
صباحي/ الصف االول

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

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةاللغة العربيةReading in B&F1حقوق االنسان والديمقراطية1مبادئ االحصاء1مبادئ المحاسبة1مبادئ ادارة االعمال1مبادئ االقتصاداالسمت

0.0000راسبضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفابراهيم احمد حميد احمد1

0.0000راسبمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفجيدمتوسطابراهيم عذال حميد اسود2

0.0000راسبضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمتوسطجيدابراهيم غازي اصلبي فياض 3

54.1667ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولابراهيم كمال محسن خضر الدوري4

61.4444ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطجيدابراهيم محمد اسماعيل ابراهيم العالوي5

0.0000راسبضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفجيدضعيفاجود مدحت عبود6

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد جاسم محمد بيات7

0.0000راسبضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفاحمد دريد عياش دحام 8

0.0000راسبمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولمتوسطاحمد سبهان عايد ارحيم اللهيبي9

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد شالل حبيب علوان 10

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد شهاب احمد صالح11

0.0000راسبمقبولضعيفمتوسطمقبولمتوسطجيد جداجيداحمد صباح عبدالغفور نصار12

0.0000راسبضعيفمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمتوسطمتوسطاحمد طه شكوري محمد13

53.8333ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد عبدالرزاق محمود عباس العزاوي14

0.0000راسبمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولاحمد قيس مجيد عبدالناهض الجوراني15

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد مزهر منفي دايح الحمداني16

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد ناهض عبدهللا دخيل 17

0.0000راسبمقبولمقبولمقبولامتيازضعيفجيدضعيفادهم حسين علي شاي18

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفارشد ابراهيم محمود خليفة 19

0.0000راسبمتوسطمتوسطجيدضعيفضعيفجيد جدامتوسطاسماء ثاني عمر حديد20

0.0000راسبضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفاالء فاضل حماد موسى القيسي21

0.0000راسبضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاماني ياسين محمود22

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفانمار نايف محمد عبدهللا الجبوري23

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاوس جاسم ساهي كعيد الخزرجي24

0.0000راسبضعيفمقبولمتوسطمتوسطضعيفمتوسطضعيفاياد عبد عياده محمد25

0.0000راسبضعيفمتوسطجيد جدامتوسطضعيفمقبولضعيفاية باسم يعقوب يوسف26

60.6667ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولايناس عبدالعزيز جاسم احمد27

56.5000ناجحمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولايهاب اسماعيل نده كاظم الحشماوي28



صباحي/ الصف االول

الكورس االول
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المعدلالنتيجةاللغة العربيةReading in B&F1حقوق االنسان والديمقراطية1مبادئ االحصاء1مبادئ المحاسبة1مبادئ ادارة االعمال1مبادئ االقتصاداالسمت

0.0000راسبضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفباسم عبدهللا جمعه محمد29

0.0000راسبمقبولمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفبان خيرهللا حمود سليمان الجبوري30

0.0000راسبضعيفضعيفمقبولجيدضعيفمقبولضعيفبرزان فايق نده عبدهللا 31

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبهاء علي ابراهيم علي العزاوي 32

0.0000راسبضعيفجيدمقبولمقبولضعيفجيد جدامتوسطثناء مطر ديرس صالح33

64.2222ناجحمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولجيدجاسم فارس محمد خليل34

0.0000راسبمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفمتوسطضعيفجاسم محمد خلف حمادي35

0.0000راسبضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفجاسم محمد صالح موسى الجبوري36

0.0000راسبضعيفجيدجيدجيدضعيفمتوسطجيدجيهان اركان مجيد حسن37

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفحاتم نهار سالم عبد هللا الجميلي 38

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحازم رافع حمد عبدهللا39

0.0000راسبضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفحسام احمد حسين علي الخزرجي 40

0.0000راسبضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفحسن احمد حسن علو41

0.0000راسبضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفحسن حمزة مرزوق غزال الشيالوي42

0.0000راسبضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفحسن علي مطر داود الجميلي43

0.0000راسبضعيفمتوسطضعيفجيدمقبولضعيفمقبولحسين عبدالخالق عباس ولي44

0.0000راسبمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفحسين علي خزعل عبيد الخزرجي45

