
المرحلة الثانية

الدراسات المسائية

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

كليةاالدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال

النتٌجة النهائٌةالمعدل الموحدالنتٌجةالمعدلتجارة الكترونٌة2حاسوبادارة امدادمحاسبة مالٌةسلوك تنظٌمًرأس مال فكريبحوث تسوٌقالنتٌجةالمعدلقانون تجاري1حاسوبادارة مواد ومخازنمحاسبة متوسطةنظرٌةمنظمةادارة موارد ادارة تسوٌقاالسمت

راسب0.00راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاثٌر ماهر ابراهٌم1

راسب52.18راسب54.00مقبولجٌدضعٌفمقبولمقبولمتوسطمقبولناجح50.67مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد ابراهٌم محمد2

راسب27.30راسب38.67مقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفراسب17.83ضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفاحمد جاسم حمدان3

ناجح81.73ناجح84.00جٌدجٌد جداامتٌازامتٌازجٌدجٌد جداامتٌازناجح79.83جٌدجٌدجٌدامتٌازجٌدجٌدامتٌازاحمد حسٌن عل4ً

راسب12.12راسب12.40ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب11.89ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفاحمد خلف احمد عٌسى5

راسب46.52راسب49.20متوسطمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولراسب44.28مقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفاحمد محسن عل6ً

ناجح62.48ناجح63.53جٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطناجح61.61مقبولمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطاحمد محمد حسن7

راسب12.12راسب13.33ضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولراسب11.11ضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفاحمد معن كامل8

ناجح94.15ناجح96.47امتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازناجح92.22امتٌازامتٌازامتٌازجٌدامتٌازجٌد جداامتٌاز       احمد مؤٌد احمد9

10
اسماعٌل عبدالجبار صالح

52.67متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح54.33مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسط
ناجح

53.58
ناجح

راسب45.09راسب47.07مقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولراسب43.44مقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفاشرف كامل عباس11

راسب15.70راسب21.20مقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولراسب11.11ضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاالء خلٌل ابراهٌم12

ناجح85.12ناجح87.47جٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازناجح83.17جٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدجٌدجٌد جداامتٌازانس محمد صالح13

ناجح76.27ناجح81.13جٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداناجح72.22امتٌازجٌدمقبولجٌدمتوسطجٌدمتوسطانعام سالم سلمان14

ناجح53.12ناجح55.13متوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح51.44مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاوس رعد رجب15

ناجح75.79ناجح81.60جٌدجٌدجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداناجح70.94متوسطمتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌد جداجٌداٌة جمال احمد16

ناجح61.52ناجح59.73متوسطجٌد جدامقبولجٌدمقبولمقبولمقبولناجح63.00مقبولجٌدمتوسطمقبولجٌدمقبولجٌداٌهاب محمد حمادي17

راسب0.00راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاٌوب هاشم محمد18

ناجح53.36ناجح54.80مقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولناجح52.17مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبشٌر ابراهٌم محمود19

ناجح55.70ناجح58.00متوسطجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولناجح53.78مقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطبالل احمد عالوي20

راسب52.58ناجح54.80مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب50.72مقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفبٌان نوفان محٌمٌد21

راسب45.52راسب43.47مقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب47.22مقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولجاسم محمد جاسم22

راسب3.15راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب5.78ضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفحسن عبدهللا حسن23

ناجح62.91ناجح73.07متوسطمتوسطجٌد جداامتٌازمقبولجٌد جدامتوسطناجح54.44مقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولحسن علً خلف24

راسب8.36راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب15.33ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحسٌن ابراهٌم مخلف25

ناجح67.18ناجح69.20متوسطمتوسطمقبولجٌدجٌدجٌدجٌدناجح65.50متوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌدمقبولجٌدحسٌن عبد حسٌن26

راسب43.18راسب48.60مقبولمتوسطمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفراسب38.67ضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفحسٌن علً صالح27

الكورس الثانًالكورس االول
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ناجح52.91ناجح55.20متوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولناجح51.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحمد صالح هالل28

راسب30.85راسب42.13مقبولمتوسطضعٌفجٌدضعٌفمقبولضعٌفراسب21.44ضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفحٌدر فالح حسن29

راسب0.00راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفخالد فرٌح دانواك30

راسب45.48راسب47.87مقبولمتوسطضعٌفمتوسطمقبولمقبولمقبولراسب43.50ضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولخالص محمود عبدهللا31

