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45.6364معيدمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمقبول0.0000معٌدمتوسطممبولممبولضعٌفضعٌفممبولممبولضعٌفابراهٌم صاحب حسٌن جاسم البٌاتً 1

61.5455معيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطجيد جدامقبولمتوسطضعيف0.0000معٌدجٌدمتوسطمتوسطممبولضعٌفجٌدضعٌفضعٌفابراهٌم دمحم عً حمادة الجبوري2

56.7273معيدمقبولمقبولضعيفجيد جدامتوسطمقبولمقبولمتوسط0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفابرهٌم مهدي عبدالغفور 3

62.2273ناجحمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولجيدمتوسط58.4545ناجحممبولمتوسطممبولممبولمتوسطمتوسطمتوسطممبولاثٌر حاتم ابراهٌم مهدي الجباب4ً

34.6818معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيف0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاثٌر مٌزر ابراهٌم 5

جيدمتوسط0.0000معٌدجٌدممبولضعٌفممبولمتوسطاحمد اكرم سطام احمد العجٌل6ً

55.3636معيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجيد جداضعيفضعيفمقبول66.1818ناجحجٌد جداجٌدمتوسطممبولجٌد جداجٌدممبولممبولاحمد جاسم دمحم عباس السلمانً 7

66.7727معيدمقبولجيدضعيفامتيازجيدمقبولمتوسطامتياز71.8182ناجحجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطجٌداحمد رافد خلف صالح العجٌل9ً

44.9091معيدمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفمقبول0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد رمضان محمود10

35.3636معيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيف0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد عبدهللا زبن11

احمد علً محمود أحمد  12

ضعيفضعيف0.0000معٌدجٌدضعٌفممبولاحمد فهد حسن علً البٌاتً 13

قسم / كلية االدارة واالقتصاد - جامعة تكريت 

االدارة العامة

كورس ثاني دور اول كورس اول دور اول

 نتائج امتحانات 2019-2018العام الدراسي 

الدور االول كورسين

/ المرحلة الثاني 

صباحي



49.2273معيدمقبولمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبول0.0000معٌدجٌدمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفممبولاحمد هاشم حمادي خضٌر العبٌدي14

97.7727ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز96.1364ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازادهم حامد حسٌن زوٌد الجناب15ً

48.9545معيدضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيف0.0000معٌدمتوسطمتوسطممبولممبولضعٌفجٌدضعٌفضعٌفادٌان رعد عزٌز صبح  الحمدانً 16

54.7273معيدمقبولجيدضعيفجيدمقبولمقبولمقبولمتوسط0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفازهار عناد ابراهٌم17

92.0000ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز83.3636ناجحامتٌازجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطامتٌازجٌد جداامتٌازاستبرق إبراهٌم عاشور العبٌدي 18

84.5909ناجحمتوسطامتيازجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جدا72.2273ناجحمتوسطجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطجٌداسحاق سفٌان جدٌع طعمه العزاوي19

89.9545ناجحجيدامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جدا89.7727ناجحجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداجٌدامتٌازامتٌازجٌد جدااشواق احمد اسعد عبدهللا الصبٌح20ً

75.1818ناجحجيدجيد جداجيدجيدجيدمتوسطمتوسطجيد جدا0.0000معٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌدامتٌازجٌدممبولضعٌفاضواء محمود عل21ً

68.1818ناجحمتوسطجيدمقبولمتوسطمتوسطجيدجيد جدامتوسط65.4545ناجحجٌدجٌدممبولممبولجٌدمتوسطممبولمتوسطافنان عبدالسالم شاكر محمود  22

39.7727معيدمتوسطمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيف0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاالء خالد احمد عبد السالم 23

مقبولضعيف0.0000معٌدمتوسطممبولممبولضعٌفالحمزة متعب هالل حمد الدوري24

88.5909ناجحجيدجيد جداجيدامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز83.2727ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداانوار نصٌف جاسم حسن االحباب25ً

70.9545ناجحمقبولجيد جدامتوسطجيدجيدمقبولجيد جدامتوسط68.3636ناجحمتوسطجٌدمتوسطممبولامتٌازجٌدمتوسطممبولانور محمود مطرود دمحم   الدمحمي 26

79.6364ناجحجيدجيدجيدجيدجيد جداجيدامتيازجيد جدا80.0000ناجحجٌد جداجٌدجٌدمتوسطجٌدامتٌازامتٌازجٌداٌات دمحم علً حمد الحمدان27ً

