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79.7059ناجحجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌداالء عامر محمد 1
0.0000معٌدمتوسطجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدضعٌفابراهٌم خلٌل ابراهٌم كاظم العقاب2ً
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفاثٌر فتحً محمد علً الجمٌلً 3
56.1176ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطاحمد جمٌل محمد حسٌن العبٌدي4
71.6471ناجحمقبولمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌداحمد حسٌن رشٌد احمد الطائ5ً
76.4706ناجحمتوسطامتٌازجٌدامتٌازمقبولامتٌازجٌداحمد رحٌم ناٌف حسن الناٌف6
85.0588ناجحمتوسطجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جدااحمد شهاب احمد 7
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد صباح عبد حمادي 8
75.2941ناجحمقبولجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدجٌداحمد ظاهر محمد عباس النعٌم9ً
72.5294ناجحمقبولجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمتوسطاحمد ٌاسٌن صالح خلٌفه البو بدري10
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاخالص خضٌر صالح صاٌل 11
72.4706ناجحمقبولمتوسطجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جدامتوسطادهام منعم نصٌف جاسم12
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفارزو عبدالحمٌد فقً احمد 13

0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفاسامه علً فرحان عبد العجٌل14ً
0.0000معٌدمقبولمتوسطجٌدمتوسطمتوسطضعٌفمقبولامجد خالد عبد محمد الجبوري15
72.7059ناجحجٌدمتوسطجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدامنة عبدهللا رافع محمد العزاوي 16
78.1765ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداامتٌازامٌمة عمــــــــــر شبٌب17
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفانصار رافد بندر 18
71.8235ناجحمتوسطمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌد جداانمار عطاهللا الطٌف مرعً 19
83.1765ناجحجٌدامتٌازامتٌازامتٌازجٌدجٌدمتوسطاٌالف عثمان غافل جزاع الكراع20ً
0.0000معٌدضعٌفجٌدضعٌفجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جدااٌمان جارهللا رمضــــــــان 21
78.0000ناجحمتوسطجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدااٌناس محمد عاٌد عبدهللا الجمٌل22ً
68.5294ناجحمتوسطمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطجٌدجٌداٌهاب حامد شهاب عبطان 23
59.5882ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌدمتوسطبابان صالح حبٌب حسٌن الجبوري24
81.4118ناجحمتوسطجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطبراء عدوان جدعان لهمود الرهاوي25
0.0000معٌدمقبولمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولضعٌفبشار عامر عوٌن جمعة التكرٌت26ً
0.0000معٌدضعٌفمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطبهاءالدٌن محمد محسن 27
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفتبارك ابراهٌم صالح محمود 28
61.5882ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدمتوسطتبارك محمد سعٌد طه التكرٌت29ً
74.1176ناجحمقبولامتٌازجٌد جداامتٌازمتوسطجٌد جدامقبولتقوى شهاب الدٌن احمد عبدهللا 30
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجاسم احمد جاسم محمد 31
0.0000معٌدمقبولمتوسطمقبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفجبر رجـــــب خلف 32