0.0000راسبضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولحسين نصيف جاسم عبد الرضا الخزرجي 46

0.0000راسبمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولحمزة شاكر محمود سلمان الزيدي47

73.2778ناجحمقبولجيدجيدجيد جداجيد جداجيدمتوسطحمزة فاضل زبار محمد48

0.0000راسبضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفمتوسطمقبولحمزة فاضل شعواط49

0.0000راسبضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولحيدر حسيب خالد مصطفى العسافي50

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحيدر عبدالسالم خضير عباس51

0.0000راسبضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولحيدر محمد كامل شاكر الدوري52

0.0000راسبضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفخالد موسى عبدهللا53

55.3333ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولخضر حسن حميد محمد54

0.0000راسبضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفرافع سعد عايد مليحان 55

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرجوان احمد بدو احمد56



صباحي/ الصف االول
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المعدلالنتيجةاللغة العربيةReading in B&F1حقوق االنسان والديمقراطية1مبادئ االحصاء1مبادئ المحاسبة1مبادئ ادارة االعمال1مبادئ االقتصاداالسمت

0.0000راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفرفا فليح حسن كريم الجواري57

0.0000راسبضعيفمقبولجيدضعيفضعيفمتوسطضعيفرفاه فاضل محمد سلمان 58

61.8889ناجحمقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمتوسطمقبولرفل ياس خضرمحمود59

62.5556ناجحمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولمتوسطمقبولرقيه منعم مطشر نايف60

0.0000راسبجيدجيدمقبولمتوسطضعيفجيدجيدرواء مروان حسين عبيدان61

75.1111ناجحمقبولمتوسطجيد جداامتيازمتوسطجيدجيدرياض احمد حسن عبدهللا62

67.6667ناجحمتوسطمقبولجيد جدامتوسطمتوسطجيدمقبولريم عماد عزاوي حمد 63

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفزكريا ضياء احمد حمدي الطائي64

0.0000راسبمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولزهراء منير اسماعيل طه الطائي65

50.0000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسامح سمير عبدهللا علي الخزرجي66

0.0000راسبضعيفضعيفجيدمقبولضعيفضعيفمتوسطساهره رياض حميد محمد67

0.0000راسبمقبولضعيفمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولسجاد يوسف لفته عبد االمير البلداوي68

61.8333ناجحمقبولمقبولجيدجيدمقبولمتوسطمتوسطسعد نايف احمد علوان69

0.0000راسبمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفسعود سعد سردي محاسن المجمعي70

0.0000راسبضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمتوسطمقبولسفيان علي غازي حسين71

67.5000ناجحمقبولجيدجيدجيد جدامتوسطجيدمقبولسميره حامد عبدالواحد عبد اللطيف72

0.0000راسبضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمتوسطمقبولسيف اسعد محل محمد73

0.0000راسبمقبولضعيفمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطسيف بهاء راجي حمدي التكريتي74

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسيف عماد عبد الجبار شمخي العبودي75

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسيف مثنى ابراهيم عبدهللا الدوري76

0.0000راسبمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسيماء صبار عزاوي جاسم الخزرجي77

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشجاع علي صبحي78

0.0000راسبمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولجيدشجن هايل صالح محمد الحديثي79

0.0000راسبضعيفمتوسطمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفشعالن كامل سليمان عفات80

0.0000راسبضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفشعيب صباح عبيد عبود81

55.0556ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولشيماء ثاني عمر حديد العبيدي82

64.6111ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطصالح حسين توفيق صالح83

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفصبا خليل ابراهيم حسين84



صباحي/ الصف االول

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

قسم العلوم المالية والمصرفية

المعدلالنتيجةاللغة العربيةReading in B&F1حقوق االنسان والديمقراطية1مبادئ االحصاء1مبادئ المحاسبة1مبادئ ادارة االعمال1مبادئ االقتصاداالسمت

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولصبحي اكرم صبحي  ياسين 85

0.0000راسبمقبولضعيفجيدضعيفضعيفمقبولضعيفصدام حمزه حسون محمود86

0.0000راسبضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفمتوسطضعيفصفوان عدنان محمود مصطفى 87

0.0000راسبضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضياء حسين عبد حميد88

