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النتٌجةاللغة العربٌةReading in B&F1حموق االنسان والدٌممراطٌة1مبادئ االحصاء1مبادئ المحاسبة1مبادئ ادارة االعمال1مبادئ االلتصاداالسمت

ضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفممبولممبولابراهٌم احمد حمٌد احمد1

ممبولابراهٌم عذال حمٌد اسود2

ممبولمتوسطممبولابراهٌم غازي اصلبً فٌاض 3

ابراهٌم كمال محسن خضر الدوري4

ابراهٌم دمحم اسماعٌل ابراهٌم العالوي5

ممبولجٌدممبولاجود مدحت عبود6

احمد جاسم دمحم بٌات7

ضعٌفممبولممبولممبولضعٌفاحمد درٌد عٌاش دحام 8

ممبولاحمد سبهان عاٌد ارحٌم اللهٌب9ً

ممبولاحمد شالل حبٌب علوان 10

ممبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفاحمد شهاب احمد صالح11

متوسطاحمد صباح عبدالغفور نصار12

ممبولاحمد طه شكوري دمحم13

احمد عبدالرزاق محمود عباس العزاوي14

متوسطممبولضعٌفممبولاحمد لٌس مجٌد عبدالناهض الجوران15ً

ممبولممبولممبولمتوسطممبولمتوسطممبولاحمد مزهر منفً داٌح الحمدان16ً

احمد ناهض عبدهللا دخٌل 17

ممبولمتوسطادهم حسٌن علً شاي18

ضعٌفممبولممبولممبولضعٌفمتوسطممبولارشد ابراهٌم محمود خلٌفة 19

ممبولممبولاسماء ثانً عمر حدٌد20

ممبولمتوسطممبولاالء فاضل حماد موسى المٌس21ً

ضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفامانً ٌاسٌن محمود22

انمار ناٌف دمحم عبدهللا الجبوري23

ضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفاوس جاسم ساهً كعٌد الخزرج24ً

ضعٌفضعٌفاٌاد عبد عٌاده دمحم25

متوسطممبولمتوسطاٌة باسم ٌعموب ٌوسف26

اٌناس عبدالعزٌز جاسم احمد27
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اٌهاب اسماعٌل نده كاظم الحشماوي28

ضعٌفضعٌفباسم عبدهللا جمعه دمحم29

ممبولضعٌفممبولضعٌفبان خٌرهللا حمود سلٌمان الجبوري30

ممبولمتوسطضعٌفضعٌفبرزان فاٌك نده عبدهللا 31

بهاء علً ابراهٌم علً العزاوي 32

ممبولممبولثناء مطر دٌرس صالح33

جاسم فارس دمحم خلٌل34

متوسطجاسم دمحم خلف حمادي35

جاسم دمحم صالح موسى الجبوري36

ممبولممبولجٌهان اركان مجٌد حسن37

ضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفحاتم نهار سالم عبد هللا الجمٌلً 38

ضعٌفممبولممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفحازم رافع حمد عبدهللا39

ممبولممبولضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفحسام احمد حسٌن علً الخزرجً 40

جٌدمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفحسن احمد حسن علو41

متوسطممبولممبولممبولمتوسطممبولحسن حمزة مرزون عزال الشبالوي 42

ممبولممبولمتوسطممبولجٌدممبولحسن علً مطر داود الجمٌل43ً

ممبولممبولممبولحسٌن عبدالخالك عباس ول44ً

ممبولممبولحسٌن علً خزعل عبٌد الخزرج45ً

ممبولممبولممبولممبولحسٌن نصٌف جاسم عبد الرضا الخزرجً 46

حمزة شاكر محمود سلمان الزٌدي47

حمزة فاضل زبار دمحم48

ممبولممبولحمزة فاضل شعواط49

ممبولممبولحٌدر حسٌب خالد مصطفى العساف50ً

ضعٌفممبولممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحٌدر عبدالسالم خضٌر عباس51

ممبولمتوسطممبولحٌدر دمحم كامل شاكر الدوري52

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفخالد موسى عبدهللا53

خضر حسن حمٌد دمحم54
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ممبولممبولممبولرافع سعد عاٌد ملٌحان 55

ضعٌفممبولممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفرجوان احمد بدو احمد56