61.5455معيدمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولضعيفجيدجيد0.0000معٌدامتٌازجٌدممبولمتوسطممبولامتٌازمتوسطضعٌفاٌالف هشام فٌصل فرحان 28

40.0909معيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيف0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاٌمن فنر علً عبود29



68.0000ناجحجيد جداامتيازمتوسطمتوسطمقبولمقبولجيد جدامقبول75.5000ناجحجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازمتوسطمتوسطممبولاٌه بصٌر حالوب كاظم السامرائً 30

70.5000ناجحجيد جدامقبولمقبولجيدامتيازمقبولجيد جدامقبول0.0000معٌدامتٌازجٌد جدامتوسطممبولجٌدامتٌازممبولضعٌفاٌه فاروق ندٌم دحام السامرائ31ً

66.0455ناجحجيدجيدمقبولامتيازمقبولمقبولجيدمقبول0.0000معٌدممبولجٌدممبولممبولمتوسطجٌدضعٌفممبولبالل سالم اسماعٌل ابراهٌم الدوري32

54.7273معيدمقبولمقبولضعيفجيدمتوسطمتوسطمقبولضعيف0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبهاء حسٌن طراد 33

28.5909معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيف0.0000معٌدمتوسطضعٌفضعٌفممبولضعٌفممبولضعٌفممبولبٌداء سعد صالح عٌسى34

69.2727ناجحمقبولجيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيد70.6364ناجحمتوسطجٌدمتوسطممبولجٌدجٌد جداجٌدمتوسطتاج الدٌن دمحم شكري محمود 35

86.1818ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدامتيازجيد جداجيد82.7273ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداجٌدجٌدتبارن أغضوي عجاج 36

95.7273ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز92.9545ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازتحسٌن صالح دمحم هادي الشاٌع37

91.7727ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازامتياز95.2727ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازتالل ممدوح عالوي شطب الجناب38ً

55.8636معيدمقبولمتوسطمقبولجيدضعيفضعيفمتوسطمتوسط0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجاسم دمحم اسماعٌل39

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجوان ثائر مسعود عباس العزاوي40

62.0000معيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدضعيفجيدمتوسط70.5909ناجحجٌدجٌدجٌدممبولجٌدجٌدجٌد جداممبولحسن جمعة حسٌن حماد الطائ41ً

63.1364معيدمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولضعيفجيدمتوسط0.0000معٌدجٌدجٌدمتوسطممبولجٌد جداجٌدضعٌفممبولحسن علً ذٌاب حمد العجٌل42ً

مقبول0.0000معٌدمتوسطضعٌفضعٌفحسٌن سفٌان طلفاح عبود الزناد 43

ضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطضعٌفممبولضعٌفممبولحسٌن شهاب شكور حسن الونداوي44

ضعيفمقبولمقبولضعيفممبولممبولضعٌفضعٌفضعٌفحسٌن عبد الرحمن عبد الحمٌد شاكر45



63.3182ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطجيد جدامتوسط0.0000معٌدجٌد جداممبولمتوسطضعٌفممبولمتوسطضعٌفممبولحسٌن علً دهام عبٌد العبٌدي46

44.8182معيدمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفمتوسطمقبول0.0000معٌدمتوسطممبولمتوسطضعٌفممبولممبولضعٌفضعٌفحمد فؤاد حمد حمود العزاوي47

65.7727ناجحمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطجيدجيدمتوسط64.9545ناجحجٌد جداجٌدممبولممبولجٌد جداجٌدممبولممبولحمزة علً احمد البو أسود 48

49

78.9091ناجحجيدجيدجيدامتيازامتيازجيدجيدمتوسط66.7727ناجحجٌدممبولجٌدمتوسطجٌد جداجٌدممبولمتوسطحمٌد خٌري مجٌد علوان الجبوري 50

حنان ناصر حمدي حسٌن اللهٌب51ً

69.2727ناجحمتوسطجيدمقبولجيدجيد جداجيدمتوسطجيد68.2727ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدممبولجٌدجٌدممبولحنٌن شهاب احمد عبدهللا الجبوري52

69.9545ناجحجيدجيد جدامقبولجيد جدامتوسطجيدمتوسطمتوسط71.5909ناجحامتٌازجٌدمتوسطجٌد جداجٌدجٌدممبولمتوسطحٌاة عامر حمو حسانً الدوري53