0.0000معٌدضعٌفمتوسطمقبولامتٌازمقبولمقبولمتوسطحامد حمٌد خضر حمد العجٌل33ً
70.4706ناجحمقبولجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطحسام احمد صحو هجار العبٌدي34
0.0000معٌدمتوسطجٌد جداجٌدضعٌفضعٌفجٌدجٌد جداحسٌن علً جمٌل خاجً السعدي35
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحسٌن علً ممتاز 36
61.4118ناجحمقبولمتوسطمتوسطجٌدمقبولمتوسطمقبولحسٌن فاورق عبد المحسن ابراهٌم 37
0.0000معٌدمتوسطجٌدضعٌفمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطحسٌن محمد مهٌدي صالح الجبوري38
0.0000معٌدمتوسطمقبولضعٌفمقبولمتوسطمقبولضعٌفالحمزة عدنان كامل عبد هللا 39
64.7059ناجحمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدجٌدحمزه طه محمد ابراهٌم الدراج40ً
66.7059ناجحجٌد جدامقبولجٌد جدامقبولمتوسطجٌد جدامقبولحنان حسٌن ابراهٌم حسن السعدي 41
0.0000معٌدمقبولجٌدضعٌفمتوسطمتوسطمقبولمتوسطحٌدر حسٌن علً التمٌمً 42
76.0588ناجحمتوسطجٌد جدامقبولجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدخطاب عمر صالح حمزة الدوري 43
0.0000معٌدمقبولجٌدجٌد جداضعٌفضعٌفجٌدجٌدخلود نجم علً عشاك العبٌدي44
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76.2941ناجحمتوسطجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطدعاء خالد دحام علوان المكدم45ً
73.7647ناجحمقبولجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌددهام جمعة احمد دهام الجبوري46
89.2353ناجحمتوسطامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازرابعة اٌاد حردان 47
72.1176ناجحمقبولجٌدجٌدجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جداراكان محمد علً 48
0.0000معٌدمقبولجٌدضعٌفمتوسطمتوسطمتوسطضعٌفرشا علً محمد49
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفركاد مخلف محمد شالش الجبوري 50
69.5294ناجحمقبولامتٌازجٌدجٌد جدامقبولجٌدمقبولرٌم ناطق زٌدان خلف الحمدانً 51
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطرٌهام ناصــــر جاسم 52
75.9412ناجحمقبولجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطزٌاد خلٌل اسماعٌل خلف الجبوري53
75.5294ناجحمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جدازٌنة صباح سرحان ٌونس العكٌدي54
74.9412ناجحمقبولجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدجٌدجٌدزٌنة طه علً 55
61.2941ناجحمقبولجٌد جدامقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولزٌنه مولود احمد عبد الكرٌم 56
71.9412ناجحمقبولامتٌازجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدسارة جاسم محمد 57

64.2353ناجحمقبولجٌدجٌدمقبولمتوسطمقبولمتوسطسارة جمٌل قادر 58
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفساره كرٌم ٌاسٌن مهدي الناصري 59
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفساري جاسم احمد سلوم الخزجً 60
73.7647ناجحمقبولجٌدجٌدمقبولجٌد جداجٌد جداجٌدسالم عٌسى جمعة حماد 61
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسرمد خضٌر عباس مصلح المولى62
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسعد حسٌن محمد الجبوري 63
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفسعد صباح داود خالد64
82.0588ناجحمقبولجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداسٌف سرحان حمٌد نهار الشمري65
0.0000معٌدضعٌفجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطشكرٌة محمود رحٌم محمود الزٌدي66
0.0000معٌدمقبولمقبولمتوسطضعٌفمقبولضعٌفضعٌفشهد توفٌق حسن علٌوي الجبوري67
0.0000معٌدضعٌفجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولصباح طلب الٌذ الشمري68
0.0000معٌدضعٌفجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌدصبار حسٌن علً مطلق الجبوري69
82.1176ناجحمتوسطجٌدجٌدامتٌازامتٌازجٌد جداجٌدضحى حمٌد عبد حسن النٌسانً 70
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطمقبولمتوسطمقبولضحى صالح عبد الكاظم خلف 71
83.5294ناجحمتوسطجٌدجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداطاهر عبداللطٌف مظهور ٌاسٌن 72
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفطه عبد الخالق علً محسن  73
75.8235ناجحمقبولجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدعبد االله هادي هاشم محمد 74
0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبد الحكٌم محمد خلف راضً 75
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبد الخالق عبد ظاهر حسٌن 76

0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولعبد الرحمن حسٌن احمد 77
0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفمتوسطضعٌفمقبولضعٌفعبد الرحمن محمد اسماعٌل مطلق 78
0.0000معٌدمقبولجٌدمتوسطمتوسطضعٌفمتوسطمتوسطعبد السالم اسكندر صالح محمد 79
0.0000معٌدضعٌفمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولعبد العزٌز خالد مظهر احمد 80
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبد العزٌز وصفً موفق عزٌز 81
64.2353ناجحمقبولمتوسطجٌدجٌدمتوسطمتوسطمقبولعبد القادر محمود ٌاسٌن اعلٌوي 82
79.2941ناجحمقبولجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازعبد الملك سلٌمان حمد عبد 83
0.0000معٌدضعٌفمتوسطمقبولامتٌازجٌد جداجٌدمقبولعبدالرحمن حمٌد سعٌد 84
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفعبدالرحمن وعد عبدالفتاح محمد 85
61.1765ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌدعبدالعزٌز احمد خضٌر  86
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدالقادر علً حمٌدي خلف 87
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدالقادر مزاحم محمد88