ضعٌفضعٌفرفا فلٌح حسن كرٌم الجواري57

ممبولممبولضعٌفرفاه فاضل دمحم سلمان 58

رفل ٌاس خضرمحمود59

رلٌه منعم مطشر ناٌف60

ممبولرواء مروان حسٌن عبٌدان61

رٌاض احمد حسن عبدهللا62

رٌم عماد عزاوي حمد 63

ممبولممبولمتوسطممبولمتوسطجٌدممبولزكرٌا ضٌاء احمد حمدي الطائ64ً

ممبولضعٌفضعٌفزهراء منٌر اسماعٌل طه الطائ65ً

سامح سمٌر عبدهللا علً الخزرج66ً

ممبولممبولممبولمتوسطساهره رٌاض حمٌد دمحم67

ممبولسجاد ٌوسف لفته عبد االمٌر البلداوي68

سعد ناٌف احمد علوان69

ممبولممبولممبولممبولسعود سعد سردي محاسن المجمع70ً

ممبولممبولممبولسفٌان علً غازي حسٌن71

سمٌره حامد عبدالواحد عبد اللطٌف72

ممبولممبولممبولسٌف اسعد محل دمحم73

ممبولسٌف بهاء راجً حمدي التكرٌت74ً

سٌف عماد عبد الجبار شمخً العبودي75

سٌف مثنى ابراهٌم عبدهللا الدوري76

سٌماء صبار عزاوي جاسم الخزرج77ً

ضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفشجاع علً صبح78ً

متوسطممبولشجن هاٌل صالح دمحم الحدٌث79ً

ممبولجٌدمتوسطشعالن كامل سلٌمان عفات80

ممبولممبولضعٌفشعٌب صباح عبٌد عبود81
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شٌماء ثانً عمر حدٌد العبٌدي82

صالح حسٌن توفٌك صالح83

ضعٌفممبولضعٌفممبولضعٌفصبا خلٌل ابراهٌم حسٌن84

ممبولمتوسطممبولممبولمتوسطصبحً اكرم صبحً  ٌاسٌن 85

ممبولضعٌفضعٌفضعٌفصدام حمزه حسون محمود86

ممبولممبولممبولصفوان عدنان محمود مصطفى 87

ممبولممبولجٌدممبولضٌاء حسٌن عبد حمٌد88

ممبولمتوسطمتوسطممبولطالب دمحم رشٌد عبدالمجٌد89

ضعٌفممبولممبولضعٌفضعٌفطالل احمد وادي عل90ً

طلعت عواد علً حسٌن الخزرج91ً

ممبولممبولممبولممبولطه ٌاسٌن صالح جاسم العجٌل92ً

ممبولممبولممبولممبولطٌف سعد ٌاسٌن صالح 93

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفممبولضعٌفظاهر ابراهٌم جهاد فهد العبٌدي94

عامر ابراهٌم بحر فٌاض 95

ضعٌفضعٌفممبولعامر خلٌل ابراهٌم موسى الجمٌل96ً

عبد السالم محمود شهاب احمد المكدم97ً

عبد الكرٌم دمحم طه محسن الجناب98ً

ممبولضعٌفضعٌفعبد المهٌمن عدنان سلطان دمحم99

ضعٌفممبولممبولضعٌفضعٌفضعٌفعبدالرحمن جاسم سطام100

عبدالرحمن سالم عطٌة احمد101

ممبولمتوسطممبولعبدالرحمن عبدالحسٌن ابراهٌم صالح102

عبدالرحمن دمحم عبد خضر المعماري103

ضعٌفضعٌفعبدالسالم عباس شنٌت 104

عبدالعزٌز جابر عبد صلٌبً المسعودي105

عبدالمادر سامً حمزة محٌمٌد106

ممبولجٌدممبولممبولممبولعبدهللا احمد طارق عل107ً

عبدهللا خلف عبدهللا سحاب الجبوري108
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ضعٌفممبولضعٌفضعٌفعبدهللا مجٌد نجم عٌدان109

عبدهللا دمحم عبدهللا حسٌن الجنابً 110

ضعٌفممبولممبولممبولمتوسطضعٌفعبد ناصر حسٌن جاسم111

ضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدوهللا فرٌد احمد حمدي112

ضعٌفجٌدضعٌفعبٌر جمعه عٌسى حسن113

عثمان عادل حسن مجٌد114

عثمان محجوب ترك115ً

عزالدٌن ٌاسٌن تركً حمد116

عمٌل عبد العباس طالب117

عالء حسٌن احمد خلف 118

ممبولعالء رحٌم حسٌن مهدي السعدي119

عالء دمحم حسٌن اسماعٌل العبٌدي120

علً حسن جمعة فلٌح121

متوسطممبولعلً حسٌن علً عبدهللا122

متوسطممبولعلً زبن جمٌل حسٌن123

علً سالم غدٌر124

علً عبدالباسط مزهر هادي 125

ممبولممبولممبولعلً نجم عبد حك وٌردي126

ممبولمتوسطعمار نعٌم حسٌن احمد127

ممبولممبولممبولجٌدعمر احمد هاشم دمحم128

عمر دمحم زبار عبٌد العجٌل129ً

ممبولضعٌفضعٌفضعٌفعمران دمحم خلٌل احمد130

عواد صالح احمد محمود131

ضعٌفغالب عطٌة سلٌم132

ممبولممبولغفران لاسم راضً عباس 133

فرات حسن شاهر134

لتادة طه جاسم دمحم المجمع135ً
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ممبوللصً برن مطر عزٌز الجواري136

