
نتيجة موحدة للكورسينمعدل الكورس الثانينتيجة الكورس الثاني4حاسوب 2محاسبة باالنكليزيبحوث عملياتمالية عامةوحدات2حكومية2 متوسطةالكووورس الثانيمعدل الكورس األولنتيجة الكورس األولرياضيات3حاسوبقانون تسويق1 باالنكليزي1 حكومية1 متوسطةاالسمت

راسب47.33راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيف57.95ناجحمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولإبراهيم أحمد سليمان1

راسب44.28راسبمتوسطضعيفمتوسطمتوسطمقبولضعيفمقبول63.1ناجحمقبولجيدجيدمتوسطجيدمقبولمقبولإبراهيم علي إبراهيم2

ناجح57.44ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولمقبول60.65ناجحمقبولجيد جدامتوسطجيدمقبولمقبولمقبولإبراهيم نصيف جاسم3

ناجح55.72ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسط59.4ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولإبراهيم هادي هدلوش4

ناجح67.89ناجحجيدمقبولجيدمتوسطجيدجيدمتوسط72.45ناجحمتوسطجيدامتيازجيدجيدمتوسطمتوسطأحمد إبراهيم رحيم5

راسب50.17راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبول53.1راسبضعيفمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولأحمد سالم أحمد6

ناجح53.44ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول65.35ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطجيد جدامقبولمقبولأحمد عادل مجيد7

ناجح52.17ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول56.5ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمقبولأحمد غسان ممدوح8

ناجح63.39ناجحجيد جدامتوسطجيدمقبولمتوسطجيدمقبول66ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامقبولمتوسطمقبولمقبولأحمد فخر الدين نور الدين9

ناجح59.06ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبول59.8ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولجيدأحمد محمد صباح10

راسب43.11راسبمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيف55.85ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولأحمد محمد عبدالعزيز11

راسب50.33راسبمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيف56.6ناجحجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولأحمد ولي قاسم12

ناجح57.33ناجحمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولمقبول56.4ناجحمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولأسامة ذنون طيب13

راسب48.61راسبمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف55.1راسبمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفأسامة محمود حسين14

راسب18.83راسبمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيف34.2راسبمقبولمقبولمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفأنس عماد إبراهيم15

ناجح80.22ناجحامتيازجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد81.6ناجحمقبولجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيدجيد جداإنعام عبد هللا مانع16

ناجح52.89ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول60.55ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولأوس محمود حسن17

راسب0راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف16.45راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفأوس نهاد ناظم18

ناجح50.17ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول51.85ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولآيات جمال حسن19

ناجح67.78ناجحجيد جداجيدجيدجيد جدامتوسطمتوسطمقبول72.75ناجحمقبولجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدمقبولآية صفاء ياسين20

ناجح67.17ناجحجيد جدامتوسطجيدمتوسطجيدجيدمقبول73.05ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جدامقبولمتوسطإيالف سعد ستار21

ناجح54.61ناجحجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبول58.15ناجحمقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولإيالف عبد الرسول لطيف22

ناجح53ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول53.65ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولبارق كريم محمد23

راسب38.28راسبمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيف49.4راسبضعيفمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفبرزان صالح راشد24

ناجح52.44ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول58ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولبالل ادهام عباس25

ناجح50.5ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول56.55ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولبلسم جليل عيدان26

ناجح58.33ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبول60.15ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولبهاء الدين حيدر27

ناجح70.06ناجحجيد جدامقبولمتوسطامتيازجيد جداجيد جدامقبول67.95ناجحمتوسطجيد جدامتوسطجيدجيدجيدمقبولثامر نجم عليوي28

ناجح52ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول59.25ناجحجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولجابر حسين طالع29

ناجح56.83ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول68.95ناجحجيد جداجيدجيدمقبولجيد جدامتوسطمتوسطحسين عبدهللا حسين30

راسب49.83راسبمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول54.35ناجحمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحسين علي عودة31

ناجح71.61ناجحجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيدجيدمتوسط67.65ناجحجيدجيد جداجيدمتوسطجيدمتوسطمقبولحسين وسام كامل32

ناجح58.11ناجحمتوسطمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبول66.7ناجحجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطخطاب نوري سطوان33

ناجح52.89ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول53.5ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولخليل عبدالخالق إبراهيم34



راسب54.39راسبمقبولمقبولجيدضعيفمقبولمقبولمقبول62.8ناجحمقبولجيدمتوسطمقبولجيد جدامتوسطمقبولخليل فرحان مصطفى35

