
المرحلة االولى

الدراساة الصباحية

2018/ 2017للعام الدراسي  (الدور االول والثاني)النتائج الوحدة للكورسين جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

النتٌجة النهائٌةالمعدل الموحدالمعدلالنتٌجةانكلٌزيحقوق2حاسوبمراسالتاحصاء2محاسبة2اقتصاد2ادارةالمعدلالنتٌجةلغة عربٌةحاسوبقراءاترٌاضٌات1محاسبة1اقتصاد1ادارةاالسمت

ناجح84.281.7429ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جدامتوسطجٌد جدا79.18ناجحجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌداالء عامر محمد1

ابراهٌم خلٌل ابراهٌم كاظم 2

العقابً

ناجح066.7714راسبامتٌازجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبول67.47ناجحمتوسطجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسط

راسب012.9714راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفاثٌر فتحً محمد علً الجمٌل3ً

ناجح57.857.0857ناجحمتوسطجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبول56.29ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطاحمد جمٌل محمد حسٌن العبٌدي4

ناجح6066.2286ناجحمتوسطجٌدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول72.82ناجحمقبولمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌداحمد حسٌن رشٌد احمد الطائ5ً

ناجح69.873.0857ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطمقبول76.59ناجحمتوسطامتٌازجٌدامتٌازمقبولامتٌازجٌداحمد رحٌم ناٌف حسن الناٌف6

ناجح81.283.5714ناجحمقبولامتٌازجٌد جداجٌدامتٌازجٌدجٌدجٌد86.12ناجحمتوسطجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جدااحمد شهاب احمد7

راسب044.8857راسبمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌف0راسبمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولاحمد صباح عبد حمادي8

ناجح71.172.8286ناجحجٌدجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جدا74.71ناجحمقبولجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدجٌداحمد ظاهر محمد عباس النعٌم9ً

احمد ٌاسٌن صالح خلٌفه البو 10

بدري

ناجح071.2857راسبمقبولمتوسطجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدجٌدمقبول72.88ناجحمقبولجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمتوسط

راسب00راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاخالص خضٌر صالح صاٌل11

ناجح069.0857راسبمقبولجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمقبول73.35ناجحمقبولمتوسطجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جدامتوسطادهام منعم نصٌف جاسم12

راسب00راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفارزو عبدالحمٌد فقً احمد13

راسب047.3429راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف52.59ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولاسامه علً فرحان عبد العجٌل14ً

ناجح56.860.1143ناجحمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبول63.59ناجحمقبولمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌدمقبولامجد خالد عبد محمد الجبوري15

ناجح71.172.2286ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌدمقبول73.47ناجحجٌدمتوسطجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدامنة عبدهللا رافع محمد العزاوي16

ناجح76.176.4286ناجحمتوسطجٌد جداجٌدجٌدمقبولمتوسطجٌد جداامتٌاز76.82ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداامتٌازامٌمة عمــــــــــر شبٌب17

راسب048.5714راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبول0راسبضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولانصار رافد بندر18

ناجح78.875.9143ناجحمتوسطامتٌازجٌدجٌدجٌدجٌدامتٌازجٌد جدا72.88ناجحمتوسطمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌد جداانمار عطاهللا الطٌف مرع19ً

اٌالف عثمان غافل جزاع 20

الكراعً

ناجح72.577.7429ناجحجٌد جداجٌدجٌدمقبولمتوسطمتوسطجٌد جداجٌد83.29ناجحجٌدامتٌازامتٌازامتٌازجٌدجٌدمتوسط

ناجح74.974.8571ناجحجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدجٌد جداجٌد جدامتوسط74.76ناجحمقبولجٌدمقبولجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جدااٌمان جارهللا رمضــــــــان21

ناجح66.172.1714ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدمقبولجٌدمتوسطمقبول78.65ناجحمتوسطجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدااٌناس محمد عاٌد عبدهللا الجمٌل22ً

ناجح68.669.2571ناجحجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطجٌدجٌدمقبول69.94ناجحمتوسطمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطجٌدجٌداٌهاب حامد شهاب عبطان23

