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 الدراسات المسائية2017/ 2016للعام الدراسي
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معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاثير عبد محمد1

معيدمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفاحمد اسماعيل فاضل2

معيدجيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولاحمد ابراهيم محمد3

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفاحمد جاسم محمد دلي  4

معيدضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفاحمد حمد حسن5

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولجيدجيداحمد حسين علي6

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفاحمد خلف عبداهلل7

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد سعد صالح علي8

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد عدوان ذياب حنظل9

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد شيركو نوري10

معيدمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولاحمد محسن علي11

معيدمتوسطضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولاحمد محمد حسن12

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد محمد  صبحي13

ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جدااحمد مؤيد احمد       14

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد نجم عبداهلل15

االسم
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معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاسامة حماده صالح نجم16

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاسماعيل محمد علي17

معيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفاسماعيل عبدالجبار صالح18

معيدمتوسطضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفاشرف كامل عباس19

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالحمزة محمد جابر20

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفانس ابراهيم محسن21

ناجحجيد جدامتوسطجيدمتوسطجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطانس محمد صالح22

معيدضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمتوسطانعام سالم سلمان23

معيدجيدضعيفمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولانور رزوق محمود24

معيدجيدضعيفمتوسطجيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطاوس رعد رجب25

معيدجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدضعيفمتوسطمتوسطاية جمال احمد26

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولايسر طه جاسم27

معيدمتوسطمقبولضعيفجيد جدامتوسطضعيفمتوسطمقبولايهاب محمد حمادي28

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبرزان ابراهيم سليم29

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبسام سهيل نجم30

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبسمان خضير حسين31

معيدمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولبشير ابراهيم محمود32

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفبكر عدنان حاتم33

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمتوسطمقبولبالل احمد عالوي34

معيدضعيفضعيفجيدضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولبيان نوفان محيميد35
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معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولثائر علوان سلمان36

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفجاسم احمد عبداهلل37

معيدمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولجاسم محمد جاسم38

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفجمعة ابراهيم ثلج صالح39

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحاتم هاني حاتم40

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحذيفة احمد حسين خلف41

معيدمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفجيدجيدحسن عبداهلل حسن42

معيدجيدضعيفمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولمقبولحسن علي خلف43

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسيب خلف صالح44

معيدمقبولضعيفمقبولضعيفجيدضعيفمتوسطمقبولحسين ابراهيم مخلف45

معيدجيدضعيفجيدضعيفمقبولضعيفجيدمقبولحسين عبد حسين46

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسين عدنان فارس47

معيدمقبولضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفمقبولمتوسطحسين علي صالح48

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحمدان خلف احمد49

معيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطضعيفمقبولمتوسطحمد صالح هالل50

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحمود احمد حسين51

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحيدر علي شكر خضير52

معيدجيدضعيفضعيفمقبولمتوسطجيدمقبولضعيفحيدر فالح حسن53

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخالد كردي احمد54

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخضر وليد زكري55
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معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخلف احمد عطية56

معيدجيدضعيفمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولدحام عبد حمد57

معيدجيد جدامتوسطمتوسطمقبولجيدمقبولامتيازضعيفدعاء جواد كاظم58

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفدهام خميس مذود59

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفرائد علي صالح60

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرافد حمد حسن61

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفراكان حسن عفات62

معيدضعيفمتوسطمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفربيع حسام فخري63

معيدجيد جدامقبولجيدمقبولجيدضعيفجيدمقبولرجب جاسم محمد64

معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولرضوان علي عبد65

معيدجيد جدامقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمتوسطمتوسطرونق جابر محمود66

معيدمتوسطضعيفمتوسطضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولزيدون خلف مهدي صالح67

معيدجيد جدامقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولجيدجيدزينة نزار كامل68

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف رياض عبدالواحد محمد69

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسارة وضاح بدر70

معيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمتوسطمقبول سحر وضاح صالح الدين71

معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولسعد محمد عطية72

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفسعيد عذال احميد73

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسفيان عبد هزاع74

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسفيان عماد خلف75
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معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسمير جمعة عزيز76

معيدمتوسطضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيفمتوسطمقبول سوسن غازي عبداالمير77