لطٌف محمود حسن حسٌن البو خضٌر 137

ضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفلٌث عواد خمٌس نخٌالن الجبوري138

ضعٌفممبولممبولضعٌفمتوسطضعٌفماهر محمود احمد حٌود 139

ممبولممبولمتوسطمثنى حمٌد حمد نوفان العجٌل140ً

ممبولممبولممبولممبولمتوسطمجٌد سامً شكور مجٌد141

ممبولدمحم ادرٌس دمحم مصلح142

دمحم بدور وحٌد محول البازي143

ضعٌفممبولممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفدمحم ثامر عكاب غزوان الدلٌمً 144

دمحم جاسم خلف سلٌمان145

ممبولجٌدمتوسطدمحم جاسم دمحم احمد146

ممبولممبولممبولدمحم خزعل حمد وعر االحباب147ً

ممبولممبولممبولضعٌفممبولضعٌفدمحم زاحم ٌاسٌن حبٌب148

ممبولممبولممبولممبولدمحم سمٌر احمد جمعة الناصري149

ممبولجٌدممبولمتوسطممبولدمحم عبد الرحمن احمد نجم العباس150ً

ممبولممبولممبولممبولدمحم عبدهللا احمد عٌاش الدراج151ً

ممبولممبولممبولمتوسطدمحم عبدالمجٌد عبدالجبار منهل152

ممبولدمحم عزٌز حمود خضر153

دمحم عماد عرٌبً اسعد154

متوسطممبولممبولممبولدمحم غالب ندا ٌوسف العجٌل155ً

متوسطممبولضعٌفضعٌفدمحم كاظم حسون محمود156

ممبولممبولدمحم ناظم دمحم علٌوي157

ضعٌفممبولجٌدضعٌفدمحم نوري ندا علً 158

ضعٌفضعٌفممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفمحمود طه محمود احمد الهالل159ً

ضعٌفممبولممبولضعٌفضعٌفمحمود فرحان ناصر سلمان160

ممبولمتوسطمحمود نكه صبح حسون الحرب161ً

ضعٌفضعٌفمحمود هاشم نعمان مرعً الدوري162
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ضعٌفضعٌفممبولممبولضعٌفمروان خلف دمحم ادهام الجبوري163

مرٌم عٌد عجاج صٌاح العزاوي164

ممبولممبولممبولمصطفى احمد جاسم دمحم165

ممبولممبولجٌدممبولمصطفى حامد محمود ساٌر166

مصطفى حسن علً رشٌد المجمع167ً

مصطفى خلٌل نظٌر مصطفى168

مصطفى صالح فاضل احمد169

ممبولممبولمصطفى دمحم عطٌة علً االحباي170

مصطفى مظهر نعمان عبدهللا  171

مصطفى نمٌر احمد عبدالرحمن السمان172

مصطفى ولٌد احمد عبد االعرج173ً

ممبولممبولضعٌفملون طالل وادي عل174ً

ممبولممبولمها لٌث محجوب علً الكرٌم175

مهدي خلٌف صالح حمد176

ممبولضعٌفممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفمهند سعدي فرج عبد العكٌل177ً

مٌاسة عبد سلٌمان178

ممبولممبولمتوسطنبأ جاسم طه ٌاسٌن179

ممبولضعٌفضعٌفنبراس مكٌف كرٌم عزالدٌن الخزرج180ً

ممبولضعٌفضعٌفممبولضعٌفنبهان عدنان مصطفى دمحم181

ممبولمتوسطممبولنجاة ساهً حمزة مهٌدي النجاري182

جٌدممبولنجاح صالح مهدي عباس183

نها جمعه حسن جمعه184

نهاد اٌوب سمٌن احمد185

ضعٌفممبولضعٌفضعٌفممبولممبولهانً صبري جدوع حكمت العزاوي186

ممبولهداب خزعل جمعة187

هٌثم خضر دخٌل علً 188

ممبولممبولممبولممبولممبولممبولهٌجل عبدهللا دمحم خضر189
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وضاح حاتم دمحم جسام190

ممبولممبولممبولمتوسطوناس علوان ملبس حاذور191

ضعٌفضعٌفضعٌفٌاسر علً جزاع ناصر العزاوي192

ٌحٌى عبدالواحد خلف صالح193

ضعٌفضعٌفممبولممبولجٌدممبولٌوسف حسٌن رٌزة جسام المكدم194ً

ضعٌفممبولممبولممبولجٌدممبولٌوسف حمد رضوان شكور195

ممبولضعٌفٌوسف عاٌد علوان حمدان196

متوسطممبولمتوسطمتوسطٌوسف عبد المهدي صالح مهدي197

ممبولممبولممبولمتوسطممبولممبولممبولٌونس دمحم علً احمد198