بابان صالح حبٌب حسٌن 24

الجبوري

ناجح56.658.0571ناجحمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبول59.59ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌدمتوسط

الكورسٌنالكورس الثانًالكورس االول
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2018/ 2017للعام الدراسي  (الدور االول والثاني)النتائج الوحدة للكورسين جامعة تكريت

كلية االدارة واالقتصاد

براء عدوان جدعان لهمود 25قسم ادارة االعمال

الرهاوي

ناجح67.274.4571ناجحامتٌازجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌد82.12ناجحمتوسطجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسط

ناجح57.959.3429ناجحامتٌازمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبول60.88ناجحمقبولمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولمتوسطبشار عامر عوٌن جمعة التكرٌت26ً

ناجح60.161.6ناجحمقبولجٌدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبول63.18ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطبهاءالدٌن محمد محسن27

راسب045.1429راسبمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطمقبولضعٌفمقبولضعٌف0راسبمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضعٌفتبارك ابراهٌم صالح محمود28

ناجح62.762.2857ناجحجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمقبولمقبول61.82ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدمتوسطتبارك محمد سعٌد طه التكرٌت29ً

ناجح076.7429راسبجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جدامتوسط74.12ناجحمقبولامتٌازجٌد جداامتٌازمتوسطجٌد جدامقبولتقوى شهاب الدٌن احمد عبدهللا30

راسب011.7714راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجاسم احمد جاسم محمد31

راسب053.6286راسبمتوسطجٌدمتوسطمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبول55.41ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولجبر رجـــــب خلف32

ناجح63.162.7429ناجحمقبولجٌد جداجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولمقبول62.41ناجحمقبولمتوسطمقبولامتٌازمقبولمقبولمتوسطحامد حمٌد خضر حمد العجٌل33ً

ناجح67.868.7714ناجحمقبولجٌدجٌدمتوسطجٌدمقبولجٌدمتوسط69.76ناجحمقبولجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطحسام احمد صحو هجار العبٌدي34

ناجح068.1143راسبمقبولامتٌازمقبولمقبولمقبولمقبولجٌد جداجٌد جدا67.71ناجحمتوسطجٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌدجٌد جداحسٌن علً جمٌل خاجً السعدي35

راسب00.85714راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحسٌن علً ممتاز36

حسٌن فاروق عبد المحسن 37

ابراهٌم

ناجح64.763.3429ناجحجٌدجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولجٌد61.88ناجحمقبولمتوسطمتوسطجٌدمقبولمتوسطمقبول

حسٌن محمد مهٌدي صالح 38

الجبوري

ناجح63.263.6857ناجحمقبولجٌد جدامقبولمتوسطمقبولمقبولجٌدمقبول64.24ناجحمتوسطجٌدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط

ناجح58.258.4286ناجحمتوسطجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول58.65ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولالحمزة عدنان كامل عبد هللا39

ناجح61.462.2571ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبول63.18ناجحمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدجٌدحمزه طه محمد ابراهٌم الدراج40ً

حنان حسٌن ابراهٌم حسن 41

السعدي

ناجح60.763.4857ناجحجٌدجٌد جدامقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبول66.41ناجحجٌد جدامقبولجٌد جدامقبولمتوسطجٌد جدامقبول

ناجح60.761.3714ناجحمقبولجٌدمتوسطمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبول62.12ناجحمقبولجٌدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطحٌدر حسٌن علً التمٌم42ً

ناجح69.272.5714ناجحجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسط76.18ناجحمتوسطجٌد جدامقبولجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدخطاب عمر صالح حمزة الدوري43

ناجح65.766.5143ناجحجٌدجٌد جداجٌدجٌدمقبولمقبولجٌدمتوسط67.35ناجحمقبولجٌدجٌد جدامقبولمقبولجٌدجٌدخلود نجم علً عشاك العبٌدي44

ناجح55.465.5143ناجحامتٌازمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولمقبول76.18ناجحمتوسطجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطدعاء خالد دحام علوان المكدم45ً