راسب47.22راسبمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف53.65راسبضعيفمقبولجيدمتوسطمقبولمتوسطضعيفدعاء أحمد محسن36

راسب49.5راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول52.65ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولدنيا فوزي حسن37

ناجح62.78ناجحجيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولمتوسط75.8ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازمقبولمتوسطرحمة عبدهللا حسين38

ناجح58.83ناجحجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولمقبولمقبول66.75ناجحمقبولجيد جداجيدجيد جداجيدمقبولمقبولرفل حمد خلف39

ناجح54.89ناجحجيد جدامقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبول63.45ناجحمقبولامتيازجيدمقبولجيدمقبولمقبولرقية محمود عبد40

ناجح55.72ناجحجيدمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبول61.7ناجحمقبولمتوسطجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولرند حقي إسماعيل41

ناجح62.39ناجحجيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبول64.5ناجحمتوسطجيد جدامتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولريم محمد عبد42

ناجح58.5ناجحجيد جدامقبولمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبول67.75ناجحمتوسطجيدجيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولزينب قاسم محمود ولي43

ناجح66.44ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدمقبولمتوسطمتوسط78.25ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداامتيازمقبولجيدسارة عمر شبيب44

راسب47.33راسبمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف54.9راسبمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولسالي إسماعيل جاسم45

ناجح60.83ناجحجيدمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولمقبول72.65ناجحجيدجيد جداجيدمتوسطامتيازجيدمقبولسجاد فالح خلف 46

راسب40.33راسبمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيف54.2راسبضعيفمتوسطمتوسطجيدمقبولضعيفضعيفسعد أسود عبدهللا47

ناجح65.83ناجحجيد جداجيدمتوسطجيدجيدمتوسطمقبول75.1ناجحجيدامتيازامتيازجيدجيد جداجيدمقبولسلسبيل صباح نوري48

ناجح67.39ناجحامتيازمقبولجيدجيدجيدمتوسطجيد75.6ناجحجيدجيد جداامتيازجيدجيدجيدمتوسطسندس أحمد جاسم49

ناجح50.17ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول60.35ناجحمقبولجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولسيف بدر عيسى50

ناجح64.94ناجحجيد جداجيدمتوسطمقبولمقبولجيدمتوسط68.15ناجحجيدجيدجيدجيدجيد جدامتوسطمقبولسيف قيس فهد51

ناجح67.11ناجحجيد جدامتوسطجيد جداامتيازمتوسطمقبولمقبول67.05ناجحمتوسطجيدجيدجيدجيدمقبولمقبولشذى علي خلف52

ناجح55.28ناجحجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول59ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولشروق دحام حمود 53

ناجح75.61ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جدامتوسط78.2ناجحامتيازجيد جدامتوسطجيد جداامتيازجيد جدامقبولشيماء طاهر شكور54

ناجح55ناجحجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبول57.85ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولعامر شهاب أحمد55

ناجح57.39ناجحجيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبول58.65ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولعبدالرزاق سعد عبدهللا56

ناجح57.83ناجحجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبول68.15ناجحمقبولجيد جداجيد جدامتوسطجيدمتوسطمقبولعبداللطيف عمر قحطان57

راسب49.5راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف49.1راسبضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفعبدهللا محمد درويش58

راسب44.83راسبمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيف60.3ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولعبدهللا مزهر رشيد59

ناجح55.5ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبول65.2ناجحمتوسطجيدجيدجيدمتوسطمقبولمقبولعبدالمهيمن خالد علي60

ناجح65.89ناجحمتوسطمتوسطجيدجيد جدامتوسطمتوسطمقبول64.6ناجحمقبولجيد جدامتوسطمتوسطجيد جدامقبولمقبولعبدالمهيمن علي محمد61

ناجح51.67ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول55.15ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبير صالح حسين62

ناجح53.83ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول60.6ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولجيد جدامقبولمتوسطعالء دحام حضري63

ناجح56.89ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول65.5ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيد جدامتوسطمتوسطعلي إبراهيم مصطفى64

راسب47.44راسبمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيف53.85ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولعلي صباح سايل65

ناجح51.67ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول56.95ناجحمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولعلي غالب محمد66

ناجح63.06ناجحمتوسطمقبولمقبولجيدمتوسطجيدمتوسط68.35ناجحجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطعلي قحطان حاتم67

راسب50.28راسبمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيف61.3ناجحجيد جداجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولعمر أحمد خلف68

ناجح52.67ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول56.8ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولعمر أحمد خليل69



ناجح53.89ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول59.15ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولعمر طيب أحمد70