39.0000معيدمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيف0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفخالدة دمحم عوٌد موالن54

52.5909معيدمقبولجيدمقبولمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيف0.0000معٌدممبولمتوسطممبولضعٌفممبولممبولضعٌفضعٌفخطاب عامر أحمد خطاب الزبٌدي 55

75.0000ناجحجيدمتوسطمقبولجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد65.1364ناجحمتوسطجٌدمتوسطممبولمتوسطجٌد جداممبولممبولخلدون فاضل احمد سالم الجٌالوي56

80.4091ناجحمتوسطجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جداجيد جدامتوسط71.1818ناجحجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمتوسطممبولجٌددالٌا فرحان ماجد زٌدان الجواري57

92.4091ناجحامتيازجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز89.0909ناجحامتٌازجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جدارحاب أحمد شكر 58

72.8636ناجحجيد جداجيد جدامتوسطجيدمتوسطمتوسطامتيازمتوسط73.5000ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطرحمه ناظم حسٌن عزٌز العكٌدي59

58.8636ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبول0.0000معٌدمتوسطمتوسطضعٌفممبولجٌدجٌدضعٌفضعٌفرضا محمود عبد خلف60

78.1818ناجحجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدمقبولامتياز84.1364ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جدارغده حسن علً خضٌر العبٌدي61



36.8182معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرفل سامً سالم دمحم62

90.9091ناجحجيد جداامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازامتياز87.7273ناجحامتٌازامتٌازجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازرلٌه دمحم احمٌد حسٌن الدلٌم63ً

79.5909ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدمتوسطامتيازجيد جداجيد جدا72.9545ناجحجٌدجٌدجٌدممبولجٌدمتوسطجٌد جداجٌدرٌمان كرٌم دمحم سعٌد التمٌم64ً

84.0455ناجحجيد جداامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيدامتياز84.7727ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدزٌنب محمود حماد جاسم العبٌدي65

89.1364ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدجيدامتياز89.4091ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداسامر خالد حامد ابراهٌم الحدٌث66ً

75.2727ناجحجيدجيدمتوسطجيد جدامتوسطجيد جداجيدجيد68.9545ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداممبولمتوسطجٌدمتوسطمتوسطستار زركان سلطان عزر 67

62.3182ناجحمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولمقبولامتيازمقبول0.0000معٌدمتوسطمتوسطممبولممبولمتوسطممبولضعٌفضعٌفسفٌان سعد غضبان ورور الزٌدي68

76.8182ناجحمتوسطجيد جدامتوسطامتيازمتوسطجيدجيدجيد جدا74.9091ناجحجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدجٌدجٌد جداجٌدمتوسطسهٌله اٌاد طارق هالل البو بدري69

72.9091ناجحمقبولامتيازمقبولامتيازمتوسطجيدجيدمتوسط0.0000معٌدضعٌفجٌدممبولامتٌازمتوسطجٌدضعٌفممبولسٌناء رعد هجٌج صكر المعٌنً 70

53.5455معيدمقبولمتوسطضعيفمتوسطمقبولمقبولمتوسطضعيف0.0000معٌدجٌدممبولممبولممبولممبولممبولضعٌفضعٌفشٌماء حسن عاٌد محسن الناصري 71

49.0000معيدضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول0.0000معٌدممبولضعٌفممبولضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطصالح سلطان احمد عواد الجبوري72

58.0455معيدمقبولجيدضعيفمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبول0.0000معٌدمتوسطجٌدمتوسطممبولمتوسطممبولضعٌفممبولصفا غزوان انور شحاذه التكرٌت73ً

متوسطضعٌفممبولضعٌفضعٌفصفاء محسن مدلول حمد الجمٌل74ً

52.2727معيدضعيفمقبولضعيفمتوسطمتوسطضعيفمقبولمقبول0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفصكر الفً حٌب نزال75

57.3636معيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفجيدمقبول61.7727ناجحجٌدمتوسطممبولمتوسطجٌدمتوسطممبولممبولصهٌب حمٌد مناهً خلف العبٌدي76

95.5000ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز94.9091ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازضحى مجٌد مندٌل مهٌدي العجٌل77ً