ناجح69.771.8571ناجحمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌدمقبول74.18ناجحمقبولجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌددهام جمعة احمد دهام الجبوري46

ناجح86.387.8286ناجحجٌدامتٌازجٌد جداجٌدامتٌازجٌدامتٌازجٌد جدا89.47ناجحمتوسطامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازرابعة اٌاد حردان47

ناجح59.465.8857ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسط72.71ناجحمقبولجٌدجٌدجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جداراكان محمد عل48ً

ناجح63.763.8571ناجحجٌدمتوسطجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسط64.06ناجحمقبولجٌدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطرشا علً محمد49
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كلية االدارة واالقتصاد

ركاد مخلف محمد شالش 50قسم ادارة االعمال

الجبوري

ناجح52.852.1143ناجحجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول51.41ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبول

ناجح7069.6286ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جدامقبولمتوسطمتوسط69.24ناجحمقبولامتٌازجٌدجٌد جدامقبولجٌدمقبولرٌم ناطق زٌدان خلف الحمدان51ً

ناجح61.862.6571ناجحجٌدمتوسطجٌدجٌدمقبولمقبولجٌدمقبول63.59ناجحمقبولمتوسطجٌد جدامتوسطمقبولمتوسطمتوسطرهام ناصــــر جاسم52

زٌاد خلٌل اسماعٌل خلف 53

الجبوري

ناجح66.671.1143ناجحمتوسطجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبول75.94ناجحمقبولجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسط

زٌنة صباح سرحان ٌونس 54

العكٌدي

ناجح69.972.5429ناجحمقبولجٌدجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسط75.29ناجحمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جدا

ناجح82.678.5143ناجحجٌدجٌد جداجٌد جدامتوسطامتٌازامتٌازمقبولجٌد جدا74.18ناجحمقبولجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدجٌدجٌدزٌنة طه عل55ً

ناجح58.859.2571ناجحجٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبول59.71ناجحمقبولجٌد جدامقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولزٌنه مولود احمد عبد الكرٌم56

ناجح65.367.7429ناجحجٌدمتوسطجٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌدمتوسط70.35ناجحمقبولامتٌازجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدسارة جاسم محمد57

ناجح76.870.2286ناجحجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌد جدامقبولجٌد جدا63.29ناجحمقبولجٌدجٌدمقبولمتوسطمقبولمتوسطسارة جمٌل قادر58

ساره كرٌم ٌاسٌن مهدي 59

الناصري

راسب020.6286راسبمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌف

راسب53.347.4857ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول0راسبضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولساري جاسم احمد سلوم الخزج60ً

ناجح068.7143راسبجٌدامتٌازجٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبول72.76ناجحمقبولجٌدجٌدمقبولجٌد جداجٌد جداجٌدسالم عٌسى جمعة حماد61

سرمد خضٌر عباس مصلح 62

المولى

راسب05.28571راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف

راسب00راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسعد حسٌن محمد الجبوري63

راسب024.7714راسبمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبمقبولضعٌفضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفسعد صباح داود خالد64

سٌف سرحان حمٌد نهار 65

الشمري

ناجح82.382.2857ناجحامتٌازامتٌازجٌدجٌدامتٌازجٌد جداجٌدجٌد جدا82.29ناجحمقبولجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جدا

شكرٌة محمود رحٌم محمود 66

الزٌدي

ناجح66.767.6571ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌد68.71ناجحمقبولجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدجٌد جدامتوسط

شهد توفٌق حسن علٌوي 67

الجبوري

راسب043.5143راسبمقبولضعٌفمقبولمتوسطمقبولضعٌفضعٌفضعٌف52.59ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول

ناجح58.459.3429ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبول60.29ناجحمقبولجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولصباح طلب الٌذ الشمري68

صبار حسٌن علً مطلق 69

الجبوري

ناجح79.778.2857ناجحمتوسطجٌد جداجٌدجٌدامتٌازجٌدجٌدجٌد جدا76.76ناجحمقبولجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌد

ناجح75.479.1714ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌد جدامقبولجٌد83.12ناجحمتوسطجٌدجٌدامتٌازامتٌازجٌد جداجٌدضحى حمٌد عبد حسن النٌسان70ً

راسب051.2راسبجٌدمقبولمتوسطجٌدجٌدضعٌفجٌدضعٌف0راسبضعٌفمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولضحى صالح عبد الكاظم خلف71

ناجح81.883.0286ناجحجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدامتٌاز84.29ناجحمتوسطجٌدجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداطاهر عبداللطٌف مظهور ٌاسٌن72

راسب046.2571راسبمقبولضعٌفمقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌف50.12ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولطه عبد الخالق علً محسن73
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ناجح073.9714راسبجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطمتوسط75.41ناجحمقبولجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدعبد االله هادي هاشم محمد74قسم ادارة االعمال

راسب05.14286راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبد الحكٌم محمد خلف راض75ً

راسب031.2286راسبمقبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفعبد الخالق عبد ظاهر حسٌن76

راسب052.7714راسبمتوسطجٌدمقبولمقبولضعٌفمقبولمتوسطمقبول0راسبمقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولمتوسطمقبولعبد الرحمن حسٌن احمد77

عبد الرحمن محمد اسماعٌل 78

مطلق

راسب041.9714راسبمقبولمتوسطضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌف0راسبمقبولمقبولمقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبول

ناجح60.860.8ناجحجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌدمتوسط60.82ناجحمقبولجٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطعبد السالم اسكندر صالح محمد79

راسب054.8571راسبمقبولمتوسطمقبولضعٌفمتوسطمقبولمقبولضعٌف59.59ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولعبد العزٌز خالد مظهر احمد80

راسب03.6راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبد العزٌز وصفً موفق عزٌز81

راسب059.2286راسبمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبول64.71ناجحمقبولمتوسطجٌدجٌدمتوسطمتوسطمقبولعبد القادر محمود ٌاسٌن اعلٌوي82

ناجح82.781.2571ناجحمتوسطجٌد جداجٌد جدامتوسطامتٌازجٌدجٌد جداامتٌاز79.71ناجحمقبولجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازعبد الملك سلٌمان حمد عبد83

راسب066.1143راسبمقبولمقبولجٌدمقبولامتٌازمتوسطمقبولضعٌف70.18ناجحمقبولمتوسطمقبولامتٌازجٌد جداجٌدمقبولعبدالرحمن حمٌد سعٌد84

راسب010.8571راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفعبدالرحمن وعد عبدالفتاح محمد85

ناجح058.6571راسبمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول61.41ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌدعبدالعزٌز احمد خضٌر86

راسب00راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدالقادر علً حمٌدي خلف87

راسب00راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدالقادر مزاحم محمد88

ناجح67.870.4571ناجحمتوسطجٌدجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌد73.29ناجحمقبولامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌدعبدهللا حسٌن علوان ٌاسٌن89

راسب041.7714راسبجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌد جداضعٌفضعٌفضعٌف0راسبمقبولضعٌفمقبولجٌد جداضعٌفمتوسطضعٌفعبدهللا رائد عبود حسٌن الدوري90

ناجح82.175.2286ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جداامتٌازجٌدمتوسط68ناجحمقبولجٌدمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطجٌدعبدهللا زٌاد نعمان وهٌب الدوري91

ناجح068.0571راسبجٌدجٌدجٌد جدامتوسطجٌدجٌدمتوسطجٌد63.65ناجحمقبولجٌدجٌدمقبولمقبولجٌدمتوسطعبدالهادي صالح عبد علو92

راسب014.9714راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفعبٌدة طالل فٌاض93

عبٌر قاسم عباس حسن 94

الخسرجً

ناجح87.986.6571ناجحامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازامتٌاز85.29ناجحمتوسطامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌاز

راسب054.7429راسبمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبول63.71ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولجٌد جدامتوسطمقبولعذراء سعد حسٌن95

راسب049.1714راسبمقبولمتوسطمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌف0راسبمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولعزت ابراهٌم احمد96