ناجح64.88ناجح69.87متوسطجٌدمقبولامتٌازجٌدجٌدمقبولناجح60.72متوسطمقبولمقبولجٌدجٌدمقبولمقبول دحام عبد حمٌد زٌدان32

ناجح81.24ناجح82.67جٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدامتٌازناجح80.06امتٌازجٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌدجٌد جدادعاء جواد كاظم33

راسب12.18راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب22.33ضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفرائد علً صالح34

ناجح67.45ناجح70.00جٌدجٌدجٌد جدامقبولمتوسطجٌدجٌدناجح65.33جٌدمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطرجب جاسم محمد35

راسب6.73راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب12.33ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرضوان علً عبد36

ناجح58.36ناجح60.80جٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطجٌدمتوسطناجح56.33متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولرونق جابر محمود37

ناجح64.24ناجح61.33جٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطناجح66.67جٌدمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطجٌد جدازٌدون خلف مهدي صالح38

ناجح66.36ناجح68.00متوسطجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدناجح65.00جٌدجٌدمقبولمتوسطمتوسطمقبولجٌدزٌنة نزار كامل39

راسب1.52راسب1.73ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب1.33ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسارة عبدالوهاب علوان40

41

سحر وضاح صالح الدٌن 

44.27مقبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب41.89مقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفبنوش
راسب

42.97
راسب

راسب8.30راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب15.22ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسعد محمد عطٌة42

راسب45.48راسب52.00متوسطضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولراسب40.06مقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسفٌان عماد خلف43

راسب29.76راسب29.40مقبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب30.06ضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفسند رعد ٌوسف44

45

سوسن غازي عبداالمٌر 

61.93مقبولجٌدمقبولمتوسطمقبولجٌدمتوسطناجح55.28مقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولعبدهللا
ناجح

58.30
ناجح

راسب50.55راسب51.87مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولراسب49.44مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولشهد ثائر مصطفى46

راسب48.33ناجح50.80مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب46.28مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفطارق حسن كردي47

راسب29.91راسب33.20مقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفراسب27.17ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفطه محمد حسن48

ناجح59.36ناجح60.40متوسطجٌد جدامقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطناجح58.50مقبولجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطعبدالرحمن علً شعبان49

50

عبدالغنً محمود محمد 

89.67جٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازناجح84.22جٌد جداامتٌازجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداخلف
ناجح

86.70
ناجح

ناجح72.94ناجح74.27جٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جدامقبولمتوسطجٌدناجح71.83جٌدمتوسطمتوسطجٌد جداجٌد جدامقبولجٌدعبدهللا اسماعٌل لطٌف51

راسب44.61راسب56.33مقبولمقبولضعٌفمقبولمتوسطمقبولجٌدراسب34.83مقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدهللا عادل حمٌد52

راسب49.33راسب50.40مقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولراسب48.44مقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفعبدهللا عصام حسٌن53

راسب22.73راسب21.60ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولراسب23.67ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولعبدالهادي محمود محمد54
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كليةاالدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال
راسب30.42راسب35.53مقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولراسب26.17ضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولعدنان خٌرهللا عبدهللا55

ناجح59.18ناجح60.87متوسطجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطناجح57.78مقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطعدي خلف محمود نجم56

راسب0.73راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب1.33ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً باسل ابراهٌم57

راسب3.03راسب6.67ضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً صباح ٌاسٌن58

ناجح57.06ناجح59.67متوسطجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدناجح54.89متوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولعلً صبحً خلف59

راسب0.00راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمار احمد محمد60

ناجح85.42ناجح89.73امتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازناجح81.83جٌد جداجٌدجٌدامتٌازجٌد جداجٌدجٌد جداعمار عٌسى محمد61

راسب0.00راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمر عماد عبدالعزٌز62

راسب51.33راسب52.67مقبولمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفمقبولمقبولراسب50.22مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفعٌسى حمٌد عٌسى63

ناجح76.55ناجح85.67جٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداناجح68.94متوسطجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدمقبولمقبولغالب فهد عل64ً

راسب0.91راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب1.67ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفغٌث حسٌن عبدهللا جمعة65

ناجح59.82ناجح62.27مقبولجٌدمقبولجٌد جدامقبولمتوسطمقبولناجح57.78متوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولغسان جاسم أحمد66

ناجح60.21ناجح61.80متوسطجٌدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولناجح58.89متوسطجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطغٌث اسماعٌل خلٌل67

راسب55.24راسب59.07متوسطمتوسطضعٌفمتوسطمقبولمتوسطمقبولناجح52.06متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولفٌصل عبدهللا حمادي68