0.0000راسبضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفطالب محمد رشيد عبدالمجيد89

0.0000راسبضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفطالل احمد وادي علي90

52.5000ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولطلعت عواد علي حسين الخزرجي91

0.0000راسبجيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفطه ياسين صالح جاسم العجيلي92

0.0000راسبضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفطيف سعد ياسين صالح 93

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفظاهر ابراهيم جهاد فهد العبيدي94

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعامر ابراهيم بحر فياض 95

0.0000راسبمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولعامر خليل ابراهيم موسى الجميلي96

0.0000راسبضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفعبد السالم محمود شهاب احمد المكدمي97

67.7222ناجحمقبولمتوسطجيدمتوسطجيدجيدجيدعبد الكريم محمد طه محسن الجنابي98

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبد المهيمن عدنان سلطان محمد99

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفعبدالرحمن جاسم سطام100

80.3889ناجحجيدامتيازامتيازجيدمقبولامتيازجيد جداعبدالرحمن سالم عطية احمد101

0.0000راسبضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفعبدالرحمن عبدالحسين ابراهيم صالح102

57.2778ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولعبدالرحمن محمد عبد خضر المعماري103

0.0000راسبمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفمتوسطضعيفعبدالسالم عباس شنيت 104

63.3333ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطجيدمتوسطجيدعبدالعزيز جابر عبد صليبي المسعودي105

72.0000ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطجيدجيد جدامتوسطعبدالقادر سامي حمزة محيميد106

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا احمد طارق علي107

55.1111ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولعبدهللا خلف عبدهللا سحاب الجبوري108

0.0000راسبضعيفضعيفجيدضعيفضعيفجيدمقبولعبدهللا مجيد نجم عيدان109

66.8889ناجحمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولجيدمتوسطعبدهللا محمد عبدهللا حسين الجنابي 110

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبد ناصر حسين جاسم111

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدوهللا فريد احمد حمدي112
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المعدلالنتيجةاللغة العربيةReading in B&F1حقوق االنسان والديمقراطية1مبادئ االحصاء1مبادئ المحاسبة1مبادئ ادارة االعمال1مبادئ االقتصاداالسمت

0.0000راسبضعيفمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفعبير جمعه عيسى حسن113

56.1111ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولعثمان عادل حسن مجيد114

0.0000راسبمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفعثمان محجوب تركي115

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعزالدين ياسين تركي حمد116

66.1111ناجحمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطجيد جدامتوسطعقيل عبد العباس طالب117

58.5000ناجحمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولعالء حسين احمد خلف 118

0.0000راسبمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولعالء رحيم حسين مهدي السعدي119

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعالء محمد حسين اسماعيل العبيدي120

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعلي حسن جمعة فليح121

0.0000راسبضعيفمقبولجيد جدامقبولضعيفجيدضعيفعلي حسين علي عبدهللا122

0.0000راسبضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفمتوسطمتوسطعلي زبن جميل حسين123

57.7778ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطعلي سالم غدير124

0.0000راسبضعيفمقبولجيدضعيفضعيفمقبولضعيفعلي عبدالباسط مزهر هادي 125

0.0000راسبضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفعلي نجم عبد حق ويردي126

0.0000راسبضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفعمار نعيم حسين احمد127

0.0000راسبضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمتوسطعمر احمد هاشم محمد128

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر محمد زبار عبيد العجيلي129

0.0000راسبضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيفعمران محمد خليل احمد130

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعواد صالح احمد محمود131

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفغالب عطية سليم132

0.0000راسبمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمتوسطمقبولغفران قاسم راضي عباس 133

66.8333ناجحمقبولمتوسطجيد جداجيد جدامتوسطمقبولمتوسطفرات حسن شاهر134

52.6667ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطقتادة طه جاسم محمد المجمعي135

0.0000راسبمقبولجيدجيد جدامقبولضعيفجيد جداجيد جداقصي برك مطر عزيز الجواري136

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفلطيف محمود حسن حسين البو خضير 137

0.0000راسبمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفليث عواد خميس نخيالن الجبوري138

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفماهر محمود احمد حيود 139

0.0000راسبمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمثنى حميد حمد نوفان العجيلي140
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0.0000راسبضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمجيد سامي شكور مجيد141