ناجح60.17ناجحجيد جدامتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولمقبول59.9ناجحجيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولعمر غازي شهاب71

ناجح56.33ناجحجيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبول64.3ناجحمقبولجيدجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطمقبولغسان حمود مسلط72

ناجح76.94ناجحجيد جداجيدمتوسطجيد جداجيدجيدجيد جدا71.85ناجحمتوسطجيدمتوسطجيدمتوسطجيدجيدغسان كمال كاظم73

راسب52.44راسبمتوسطمقبولمقبولجيدمقبولمقبولضعيف61.15ناجحمقبولمتوسطجيدجيدمتوسطمقبولمقبولفاطمة سعد يوسف74

ناجح58.11ناجحجيد جدامقبولمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبول57.25ناجحمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولفاطمة عبدالفتاح حاجم75

ناجح59.22ناجحجيدمقبولمتوسطمقبولجيدمتوسطمقبول62ناجحمقبولجيدمتوسطجيدجيدمقبولمقبولقحطان شهاب أحمد76

راسب14.61راسبمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف29.25راسبضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفقصي قحطان نوفان77

راسب46.28راسبمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف58.05ناجحمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولقيس جارو مصلح78

راسب47.78راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف48راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفلبنى عامر حميد79

ناجح59.11ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبول64.95ناجحجيدجيدمتوسطمقبولجيدجيدمقبولليث خميس مصلح80

ناجح54.22ناجحجيدمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبول69.85ناجحمقبولجيد جداجيد جداجيدجيد جدامتوسطمقبولليلى رجب نوفان81

ناجح56.56ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول63ناجحمقبولمتوسطمتوسطجيدجيد جدامقبولمقبولمتعب عيدان محمد82

راسب49.28راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف55.4ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمثنى معد حميد83

راسب44.06راسبمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول56.65ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمجاهد خالد إبراهيم84

ناجح59.83ناجحجيد جدامقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبول74.9ناجحجيدامتيازجيدجيد جداامتيازمتوسطمقبولمحمد أكريم غشيم85

ناجح57.5ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسط56.2ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمحمد جاسم محمد86

راسب38.83راسبمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيف52.95ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد جمال خليل87

ناجح65.33ناجحجيد جدامتوسطجيدمتوسطجيدمقبولمتوسط72.55ناجحمقبولامتيازجيد جداجيدجيدمتوسطمقبولمحمد حميد علي88

راسب21.67راسبمتوسطضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيف38.9راسبمقبولجيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد مطر محمد89

ناجح56.33ناجحجيد جدامقبولجيدمقبولمتوسطمقبولمقبول65.3ناجحجيدجيدجيدجيدمتوسطمقبولمقبولمحمد منذر نعمان90

راسب36.83راسبمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيف46.45راسبضعيفمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمحمد موفق أحمد91

ناجح56.94ناجحجيدمقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمقبول58.15ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمحمد نزهان حميد92

ناجح51.56ناجحجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول63.1ناجحمقبولجيد جدامتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولمحمد نوري خباز93

راسب48.11راسبمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيف60.05ناجحمتوسطجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود خميس نجم94

ناجح69.83ناجحجيد جدامتوسطمتوسطامتيازجيد جداجيد جدامقبول74.15ناجحمقبولجيد جداامتيازجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطمحمود مدلل محمد95

راسب59.33راسبجيد جدامقبولجيدجيدجيدضعيفمتوسط64.6ناجحجيدجيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمروه مناف حسين96

ناجح59.89ناجحجيد جدامقبولمتوسطمقبولجيدمقبولمقبول62.7ناجحمقبولجيد جداجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمريم إبراهيم خيرو97

ناجح53.06ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول59.05ناجحمقبولجيدمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمصطفى أثير حافظ98

ناجح71.83ناجحجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيد جداجيد جدامقبول72.55ناجحمقبولجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطمتوسطمصطفى حميد محمود99

ناجح55.33ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبول65.75ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطامتيازمقبولمقبولمصطفى خليفة علي100

راسب19.17راسبمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيف39.05راسبضعيفمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفمناسك محمد حسين101

ناجح61.5ناجحمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولمتوسطمقبول61.95ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمهند خلف حسين102

راسب42.28راسبمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيف55.2راسبمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعيفمهند صالح محمود103

ناجح55.22ناجحجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول57.35ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمؤيد جمعة عيسى104



راسب35راسبمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيف52.25راسبمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفمؤيد حمود أحمد105

ناجح59.33ناجحجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبول61.45ناجحمقبولجيد جداجيد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولناجي علي صالح106