ثامر عكاب حواس. د.م

المرحلة االولى/ رئيس اللجنة االمتحانية

مروان خلف علي. م

عضو اللجنة االمتحانية



صباحي/ الصف االول 

الكورس االول

2018-2017نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم ادارة االعمال

المعدلالنتٌجةلغة عربٌةحاسوبقراءات ادارٌةرٌاضٌات1محاسبة1اقتصاد1ادارةاالسمت

73.8824ناجحمقبولامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌدعبدهللا حسٌن علوان ٌاسٌن 89
0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولجٌد جداضعٌفمتوسطضعٌفعبدهللا رائد عبود حسٌن الدوري 90
0.0000معٌدمقبولجٌدمتوسطضعٌفجٌد جدامتوسطجٌدعبدهللا زٌاد نعمان وهٌب الدوري91
64.9412ناجحمقبولجٌدجٌدمقبولمقبولجٌدمتوسطعبدالهادي صالح علو 92
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبٌدة طالل فٌاض93
85.5294ناجحمتوسطامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازعبٌر قاسم عباس حسن الخسرج94ً
0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفجٌد جداضعٌفضعٌفعذراء سعد حسٌن 95
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعزت ابراهٌم احمد 96
73.8235ناجحمقبولمتوسطمتوسطجٌد جداامتٌازجٌدجٌدعصام قاسم عاصً 97
0.0000معٌدضعٌفجٌدضعٌفمتوسطضعٌفمقبولضعٌفعفٌف نزال محسن 98
0.0000معٌدمقبولمتوسطمقبولجٌد جداضعٌفمقبولضعٌفعقٌل كرٌم ناٌف علً الخزرج99ً
0.0000معٌدضعٌفجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطمقبولعلً ابراهٌم صاحب 100
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً جمال ٌحٌى علً السعدون101

0.0000معٌدضعٌفمقبولمقبولجٌدمتوسطجٌدمقبولعلً حسٌن علً ردام السعدون102
60.1176ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌدمقبولعلً حسٌن نجم وردي 103
82.5294ناجحمقبولجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداعلً خالد حسٌن محمد الجبوري104
0.0000معٌدضعٌفجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازمتوسطضعٌفعلً محمد ناٌف مطر الجمٌل105ً
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمتوسطمقبولضعٌفعمار صعب دلٌان 106
67.1176ناجحمقبولجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدمقبولعمار عادل شعالن احمد الجبوري107
0.0000معٌدمقبولجٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمتوسطعمر ابراهٌم  علً عطٌة العكٌدي108
0.0000معٌدمقبولامتٌازضعٌفامتٌازامتٌازجٌد جدامقبولعمر احمد عصمان طلب الجبوري 109
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمر خالد طلب احمد العٌساوي 110
0.0000معٌدضعٌفجٌدضعٌفجٌدمقبولمقبولمقبولعمر خلٌل عبٌد عٌسى الجمٌل111ً
0.0000معٌدمقبولمتوسطضعٌفمتوسطمقبولمقبولضعٌفعمر رباح صالح فراس البو هادي112
0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفجٌدضعٌفعمر سامً حمد حسٌن االحباب113ً
61.1176ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌدمتوسطمقبولعمر عبد السالم عزاوي خلف 114
0.0000معٌدضعٌفجٌد جدامتوسطضعٌفجٌدجٌد جداجٌدعمر ٌاسٌن حسن ساهً الخزرج115ً
0.0000معٌدضعٌفجٌد جداضعٌفمقبولمتوسطمقبولضعٌفغازي عبد احمد عمٌري اللهٌب116ً
81.0000ناجحمقبولجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداغسق عباس شامل علـــــً 117
0.0000معٌدمقبولمقبولمتوسطجٌدمقبولضعٌفمقبولفرحان ناصر حمود حٌدر الجبوري118
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌففردوس احمد مصطفى ٌاسٌن 119
68.0588ناجحمقبولجٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطفٌصل غازي كرٌم حٌران الكراع120ً

