيد جداامتيازجيدامتيازامتيازجيدجيد جداناجح78.67جيد جداامتيازجيد جداجيدامتيازجيد جدامتوسطمتوسطسيف سرحان حميد نهار71

ناجح65.18ناجح61.27جيد جدامتوسطمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولناجح68.44جيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيد جداشكرية محمود رحيم محمود72

راسب50.48راسب0.00متوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفراسب0.00مقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولصباح طلب اليذ73

ناجح83.09ناجح87.40جيد جداجيد جداجيدجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازناجح79.50متوسطمتوسطجيدجيدامتيازجيد جداجيد جداجيدصبار حسين علي مطلق74

ناجح67.15ناجح68.13امتيازمتوسطجيد جدامقبولجيد جداجيدمقبولجيدناجح66.33جيدمقبولجيدجيد جداجيدجيدمقبولمتوسطضحى حميد عبد حسن75

راسب51.39راسب0.00متوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفناجح50.89مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضحى صالح عبد الكاظم76

77
طاهر عبداللطيف مظهور 

ناجح83.24ناجح80.20جيد جداجيد جدامتوسطجيدجيدامتيازجيدامتيازناجح85.78مقبولجيد جداجيدامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتيازياسين

راسب51.73راسب0.00مقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولناجح53.39متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولطه عبد الخالق علي محسن78

راسب36.24راسب0.00متوسطضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمتوسطراسب0.00مقبولضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفمقبولجيدظافر المنتصر صبار محمد79

راسب47.06راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفراسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولعباس فاضل احمد80

ناجح68.48ناجح64.47متوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولجيدناجح71.83جيدمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطجيد جداجيدمقبولعبد االله هادي هاشم محمد81

راسب53.30ناجح57.73متوسطمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمتوسطراسب0.00متوسطمقبولجيدمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولعبد الرحمن حميد سعيد82

راسب10.61راسب0.00جيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00متوسطضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولعبد الرحمن مجبل عطا اللة83

عبد السالم اسكندر صالح محمد84
ناجح55.55ناجح56.47جيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطناجح54.78مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبول

ناجح55.09ناجح58.13متوسطمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولناجح52.56مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبد السالم صابر قدري85

ناجح61.76ناجح62.27مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمتوسطجيد جداناجح61.33مقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولعبد العزيز احمد خضير86

ناجح53.15ناجح55.07مقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولناجح51.56مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبد العزيز خالد مظهر87

راسب50.06ناجح52.80متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولعبد القادر محمود ياسين88

راسب20.79راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00مقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفعبد القادر مزاحم محمد89

ناجح80.76ناجح83.53مقبولجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازناجح78.44مقبولجيدجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداعبد الملك سليمان حمد عبد90

ناجح59.12ناجح57.07متوسطمتوسطمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولناجح60.83متوسطمقبولمتوسطمقبولجيد جدامقبولمتوسطمقبولعبدهللا حسين علوان ياسين91

ناجح73.24ناجح68.53جيد جدامتوسطجيدمقبولجيد جداجيدمتوسطجيد جداناجح77.17امتيازجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدعبدهللا زياد نعمان وهيب92

ناجح61.88ناجح65.73جيدمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولجيدجيد جداناجح58.67جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولعبدالهادي صالح عبد علو93

ناجح52.00ناجح54.40مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولناجح50.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبيد مرعي محمد94

ناجح70.18ناجح64.93جيدمتوسطجيدمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولناجح74.56جيد جدامتوسطمتوسطامتيازمتوسطجيدجيدجيد جداعبير قاسم عباس حسن95

راسب52.82ناجح52.13مقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولراسب0.00مقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولعفيف نزال احمد موسى96

ناجح54.18ناجح57.20جيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولجيدناجح51.67مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعقيل كريم نايف علي97
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راسب12.76راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي ابراهيم حميد عيسى98

ناجح60.48ناجح63.67جيدمتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطجيد جداناجح57.83متوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولعلي ابراهيم صاحب99

ناجح54.24ناجح56.47مقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولناجح52.39متوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعلي حسين نجم وردي100

ناجح66.06ناجح73.67جيد جدامتوسطجيدجيدجيدجيدجيدجيد جداناجح59.72مقبولمقبولمتوسطجيد جدامقبولمتوسطمتوسطمقبولعلي خالد حسين محمد101

ناجح53.03ناجح53.13مقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولناجح52.94مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعلي عبدالحكيم قاسم102