ناجح71.5ناجحامتيازجيد جدامتوسطجيد جداجيدمتوسطمتوسط78ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيدجيدمقبولنور هيثم مناور107

ناجح60ناجحجيدمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولمقبول58.9ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولهبة إبراهيم حسين108

راسب43.72راسبمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفضعيف51.1راسبمقبولمقبولجيدمقبولمقبولضعيفضعيفهبة ثامر أحمد109

ناجح65.89ناجحامتيازمقبولجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط66.9ناجحمقبولجيد جداجيدجيد جدامتوسطمتوسطمقبولهبة ثامر فاضل110

راسب20.67راسبجيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيف47.7راسبمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبولضعيفضعيفهدى محمد خليفة111

راسب45.17راسبمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيف57ناجحمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولهيثم عماد عريبي112

راسب47.67راسبجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف60.55راسبمقبولجيدمقبولمتوسطجيد جدامقبولضعيفوالء حمد كريم113

راسب0راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف43.85راسبمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولضعيفضعيفياسر ضرغام خضير114

ناجح52.11ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبول58.7ناجحمقبولجيدجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولياسر طامي محمد115

ناجح54.5ناجحمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبول66.5ناجحجيدجيدجيدجيدجيد جدامقبولمقبولياسر عبدالمجيد سعد116

ناجح59.89ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطجيدمقبول67.75ناجحمتوسطجيد جداجيدجيدجيد جدامقبولمقبولياسين صكبان عبدهللا117

ناجح50.39ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول66.4ناجحجيدجيدمتوسطجيد جدامقبولمتوسطمقبوليوسف فليح حسن118

راسب50.94ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول43.85راسبضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمحمد حميد محمد كاظم119



2مواد تحميل 1مواد تحميلمواد تحميلمعدل موحد للكورسين

52.9211

54.1842

59.1316

57.6579

70.2895

51.7105

مقبول/ 2مبادئ محاسبة59.7105

مقبول/ 2مبادئ محاسبة54.4474

64.7632

59.4474

مقبول/ 2مبادئ محاسبة49.8158

مقبول/ 1مبادئ محاسبة53.6316

56.8421

مقبول/ إحصاء52.0263

26.9211

80.9474

56.9211

8.65789

51.0526

70.3947

70.2632

56.4737

مقبول/ اقتصاد53.3421

44.1316

55.3684

53.6842

59.2895

68.9474

55.8158

63.2105

52.2105

69.5263

62.6316

53.2105



58.8158

50.6053

مقبول/ 2مبادئ محاسبة51.1579

69.6316

63

59.3947

58.8684

63.5

63.3684

72.6579

مقبول/ 1مبدئ محاسبة51.3158 مقبول/ إحصاء

67.0526

مقبول/ 2مبادئ محاسبة47.6316

70.7105

71.7105

مقبول/ 2مبادئ محاسبة55.5263 مقبول/قراءات

66.6316

67.0789

57.2368

76.9737

56.5

58.0526

63.2632

مقبول/ إحصاء49.2895

متوسط/ 2مبادئ محاسبةمقبول/ 1مبادئ محاسبة52.9737

60.6053

65.2105

53.5

57.3947

61.4211

50.8158

54.4474

65.8421

56.0789

54.8421



56.6579

60.0263

60.5263

74.2632

57.0263

57.6579

مقبول/ إحصاء60.6842

مقبول/ 2مبادئ محاسبة22.3158

52.4737

47.8947

62.1842

62.4474

59.9474

52.5

مقبول/ 2مبادئ محاسبة50.6842 مقبول/ قراءات

67.7632

56.8158

مقبول/ إحصاء46.2632

69.1316

30.7368

61.0526

مقبول/ 1مبادئ محاسبة41.8947

مقبول/ 2مبادئ محاسبة57.5789

57.6316

54.3947

72.1053

جيد/ لغة عربية62.1053

61.3684

56.2105

72.2105

60.8158

ضعيف/ 2مبادئ محاسبة29.6316

61.7368

49.0789

56.3421



مقبول/ 2مبادئ محاسبةجيد/ لغة عربية43.9211

60.4474

74.9211

59.4211

مقبول/ 2مبادئ محاسبةمقبول/ 1مبادئ محاسبة47.6053

66.4211

34.8947

مقبول/ 2مبادئ محاسبةمقبول/ لغة عربية51.3947

مقبول/ 2مبادئ محاسبة54.4474 مقبول/ قراءات

23.0789

55.5789

مقبول/ لغة عربية60.8158

64.0263

58.8158

46.9737