85.8824ناجحمقبولجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جدافٌصل نافع سالم الهً الشمري121
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفقاسم علً جاسم 122
77.5882ناجحمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدمتوسطقحطان شعالن مبارك مطر 123
0.0000معٌدضعٌفجٌدضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفقصً جاسم احمد ٌوسف الراشدي124
78.2941ناجحمقبولجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدكٌالن سلمان محمد عواد الجبوري125
73.0000ناجحمقبولجٌد جداجٌد جداامتٌازمتوسطمتوسطمتوسطلبٌد قصً خالد عبدالحمٌد الجبوري126
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفلٌث محمد جاسم محمد الفراج127ً
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفماجد شامل حمٌد خلف الخشمان128ً
0.0000معٌدضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمثنى احمد حمود حنظل الطائ129ً
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمثنى محمود احمد 130
0.0000معٌدمقبولجٌدضعٌفمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمجول تحسٌن حمود طلك الشمري131
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد اسماعٌل ابراهٌم حسٌن 132
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0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطمقبولمقبولضعٌفمحمد ثامر خطاب بكر  133
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد ثامر عبد الرزاق مهاوش 134
79.4706ناجحمقبولجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازجٌدجٌدمحمد جاسم خضٌر عثمان الجغٌف135ً
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد جمٌل نشمً محمد الجبوري136
0.0000معٌدمقبولمتوسطجٌدمقبولجٌدمتوسطضعٌفمحمد خلٌل لطٌـــــف137
85.0000ناجحمتوسطجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازمحمد داود سلٌمان حمادي البوسعٌد138
85.0000ناجحمتوسطجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداجٌدمحمد سهمً حسٌن علً الدوري139
60.1176ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطجٌدمحمد شوٌش حسٌن محمود 140
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد صالح ٌاسٌن عبد العزاوي141
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد طالب سلٌم عٌسى الجواري 142
0.0000معٌدمقبولجٌدمقبولجٌدمتوسطضعٌفضعٌفمحمد عبدهللا حسن 143
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد عبد الرحمن محمد علوان144
82.8235ناجحجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدامحمد عبد محمد حسٌن الجبوري145

68.7647ناجحمقبولجٌدمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطجٌدمحمد علً حسٌن 146
66.9412ناجحمقبولجٌدمقبولجٌدجٌد جدامتوسطمقبولمحمد عواد علً 147
0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفمتوسطجٌدجٌدمقبولمحمد قاسم بندر هزٌم الشمري148
84.2941ناجحمتوسطجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازجٌدجٌد جدامحمد ماجد حمود مخلف العجٌل149ً
66.7647ناجحمقبولجٌدمتوسطجٌدجٌدمقبولمتوسطمحمد هادي جاسم حسن الجناب150ً
0.0000معٌدضعٌفمتوسطمتوسطضعٌفمتوسطمقبولمتوسطمحمود احمد ابراهٌم عوض 151
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمود عصمت محمود علً البٌات152ً
0.0000معٌدمقبولجٌدضعٌفضعٌفمتوسطجٌدمقبولمرتضى سمٌن حسٌن عدوان 153
0.0000معٌدمقبولمتوسطضعٌفمقبولمتوسطجٌدمقبولمروان اسود جاسم محمد الفراج154ً
0.0000معٌدضعٌفمتوسطجٌدمتوسطجٌدمقبولمقبولمروان سمٌر ابراهٌم حمد العزواي155
67.1176ناجحمقبولجٌد جداجٌد جدامقبولمقبولجٌدمتوسطمسعر انور حمٌد 156
0.0000معٌدضعٌفجٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمشعل عدنان صالح 157
79.1765ناجحمقبولجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدامصطفى صبار زبار نزال العٌساوي158
0.0000معٌدمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدضعٌفمصطفى شرٌف احمد حمادي 159
0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفمصطفى عبدالرحمن علً 160
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطمتوسطمتوسطضعٌفمصطفى عبد الكرٌم جاسم حمود 161
71.8824ناجحمقبولجٌدجٌد جدامقبولجٌد جداجٌدمتوسطمعتز ٌاسٌن عبد خلف الدلٌم162ً
65.5882ناجحمقبولجٌدجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطمقبولمعمر اسامة عارف عبدالرزاق 163
77.0588ناجحمقبولامتٌازجٌد جداجٌدمقبولجٌد جداامتٌازمنار نزهان عوٌد موالن الجواري164