ناجح75.775.3143ناجحجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطامتٌازجٌد جدامقبولجٌد74.88ناجحمقبولمتوسطمتوسطجٌد جداامتٌازجٌدجٌدعصام قاسم عاص97ً

ناجح54.655.9429ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول57.41ناجحمقبولجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولعفٌف نزال محسن98

ناجح58.258.6571ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبول59.12ناجحمقبولمتوسطمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولعقٌل كرٌم ناٌف علً الخزرج99ً

ناجح068.9429راسبجٌد جدامتوسطجٌد جدامتوسطجٌدجٌدمقبولمقبول71.41ناجحمقبولجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطمقبولعلً ابراهٌم صاحب100
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راسب02.65714راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً جمال ٌحٌى علً السعدون101قسم ادارة االعمال

ناجح6060.6286ناجحجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول61.29ناجحمقبولمقبولمقبولجٌدمتوسطجٌدمقبولعلً حسٌن علً ردام السعدون102

ناجح62.761.2ناجحجٌد جداجٌد جدامقبولجٌدمقبولمقبولمتوسطمتوسط59.59ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌدمقبولعلً حسٌن نجم وردي103

ناجح78.980.4286ناجحمتوسطامتٌازجٌدمقبولجٌدجٌد جداجٌدامتٌاز82.06ناجحمقبولجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداعلً خالد حسٌن محمد الجبوري104

ناجح63.868.1714ناجحجٌدمقبولجٌدمتوسطجٌد جدامقبولمقبولمقبول72.82ناجحمقبولجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازمتوسطمقبولعلً محمد ناٌف مطر الجمٌل105ً

راسب054.3429راسبمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبول60.12ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطعمار صعب دلٌان106

عمار عادل شعالن احمد 107

الجبوري

راسب059.9429راسبمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطضعٌفمقبولمقبولمقبول66.53ناجحمقبولجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدمقبول

راسب054.6286راسبجٌدجٌدمقبولمتوسطمقبولضعٌفمقبولمقبول55.18ناجحمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطعمر ابراهٌم  علً عطٌة العكٌدي108

عمر احمد عصمان طلب 109

الجبوري

ناجح67.271ناجحجٌدجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدمقبولمقبول75.06ناجحمقبولامتٌازمقبولامتٌازامتٌازجٌد جدامقبول

راسب043.4راسبمتوسطضعٌفمتوسطمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌف0راسبضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولعمر خالد طلب احمد العٌساوي110

ناجح5758.0857ناجحمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول59.24ناجحمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولعمر خلٌل عبٌد عٌسى الجمٌل111ً

عمر رباح صالح فراس البو 112

هادي

راسب054.1143راسبمتوسطضعٌفمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول58.59ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسط

راسب049.6286راسبمتوسطجٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبول0راسبمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولجٌدمتوسطعمر سامً حمد حسٌن االحباب113ً

ناجح62.462.2ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبول61.94ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌدمتوسطمقبولعمر عبد السالم عزاوي خلف114

عمر ٌاسٌن حسن ساهً 115

الخزرجً

ناجح64.369.4ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبول74.76ناجحمقبولجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد

راسب63.660.7714ناجحمقبولجٌدمقبولمقبولجٌد جداجٌدمتوسطمقبول0راسبمقبولجٌد جداضعٌفمقبولمتوسطمقبولمتوسطغازي عبد احمد عمٌري اللهٌب116ً

ناجح85.883.5143ناجحمقبولامتٌازجٌد جداجٌدامتٌازمتوسطجٌد جداامتٌاز81.12ناجحمقبولجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداغسق عباس شامل علـــــ117ً

فرحان ناصر حمود حٌدر 118

الجبوري

ناجح61.459.8857ناجحمقبولجٌدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبول58.29ناجحمقبولمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبول

راسب051.8571راسبجٌد جدامتوسطمقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولمقبول53.29ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطفردوس احمد مصطفى ٌاسٌن119

فٌصل غازي كرٌم حٌران 120

الكراعً

ناجح70.969.1429ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسط67.24ناجحمقبولجٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسط

ناجح085.3429راسبجٌدامتٌازامتٌازمتوسطجٌدامتٌازجٌدجٌد جدا86.71ناجحمقبولجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جدافٌصل نافع سالم الهً الشمري121

راسب046.0571راسبضعٌفمتوسطمتوسطمقبولضعٌفضعٌفمتوسطضعٌف0راسبمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولقاسم علً جاسم122

ناجح72.774.6857ناجحجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمقبولمقبول76.76ناجحمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدمتوسطقحطان شعالن مبارك مطر123
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قصً جاسم احمد ٌوسف 124قسم ادارة االعمال

الراشدي

ناجح58.658.1429ناجحجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول57.65ناجحمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسط

كٌالن سلمان محمد عواد 125

الجبوري

ناجح77.777.9143ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازمتوسطمتوسطمتوسط78.18ناجحمقبولجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد

لبٌد قصً خالد عبدالحمٌد 126

الجبوري

ناجح65.269.2ناجحجٌد جدامتوسطجٌدامتٌازجٌدمقبولمقبولمقبول73.41ناجحمقبولجٌد جداجٌد جداامتٌازمتوسطمتوسطمتوسط

راسب047.9143راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌف0راسبمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبوللٌث محمد جاسم محمد الفراج127ً

راسب018.8286راسبمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفماجد شامل حمٌد خلف الخشمان128ً

ناجح053.6راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول56.35ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمثنى احمد حمود حنظل الطائ129ً

راسب04.51429راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمثنى محمود احمد130

مجول تحسٌن حمود طلك 131

الشمري

ناجح064.9429راسبمتوسطجٌدجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌد65.12ناجحمقبولجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط

راسب00راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد اسماعٌل ابراهٌم حسٌن132

راسب052.3714راسبمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌف54.41ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمحمد ثامر خطاب بكر133

راسب02.31429راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد ثامر عبد الرزاق مهاوش134

محمد جاسم خضٌر عثمان 135

الجغٌفً

ناجح074.2راسبجٌدجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولمتوسطجٌد79.06ناجحمقبولجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازجٌدجٌد

محمد جمٌل نشمً محمد 136

الجبوري

راسب00راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف

ناجح53.257.0857ناجحجٌد جدامقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول61.24ناجحمقبولمتوسطجٌدمقبولجٌدمتوسطمقبولمحمد خلٌل لطٌـــــف137

محمد داود سلٌمان حمادي 138

البوسعٌد

ناجح083.2571راسبجٌدامتٌازجٌد جدامتوسطامتٌازجٌدجٌدجٌد جدا84.65ناجحمتوسطجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌاز

راسب051.0571راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف86ناجحمتوسطجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداجٌدمحمد سهمً حسٌن علً الدوري139

راسب055.7429راسبمقبولجٌدمتوسطمقبولضعٌفمقبولمقبولمتوسط60.24ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطجٌدمحمد شوٌش حسٌن محمود140

راسب052.4571راسبجٌد جداجٌدمتوسطمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبول0راسبضعٌفمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد صالح ٌاسٌن عبد العزاوي141

محمد طالب سلٌم عٌسى 142

الجواري

راسب00.94286راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف

ناجح61.262.3143ناجحمتوسطجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسط63.53ناجحمقبولجٌدمقبولجٌدمتوسطمقبولمتوسطمحمد عبدهللا حسن143

راسب039.7429راسبمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌف0راسبمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبولمحمد عبد الرحمن محمد علوان144

ناجح72.477.7143ناجحجٌدجٌدجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطجٌدجٌد83.35ناجحجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدامحمد عبد محمد حسٌن الجبوري145

ناجح71.870.6ناجحمتوسطجٌدجٌدمقبولجٌد جداجٌدمتوسطجٌد69.35ناجحمقبولجٌدمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطجٌدمحمد علً حسٌن146
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ناجح60.363.4286ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌدمقبولمتوسطمقبول66.71ناجحمقبولجٌدمقبولجٌدجٌد جدامتوسطمقبولمحمد عواد عل147ًقسم ادارة االعمال