0.0000راسبضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولمتوسطمحمد ادريس محمد مصلح142

53.8889ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمحمد بدور وحيد محول البازي143

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد ثامر عكاب غزوان الدليمي 144

59.8333ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولجيدمتوسطمحمد جاسم خلف سليمان145

0.0000راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمحمد جاسم محمد احمد146

0.0000راسبمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمحمد خزعل حمد وعر االحبابي147

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد زاحم ياسين حبيب148

0.0000راسبمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد سمير احمد جمعة الناصري149

0.0000راسبمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عبد الرحمن احمد نجم العباسي150

0.0000راسبضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمحمد عبدهللا احمد عياش الدراجي151

0.0000راسبمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمحمد عبدالمجيد عبدالجبار منهل152

0.0000راسبمقبولضعيفجيدمتوسطجيدمتوسطجيدمحمد عزيز حمود خضر153

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عماد عريبي اسعد154

0.0000راسبمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمحمد غالب ندا يوسف العجيلي155

0.0000راسبمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيفمحمد كاظم حسون محمود156

0.0000راسبضعيفضعيفمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمحمد ناظم محمد عليوي157

0.0000راسبضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد نوري ندا علي 158

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمود طه محمود احمد الهاللي159

0.0000راسبضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمحمود فرحان ناصر سلمان160

0.0000راسبمقبولضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيفضعيفمحمود نكه صبح حسون الحربي161

0.0000راسبمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمحمود هاشم نعمان مرعي الدوري162

0.0000راسبضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمروان خلف محمد ادهام الجبوري163

56.0556ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمريم عيد عجاج صياح العزاوي164

0.0000راسبمقبولضعيفمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفمصطفى احمد جاسم محمد165

0.0000راسبضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمصطفى حامد محمود ساير166

55.0556ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمصطفى حسن علي رشيد المجمعي167

60.1111ناجحمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمصطفى خليل نظير مصطفى168
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0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى صالح فاضل احمد169

0.0000راسبمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمصطفى محمد عطية علي االحباي170

77.3889ناجحمتوسطامتيازجيدجيد جداجيدمتوسطجيد جدامصطفى مظهر نعمان عبدهللا  171

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى نمير احمد عبدالرحمن السمان172

0.0000راسبضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى وليد احمد عبد االعرجي173

0.0000راسبضعيفمتوسطجيد جداضعيفضعيفمتوسطمقبولملوك طالل وادي علي174

0.0000راسبمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفمها ليث محجوب علي الكريم175

0.0000راسبضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمتوسطمهدي خليف صالح حمد176

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمهند سعدي فرج عبد العكيلي177

67.0556ناجحمتوسطجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيدمياسة عبد سليمان178

0.0000راسبمقبولضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفمقبولنبأ جاسم طه ياسين179

0.0000راسبمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفنبراس مكيف كريم عزالدين الخزرجي180

0.0000راسبمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنبهان عدنان مصطفى محمد181

0.0000راسبمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفنجاة ساهي حمزة مهيدي النجاري182

0.0000راسبمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطضعيفضعيفنجاح صالح مهدي عباس183

0.0000راسبضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفنها جمعه حسن جمعه184

0.0000راسبضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفنهاد ايوب سمين احمد185

0.0000راسبضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفهاني صبري جدوع حكمت العزاوي186

0.0000راسبضعيفمتوسطجيدمقبولمتوسطجيدمقبولهداب خزعل جمعة187

65.3333ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطهيثم خضر دخيل علي 188

0.0000راسبضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهيجل عبدهللا محمد خضر189

54.3333ناجحمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولوضاح حاتم محمد جسام190

0.0000راسبمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفمقبولوناس علوان ملبس حاذور191

0.0000راسبمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولياسر علي جزاع ناصر العزاوي192

55.8889ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبوليحيى عبدالواحد خلف صالح193

0.0000راسبضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفيوسف حسين ريزة جسام المكدمي194

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفيوسف حمد رضوان شكور195

0.0000راسبضعيفجيدمتوسطضعيفضعيفمقبولمقبوليوسف عايد علوان حمدان196
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0.0000راسبضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفيوسف عبد المهدي صالح مهدي197

0.0000راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفيونس محمد علي احمد198