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفموفق عامر خلٌفه غرٌب العان165ً
67.1765ناجحمقبولجٌدامتٌازمقبولجٌد جدامتوسطمقبولمٌثاق جاسم محمد جمعه 166
63.6471ناجحمقبولجٌدمتوسطجٌدمتوسطمقبولمقبولمٌنا غسان حمٌد شكــــــر 167
68.4118ناجحمقبولجٌدمتوسطمقبولجٌد جداجٌدمتوسطنزٌة سعود خلف 168
61.0000ناجحمقبولمقبولجٌدمقبولمتوسطجٌدمقبولنضال عبدهللا علً احمد الطائ169ً
71.0000ناجحمقبولجٌد جداجٌدجٌدجٌد جدامقبولمتوسطنمٌر سامً عبد جارهللا الجبوري170
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفنمٌر عبد الفتاح محمد علً الجبوري171
0.0000معٌدمقبولجٌدضعٌفجٌدمتوسطمقبولضعٌفنور الهدى عبد الرحمن عبدهللا 172
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفنوره سعد محمود 173
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌف   نوري محمود جــــــاسم 174
0.0000معٌدمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولهبه رافد خضٌر عباس الخزرجً 175
82.9412ناجحجٌدامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطهدى  محمد صالح 176
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0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولجٌدمتوسطهمام احمد حمود 177
0.0000معٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفهٌثم احمد حسن سلمان القٌس178ً
0.0000معٌدضعٌفجٌدجٌد جدامتوسطجٌدجٌدجٌدهٌثم خالد علً حماد القٌس179ً
0.0000معٌدمقبولجٌدضعٌفمقبولمقبولجٌدمتوسطهٌثم محجوب حردان خلٌف القٌس180ً
72.7647ناجحمقبولجٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌدجٌدوائل احمد عبٌد  حسن الجناب181ً
0.0000معٌدمقبولجٌدمتوسطضعٌفمقبولجٌدمتوسطٌاسر رعد مكً علوان الجبوري182
69.8235ناجحمقبولجٌدمقبولجٌدامتٌازمتوسطمتوسطٌاسر عامر بٌدر حمود الجمٌلً 183
63.2353ناجحمقبولمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطمقبولٌاسٌن طه حسٌن 184
63.1765ناجحمقبولجٌدمقبولمتوسطجٌد جدامقبولمتوسطٌحٌى كنعان حٌاوي ٌحٌى 185
0.0000معٌدمقبولمتوسطمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولٌعقوب خالد عثمان 186
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولجٌدمقبولٌوسف بالسم عبدهللا محمود 187
0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولمتوسطجٌدجٌدمتوسطٌوسف علً محمد 188
72.8235ناجحمقبولجٌد جداامتٌازمتوسطمتوسطجٌدجٌدارٌج نمٌر حسٌن189

0.0000معٌدمقبولجٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولعبدالرشٌد ناظم مبارك سعٌد190
0.0000معٌدمقبولجٌد جدامقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولعلً سمٌر ٌوسف191
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعماد حمد حسون192
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد جاسم محمد مصطفى الهالل193ً
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمصطفى نوفل جاجان194
0.0000معٌدمقبولضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفدهام ناصر جاسم195
0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفخالد جمال الدٌن شاكر196
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسٌفان فوازخلٌل197
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