ناجح63.362ناجحجٌدجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمقبول60.59ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌدجٌدمقبولمحمد قاسم بندر هزٌم الشمري148

ناجح85.385.1429ناجحمتوسطامتٌازجٌد جدامتوسطامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جدا85ناجحمتوسطجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازجٌدجٌد جدامحمد ماجد حمود مخلف العجٌل149ً

ناجح63.364.9429ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولجٌد66.71ناجحمقبولجٌدمتوسطجٌدجٌدمقبولمتوسطمحمد هادي جاسم حسن الجناب150ً

ناجح59.259.6571ناجحجٌدجٌد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبول60.12ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمحمود احمد ابراهٌم عوض151

محمود عصمت محمود علً 152

البٌاتً

راسب012.1143راسبمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف

ناجح57.258.7143ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسط60.29ناجحمقبولجٌدمقبولمقبولمتوسطجٌدمقبولمرتضى سمٌن حسٌن عدوان153

مروان اسود جاسم محمد 154

الفراجً

راسب037.2286راسبمقبولمتوسطمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبمقبولمتوسطضعٌفمقبولمتوسطجٌدمقبول

مروان سمٌر ابراهٌم حمد 155

العزواي

ناجح63.463.8857ناجحمتوسطجٌدمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولجٌد64.35ناجحمقبولمتوسطجٌدمتوسطجٌدمقبولمقبول

ناجح063.7714راسبجٌد جداجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبول65.24ناجحمقبولجٌد جداجٌد جدامقبولمقبولجٌدمتوسطمسعر انور حمٌد156

راسب018.4857راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفجٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمشعل عدنان صالح157

مصطفى صبار زبار نزال 158

العٌساوي

ناجح77.778.7143ناجحجٌدامتٌازجٌدمتوسطامتٌازجٌدجٌدجٌد79.82ناجحمقبولجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدا

راسب055.9714راسبمتوسطمتوسطمقبولضعٌفمقبولمتوسطمقبولمقبول60.76ناجحمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولمصطفى شرٌف احمد حمادي159

ناجح53.252.2857ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول51.29ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمصطفى عبدالرحمن عل160ً

راسب055.0857راسبمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضعٌف58.35ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمصطفى عبد الكرٌم جاسم حمود161

ناجح76.874.0286ناجحمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جدا71.06ناجحمقبولجٌدجٌد جدامقبولجٌد جداجٌدمتوسطمعتز ٌاسٌن عبد خلف الدلٌم162ً

ناجح59.262.6ناجحجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول66.24ناجحمقبولجٌدجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطمقبولمعمر اسامة عارف عبدالرزاق163

منار نزهان عوٌد موالن 164

الجواري

ناجح070.5714راسبمتوسطجٌد جدامقبولمتوسطمقبولمقبولجٌدجٌد جدا75.88ناجحمقبولامتٌازجٌد جداجٌدمقبولجٌد جداامتٌاز

راسب00راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفموفق عامر خلٌفه غرٌب العان165ً

ناجح062.2571راسبامتٌازمتوسطمتوسطجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبول66.35ناجحمقبولجٌدامتٌازمقبولجٌد جدامتوسطمقبولمٌثاق جاسم محمد جمعه166

راسب033راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف64.06ناجحمقبولجٌدمتوسطجٌدمتوسطمقبولمقبولمٌنا غسان حمٌد شكــــــر167

ناجح65.766.2857ناجحمتوسطجٌدجٌد جدامقبولمتوسطجٌدمتوسطمقبول66.94ناجحمقبولجٌدمتوسطمقبولجٌد جداجٌدمتوسطنزٌة سعود خلف168

ناجح68.264.8286ناجحامتٌازمتوسطجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌد61.24ناجحمقبولمقبولجٌدمقبولمتوسطجٌدمقبولنضال عبدهللا علً احمد الطائ169ً