60.1364معيدمقبولجيدمتوسطمقبولمتوسطضعيفجيدمقبول0.0000معٌدجٌدمتوسطجٌدممبولمتوسطمتوسطضعٌفضعٌفضمٌر مٌزر ابراهٌم مخلف العجٌل78ً

64.7727معيدمقبولمتوسطضعيفجيد جدامتوسطجيدمتوسطمتوسط0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضٌاء الدٌن جاسم دمحم 79

ضعيفمتوسطمتوسطممبولطاهر علً عبدهللا ٌوسف الجمٌل80ً

64.1818ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيد0.0000معٌدجٌدمتوسطمتوسطممبولممبولجٌدمتوسطضعٌفطه زٌاد طه حمد81

طه شاكر طه ٌحٌى الدوري82

68.5000ناجحجيد جداجيدمتوسطجيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسط68.1364ناجحجٌد جداجٌدمتوسطممبولجٌد جداجٌد جداممبولممبولطٌبة طامً جاسم حمد الخزرج83ً

48.0000معيدمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيف0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعامر صالح خلٌل 84

48.2727معيدمقبولضعيفضعيفجيدمقبولمقبولمقبولمقبول0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعباس عامر جاسم 85

55.0455معيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولمتوسط0.0000معٌدمتوسطجٌدمتوسطضعٌفممبولجٌدضعٌفممبولعبد االله طه أحمد خلٌفة الدراجً  86

60.1364معيدمتوسطمقبولمقبولجيد جدامقبولضعيفمتوسطمتوسط0.0000معٌدجٌد جداجٌدمتوسطممبولمتوسطجٌدضعٌفضعٌفعبد الرحمن احمد زٌدان محٌمٌد 87

مقبولمتوسطمتوسطمتوسطعبد هللا دمحم صالح ابراهٌم البٌات88ً

56.1364معيدمقبولمقبولضعيفجيد جدامقبولمقبولمقبولمتوسط69.9545ناجحجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌدممبولعبد المؤمن مجبل حسن 89

54.8182معيدمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفمتوسطمتوسطمقبول0.0000معٌدمتوسطمتوسطممبولمتوسطمتوسطممبولضعٌفضعٌفعبد الوهاب احمد حسٌن حمٌد 90

55.9545معيدضعيفمقبولضعيفجيد جدامتوسطضعيفمتوسطمقبول0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدالرحمن جاسم دمحم 91

65.9091معيدمتوسطضعيفمقبولامتيازجيدمقبولجيدمتوسط0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدالرحمن محمود عبدالرحمن92

54.9545معيدمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفجيدمقبول0.0000معٌدمتوسطضعٌفممبولممبولضعٌفجٌدممبولضعٌفعبدالعزٌز مجٌد أحمد 93



78.5909ناجحجيد جداجيدجيدجيدامتيازمقبولجيد جداجيد جدا72.0909ناجحجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌد جداجٌدممبولعبدهللا عبداإلله دمحم صالح المٌسً 94

ضعيفضعيفضعيفمقبولممبولضعٌفضعٌفضعٌفممبولعبدهللا دمحم حسٌن خلف الجبوري95

54.3182معيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدضعيف0.0000معٌدجٌدمتوسطممبولجٌدضعٌفجٌدضعٌفضعٌفعذراء عبد االمٌر عاٌد عمر 96

59.4091معيدمقبولمتوسطضعيفجيدمتوسطمقبولمقبولمقبول55.3182ناجحجٌدمتوسطممبولممبولممبولممبولممبولممبولعذراء نشأت جار هللا صالح 97

58.1364معيدجيدمقبولمتوسطمتوسطجيدضعيفمقبولمقبول55.1818ناجحجٌدممبولممبولممبولممبولممبولممبولممبولعلً أحمد عبد دمحم المرسومً 98

40.0000معيدمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيف0.0000معٌدمتوسطممبولممبولممبولجٌدممبولضعٌفضعٌفعلً حسن عبدهللا حسن الجبوري 99

65.7727ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطجيدمقبولجيدمتوسط60.4091ناجحجٌدمتوسطممبولممبولممبولجٌدممبولممبولعلً شهٌد ابراهٌم كاظم العتب100ً

71.0909ناجحجيدمتوسطمقبولجيد جدامتوسطجيدجيد جداجيد71.4545ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطممبولجٌدجٌدجٌدجٌدعلً صالح دعبول صالح الجبوري 101