راسب16.73راسب24.53مقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفراسب10.22مقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفقائد سامً حسٌن69

راسب9.55راسب15.00ضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفراسب5.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفقحطان عطاهللا ٌاسٌن70

راسب36.91راسب30.07ضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب42.61مقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولماجد خلف عبدالرحمن71

ناجح56.58ناجح56.60متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولناجح56.56مقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمثنى خضر عبود72

راسب55.09ناجح59.73متوسطمتوسطمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولراسب51.22مقبولمقبولمقبولجٌدضعٌفضعٌفمقبولمثنى سطام جاسم73

راسب30.55راسب34.07ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب27.61ضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمجٌد محمد عل74ً

راسب52.85ناجح56.73متوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولراسب49.61مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد ابراهٌم عبد حسٌن75

راسب49.67راسب47.93متوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفناجح51.11مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد حسن حمد76

راسب10.79راسب17.07ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفراسب5.56ضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد سلٌمان احمود77

ناجح68.24ناجح72.13جٌدمتوسطجٌدمتوسطجٌد جداجٌدجٌدناجح65.00متوسطجٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌدمحمد عبدالعزٌز عباس78

راسب8.55راسب12.13ضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب5.56ضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد عبدالهادي صالح79

راسب12.27راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب22.50ضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفمحمد مشعل محمود80

راسب51.45راسب51.20متوسطمتوسطضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولناجح51.67مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمرادي نواف حٌران81

ناجح62.36ناجح62.87جٌدجٌدمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولناجح61.94مقبولجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدمزهر عواد خلٌفة82

راسب46.45راسب48.60مقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولراسب44.67مقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفمصطفى زٌاد عبود83

راسب54.09راسب54.60مقبولمتوسطمقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولناجح53.67مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمصطفى ظاهر حبٌب84
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راسب52.76راسب53.73متوسطمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولناجح51.94مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمصطفى مظهر عمر85

راسب17.70راسب6.67ضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفراسب26.89ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمنٌر سالم عمر86

ناجح62.03ناجح62.47متوسطمقبولمقبولجٌدمقبولمتوسطجٌدناجح61.67مقبولجٌد جدامقبولجٌدمتوسطمقبولمتوسطمهند عبدالعزٌز احمد87

راسب52.09ناجح56.00مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب48.83مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمهند علً عطاهلل عبدهللا88

ناجح65.85ناجح65.67متوسطجٌد جدامقبولامتٌازمتوسطمقبولمتوسطناجح66.00متوسطمتوسطمقبولامتٌازجٌدمقبولمتوسطمهند مراد ابراهٌم89

ناجح84.42ناجح85.47جٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازناجح83.56امتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطامتٌازجٌدجٌد جدانبراس حمٌد عبد90

ناجح59.06ناجح60.47متوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطناجح57.89متوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطنجم ابراهٌم عبدهللا91

ناجح71.00ناجح71.27جٌدجٌد جدامقبولجٌد جدامقبولجٌدجٌدناجح70.78متوسطجٌدمقبولامتٌازجٌد جدامتوسطجٌدنضال عبدالواحد عمران92

راسب44.45راسب41.27مقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب47.11ضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولنمٌر علً حمزة93

راسب41.55راسب42.60مقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفراسب40.67مقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفنوري ناٌف ظاهر94

راسب50.76راسب45.47مقبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفناجح55.17مقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولهجٌل الجبوري ذٌاب95

ناجح58.48ناجح63.27جٌدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطناجح54.50مقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولهدى حمٌد حمادي96

ناجح68.30ناجح65.00جٌدجٌدمقبولجٌد جدامتوسطمقبولمتوسطناجح71.06جٌد جدامتوسطمقبولمتوسطجٌد جدامتوسطجٌدهدٌر اركان عطاهلل فٌاض97

راسب8.55راسب18.80ضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفورقاء خلٌل ابراهٌم98

راسب54.00راسب52.80متوسطمتوسطضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولناجح55.00متوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولوفاء عبدالرحمن محمد99

راسب7.12راسب3.20ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب10.39ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفٌاسر عبدهللا خضر100

راسب0.00راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفٌاسٌن حسٌن صالح101

راسب45.06راسب49.13مقبولمتوسطضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولراسب41.67مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفٌاسٌن ظافر ناظم شاكر102

راسب0.00راسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفراسب0.00ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفٌوسف ٌونس محمد103
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النتٌجة النهائٌة