ناجح068.6راسبمتوسطجٌد جدامتوسطمقبولجٌد جداجٌدمقبولمتوسط70.18ناجحمقبولجٌد جداجٌدجٌدجٌد جدامقبولمتوسطنمٌر سامً عبد جارهللا الجبوري170

نمٌر عبد الفتاح محمد علً 171

الجبوري

راسب01.28571راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف
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ناجح65.863.7143ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌد جدامقبولمقبولمقبول61.53ناجحمقبولجٌدمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولنور الهدى عبد الرحمن عبدهللا172قسم ادارة االعمال

ناجح62.959.7429ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط56.41ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولنوره سعد محمود173

راسب044.8571راسبمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌف0راسبمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبول   نوري محمود جــــــاسم174

ناجح60.257.7143ناجحجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبول55.12ناجحمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهبه رافد خضٌر عباس الخزرج175ً

ناجح88.785.6286ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جدا82.41ناجحجٌدامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطهدى  محمد صالح176

ناجح57.657.8ناجحمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبول58ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمتوسطهمام احمد حمود177

ناجح52.652.3714ناجحمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول52.18ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهٌثم احمد حسن سلمان القٌس178ً

ناجح75.573.6571ناجحمقبولجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌد جدا71.71ناجحمقبولجٌدجٌد جدامتوسطجٌدجٌدجٌدهٌثم خالد علً حماد القٌس179ً

هٌثم محجوب حردان خلٌف 180

القٌسً

ناجح6461.8286ناجحمقبولجٌد جدامتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبول59.53ناجحمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمتوسط

ناجح63.667.6571ناجحمتوسطجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌد71.94ناجحمقبولجٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌدجٌدوائل احمد عبٌد  حسن الجناب181ً

ناجح57.858.9429ناجحمتوسطجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط60.18ناجحمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطٌاسر رعد مكً علوان الجبوري182

ناجح62.166.0857ناجحمقبولجٌدمتوسطمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبول70.29ناجحمقبولجٌدمقبولجٌدامتٌازمتوسطمتوسطٌاسر عامر بٌدر حمود الجمٌل183ً

ناجح64.663.7143ناجحمقبولجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌدمتوسط62.82ناجحمقبولمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطمقبولٌاسٌن طه حسٌن184

ناجح56.359.3714ناجحمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول62.59ناجحمقبولجٌدمقبولمتوسطجٌد جدامقبولمتوسطٌحٌى كنعان حٌاوي ٌحٌى185

راسب053.6857راسبجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبول54.06ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولٌعقوب خالد عثمان186

راسب053.4286راسبمقبولمتوسطمقبولمقبولضعٌفضعٌفمتوسطمقبول53.88ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولٌوسف بالسم عبدهللا محمود187

ناجح73.368.0857ناجحامتٌازجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جدامقبولمتوسط62.53ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌدجٌدمتوسطٌوسف علً محمد188

ناجح84.478.3714ناجحجٌد جداامتٌازجٌدمتوسطامتٌازجٌد جدامتوسطامتٌاز71.94ناجحمقبولجٌد جداامتٌازمتوسطمتوسطجٌدجٌدارٌج نمٌر حسٌن189

ناجح73.167.6ناجحجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطمقبولجٌد61.82ناجحمقبولجٌدجٌدمقبولمتوسطمتوسطمقبولعبدالرشٌد ناظم مبارك سعٌد190

راسب051.3714راسبمتوسطجٌدجٌدمتوسطمقبولضعٌفمقبولضعٌف0راسبمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولعلً سمٌر ٌوسف191

راسب017.1714راسبمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفعماد حمد حسون192

محمد جاسم محمد مصطفى 193

الهاللً

راسب036.1714راسبمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌف

راسب018.6857راسبجٌد جداضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفمصطفى نوفل جاجان194

راسب013.7429راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبمقبولضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفرهام ناصر جاسم195

راسب027.2286راسبمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌف0راسبمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفخالد جمال الدٌن شاكر196

راسب09.31429راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌف0راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسٌفان فوازخلٌل197

118المشتركون

690.58475الناجحون

نسبة النجاح