ناجح55.58ناجح53.73متوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطناجح57.11جيدمقبولمتوسطمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولعلي محمد نايف مطر103

راسب29.67راسب0.00جيدضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولراسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولعلي ناصر عسكر104

ناجح51.82ناجح50.80متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح52.67مقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولعمار صعب دليان105

راسب0.00راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمار عادل شعالن106

ناجح53.15ناجح56.00متوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولناجح50.78مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعمر ابراهيم علي عطية107

ناجح56.06ناجح54.27مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح57.56مقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولعمر احمد عصمان طلب108

ناجح52.67ناجح52.67متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطناجح52.67متوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعمر خالد محمود109

راسب51.03راسب0.00مقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولمتوسطراسب0.00مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفعمر خليل عبيد عيسى110

راسب48.91راسب0.00مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفناجح50.22مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعمر رباح صالح فراس111

عمر عبد السالم عزاوي خلف112
ناجح54.82ناجح57.47جيدمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولناجح52.61مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

ناجح67.73ناجح72.40جيدمتوسطجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيدناجح63.83جيدمقبولجيد جدامقبولجيدمتوسطمقبولجيدعمر ياسين حسن ساهي113

ناجح72.55ناجح74.47جيد جداجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيد جدامقبولجيدناجح70.94جيد جدامقبولمتوسطجيدمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطغسق عباس شامل علـــــي114

ناجح54.61ناجح55.87مقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولناجح53.56متوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولفرحان ناصر حمود حيدر115

ناجح53.48ناجح51.20جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح55.39متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولفردوس احمد مصطفى116

راسب5.30راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففؤاد محمود عبدهللا117

ناجح77.27ناجح80.27جيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدناجح74.78جيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيدجيدامتيازفيصل غازي كريم حيران118

ناجح70.03ناجح66.87مقبولجيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدناجح72.67مقبولجيدجيدجيد جدامتوسطجيدجيدمتوسطفيصل نافع سالم الهي119

راسب13.30راسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفراسب0.00ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفقحطان شعالن مبارك مطر120

ناجح55.30ناجح57.07مقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطناجح53.83مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولقصي جاسم احمد يوسف121

راسب8.48راسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفراسب0.00مقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفقيصر جسام محمد122

ناجح61.91ناجح60.53جيد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولناجح63.06جيدمقبولمتوسطمقبولجيد جدامقبولمتوسطجيدكيالن سلمان محمد عواد123

ناجح66.61ناجح65.67جيد جدامتوسطمتوسطمقبولجيد جدامتوسطمقبولجيدناجح67.39جيد جدامقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدمقبولجيدلبيد قصي خالد عبدالحميد124

راسب40.76راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفراسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمثنى احمد حمود حنظل125

ناجح64.91ناجح63.27مقبولمتوسطمقبولمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولناجح66.28متوسطجيدجيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمجول تحسين حمود مطلك126

ناجح67.18ناجح65.87جيدجيدجيدمتوسطمقبولمتوسطجيدمتوسطناجح68.28جيدمقبولجيدجيدمتوسطجيدمتوسطجيدمحمد جاسم خضير عثمان127

راسب10.45راسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفراسب0.00مقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد جمال الدين عبد محمد128

ناجح51.70ناجح50.27متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح52.89جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد خليل لطيـــــف129

ناجح82.21ناجح84.80جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداامتيازناجح80.06جيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جدامحمد داود سليمان حمادي130
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راسب16.97راسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفراسب0.00مقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد سعد احمد خلف131

ناجح63.70ناجح65.53متوسطجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطناجح62.17جيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمحمد شويش حسين محمود132

ناجح51.97ناجح53.80متوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح50.44متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد صالح ياسين133

ناجح73.85ناجح77.73جيد جدامتوسطجيدمقبولجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداناجح70.61مقبولمقبولجيدمقبولامتيازجيدجيدمتوسطمحمد عبد محمد حسين134

ناجح60.52ناجح65.73جيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجيدجيدمقبولناجح56.17مقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمحمد علي حسين135

ناجح57.39ناجح61.00جيدمتوسطجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولناجح54.39مقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمحمد عواد علي136

ناجح60.15ناجح64.53مقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجيد جداناجح56.50مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمحمد قاسم بندر هزيم137

ناجح77.06ناجح78.53جيد جداجيدجيدامتيازمتوسطامتيازجيدجيدناجح75.83جيدمتوسطجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيد جدامحمد ماجد حمود مخلف138

راسب55.21راسب0.00مقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولضعيفناجح54.33مقبولمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمحمد مرعي حسين139
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