51.5000معيدمتوسطمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبول0.0000معٌدجٌدمتوسطممبولممبولمتوسطممبولضعٌفممبولعلً صدام نصٌف جاسم السامرائً 102

28.4091معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفجيد0.0000معٌدجٌدجٌدممبولضعٌفجٌد جداجٌدجٌدممبولعلً طه اسوٌد علً الجبوري 103

59.9091ناجحمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسط62.8636ناجحجٌد جدامتوسطممبولممبولجٌدمتوسطمتوسطممبولعلٌاء دمحم صالح جمٌل علً الحٌالً 104

مقبولمتوسطمقبولمقبولضعٌفممبولعمار عبد الجبار سالم حسٌن العبٌدي105

79.5909ناجحجيدامتيازجيدجيدجيدمقبولامتيازجيد جدا70.7727ناجحجٌدجٌدجٌدمتوسطامتٌازجٌدممبولممبولعمر احمد علً حسن الحشماوي106

65.9545ناجحمتوسطجيدمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيد0.0000معٌدجٌدجٌدممبولضعٌفجٌد جداجٌد جدامتوسطمتوسطعمر حسٌن جمعة دمحم السالم107ً

44.2273معيدضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولضعيف0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمر صالح عاصً 108

44.0000معيدضعيفضعيفضعيفجيدضعيفضعيفمتوسطضعيف0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمر ناجً عجاج109



59.0455ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولجيدمقبول0.0000معٌدمتوسطمتوسطمتوسطممبولمتوسطمتوسطضعٌفممبولفاروق أمٌر حبٌب خلف البو عباس 110

55.3182معيدمتوسطمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبول0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌففاطمة الزهراء ضٌف هللا جاسم 111

52.0000معيدمتوسطمقبولضعيفمتوسطمتوسطضعيفجيدضعيف0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌففاطمة حٌدر حمزة112

77.0000ناجحجيدجيد جدامتوسطجيدجيد جداجيدجيد جداجيد76.5000ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطمتوسطفاطمه شاكر ابراهٌم رجب الناصري113

ضعيفضعيفضعيفممبولضعٌفضعٌفضعٌفكرم موفك امٌن ارحٌم العمري115

74.1818ناجحجيد جدامتوسطجيدجيد جداجيد جدامقبولامتيازمقبول64.3636ناجحجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطجٌدممبولممبولممبوللمى بشٌر شاكر عبدهللا الدوري116

55.3636معيدمتوسطمتوسطضعيفجيدمقبولمقبولمقبولمقبول0.0000معٌدجٌدمتوسطممبولممبولجٌدضعٌفضعٌفضعٌفمأمون دمحم احمد محجوب المٌس118ً

38.8182معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيف0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفدمحم اٌوب سامً 119

57.5455معيدجيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطضعيفمتوسطمقبول0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفدمحم حسن احمٌد 120

32.9545معيدضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيف0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفدمحم حسٌن احمد خلف 121

56.5000معيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطضعيفمتوسطمقبول0.0000معٌدمتوسطمتوسطممبولضعٌفممبولمتوسطممبولضعٌفدمحم خلف صالح ذنون الجبوري122

55.4091معيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولضعيفمقبولمقبول0.0000معٌدمتوسطجٌدجٌد جداضعٌفجٌدجٌدممبولممبولدمحم خٌر هللا فرحان مطر الجبوري123

ضعيفضعيفمقبولضعيفممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفممبولدمحم رجب عبد هللا جمعه السالم124ً

66.8182ناجحمقبولجيد جدامتوسطجيدجيدمقبولجيدمقبول0.0000معٌدجٌدجٌدممبولضعٌفجٌدجٌدمتوسطممبولدمحم عبد الهادي ابراهٌم حسٌن 125



61.5000ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطجيد59.9545ناجحممبولممبولمتوسطممبولمتوسطجٌدممبولممبولدمحم مجٌد أحمد 126

68.9545ناجحمتوسطجيدجيدجيدمتوسطجيدجيدمقبول0.0000معٌدمتوسطجٌدمتوسطممبولجٌد جدامتوسطضعٌفضعٌفمحمود أحمد ناٌف حمد العبٌدي 127

مقبولمقبولمقبولضعٌفمحمود بهاء نعمان جاسم التكرٌت128ً

84.8636ناجحجيدجيد جداامتيازجيد جداجيدامتيازجيدامتياز85.0000ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازجٌدمحمود حسٌب ذعذاع بطاح 129

جيدمتوسطجٌدمتوسطمحمود خلف عكلة شهاب الجمٌل130ً

47.6364معيدمقبولمقبولضعيفمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيف0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمختار مجٌد امٌن محمود 131

55.9091ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول0.0000معٌدجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌدضعٌفمروه لصً انور دمحم الدوري132

56.1364معيدمقبولمتوسطضعيفجيدمقبولمتوسطمقبولمقبول0.0000معٌدمتوسطمتوسطممبولممبولممبولمتوسطضعٌفممبولمسامح جمال غدٌر 133

65.7727ناجحجيدمقبولمتوسطجيد جدامقبولمقبولمتوسطجيد67.6818ناجحجٌد جداجٌدممبولممبولجٌدجٌدجٌدممبولمصدق مخلف مزبان العجٌلً 134

60.2273ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبول0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى حسٌن منٌف 135

70.2273ناجحجيدمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطجيد جداجيدمتوسط0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى فالح سعٌد 136

72.7273ناجحمتوسطجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدمتوسط72.5000ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداممبولجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطمصطفى دمحم فاضل سلمان العباس137ً

47.5909معيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيف0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى محمود احمد 138

53.7727معيدجيدمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفمتوسط0.0000معٌدجٌدممبولممبولضعٌفممبولمتوسطضعٌفممبولمعاذ سالم صبحً حسون الجبوري139

63.0455ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبول57.3636ناجحممبولجٌدممبولممبولمتوسطممبولممبولممبولمنشد خلف منشد فلٌح الجوران140ً

مقبولمقبولمقبولممبولممبولضعٌفممبولمها عبد دمحم جبر الجبوري141



52.4545معيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولضعيفمقبولضعيف0.0000معٌدممبولممبولمتوسطممبولضعٌفجٌد جداضعٌفممبولمهند ابراهٌم عبدهللا علوان المخلب142ً

39.3182معيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيف0.0000معٌدجٌد جداممبولممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفمٌنا غسان حمٌد شكر143

51.4545معيدمقبولجيدضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمقبول60.1818ناجحمتوسطمتوسطممبولممبولمتوسطجٌدممبولممبولنادٌة علً عبود احمد المكدم144ً

55.9545معيدمقبولجيدضعيفمتوسطمقبولضعيفمتوسطمتوسط58.7273ناجحمتوسطممبولمتوسطممبولممبولجٌدممبولممبولناصر عاصف عزاوي علً 145

69.3182ناجحجيدجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمقبول68.6364ناجحجٌدجٌدجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطممبولمتوسطنجالء علً هالل 146

54.3182معيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيف0.0000معٌدجٌدضعٌفممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفنذٌر ٌاسر خضٌر مزعل الدلٌمً 147

63.0000معيدمقبولمتوسطمقبولجيدمتوسطضعيفمتوسطجيد60.7273ناجحجٌدجٌدممبولممبولجٌدمتوسطممبولممبولنور الدٌن أحمد دمحم 148

83.0455ناجحجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيدامتيازامتياز79.6364ناجحجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازجٌدجٌدنور الهدى صباح علص حمٌد 149

35.1818معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيف0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفنور رعد عبدالكرٌم طه150

64.1818معيدمقبولجيدضعيفجيد جدامتوسطجيدمتوسطجيد0.0000معٌدمتوسطضعٌفممبولممبولممبولمتوسطجٌدمتوسطنور زكً حسن دمحم الدوري151

77.5909ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيد جدامتوسط73.8636ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌدمتوسطجٌدمتوسطهارون عبد الباسط سرحان حسٌن 152

54.1364معيدمتوسطمتوسطضعيفجيدمقبولمقبولمتوسطجيد0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفهاشم عباس خضر ارحٌم153

53.1818معيدضعيفمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبول0.0000معٌدمتوسطممبولمتوسطممبولممبولجٌدضعٌفممبولهدى حسن صالح احمد الجبوري154

58.0909معيدمقبولمتوسطضعيفجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسط0.0000معٌدجٌدمتوسطمتوسطممبولممبولمتوسطمتوسطضعٌفٌاسمٌن طالب صبٌح عبدهللا 156

48.6818معيدمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولضعيف0.0000معٌدجٌدمتوسطممبولممبولممبولضعٌفضعٌفممبولٌوسف جبار دمحم محمود الطربول157ً