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفسند رعد يوسف78

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشجاع عدنان محمود79

معيدضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولشهد ثائر مصطفى80

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفصفاء حامد عويد81

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفصالح خميس مطر82

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضرغام احمد علي83

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفطارق حسن كردي84

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولعبدالخالق موسى بطوش85

معيدجيدمقبولمتوسطضعيفمتوسطمقبولجيد جداجيد جداعبدالرحمن علي شعبان86

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالرحمن عمر صالح87

ناجحامتيازجيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيدامتيازجيد جدا عبدالغني محمود محمد88

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالرحمن غازي سلوم89

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبداهلل ابراهيم رشيد90

ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازعبداهلل اسماعيل لطيف91

معيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولعبداهلل عادل حميد92

معيدمقبولضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولعبداهلل عصام حسين93

معيدمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبول عبدالمجيد ناصر94

معيدجيدضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفجيدمقبولعبدالملك هاشم حمد95
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معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفعدي خلف محمود نجم96

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي ابراهيم راوي97

معيدمقبولضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيفمتوسطمقبولعلي صبحي خلف98

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي محمد ناصر99

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعماد كوان سلمان علي100

معيدضعيفجيد جدامقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعماد محمود خلف101

ناجحامتيازامتيازجيدامتيازامتيازمقبولجيدجيد جداعمار عيسى حمد102

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعمار مظهر محمود103

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر احمد مهدي حسن104

معيدمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعيسى حميد عيسى105

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفعيسى علي نواف     106

معيدامتيازجيدجيدمتوسطجيد جداضعيفجيد جدامقبولغالب فهد علي107

معيدمتوسطضعيفمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولغسان جاسم أحمد108

معيدجيدضعيفمتوسطمتوسطمقبولمقبولجيدمتوسطغيث اسماعيل خليل109

معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيففارق خيراهلل عيسى110

معيدمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولمقبولفيصل عبداهلل حمادي111

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفقصي حمدان احمد112

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفلهيب عبد خطاب محيميد113

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفليث حمدان مهدي شكران114

معيدضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفماجد خلف عبدالرحمن115
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معيدجيد جدامتوسطمتوسطضعيفمتوسطضعيفجيدجيدمثنى اخضر عبود116

معيدمتوسطضعيفمقبولجيد جدامتوسطجيدمقبولمقبولمثنى سطام جاسم117

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمثنى علي احمد118

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمجيد محمد علي سلمان119

معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفمحمد ابراهيم عبد حسين120

معيدجيدجيد جدامتوسطمقبولجيد جداضعيفجيدمقبولمحمد حسن حمد121

معيدجيدمقبولمتوسطمقبولجيدضعيفجيدمتوسطمحمد عبدالعزيز عباس122

معيدمقبولضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفمحمد عواد فرحان123

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمود أحمد حسن124

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمحمود ضامن ركاض125

معيدمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمرادي نواف حيران126

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمزاحم راغب جاسم محمد127

معيدمقبولضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمزهر عواد خليفة128

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفمصطفى اسماعيل خليل129

معيدمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولمصطفى زياد عبود130

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمصطفى سبهان جياد131

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى صباح نوري132

معيدجيدضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمصطفى ظاهر حبيب133

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى مظهر عمر134

معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمعتز ابراهيم نجرس135
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معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمعيد محمد علي136

معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمهدي جمعة حمادي 137

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمهند اسماعيل خليل138

ناجحجيدجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمهند عبدالعزيز احمد139

معيدمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمهند علي عطاهلل عبداهلل140

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمهند غانم محمود141

معيدمقبولضعيفمقبولجيدمتوسطجيدمقبولمقبولمهند مراد ابراهيم142

معيدجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطمتوسطضعيفمتوسطجيد جدانبراس حميد عبد143

معيدمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمتوسطنجم ابراهيم عبداهلل144

معيدمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمتوسطمقبولنجاح عدنان محمود145

معيدامتيازمتوسطمقبولضعيفجيدضعيفجيد جدامتوسطنضال عبدالواحد عمران146

معيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفنمير علي حمزة147

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولنور الدين مطلك سلمان148

معيدمقبولضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولنوري نايف ظاهر149

معيدمتوسطضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفهارون شهاب احمد150

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهاني ناصر نطاح151

معيدجيد جداضعيفمقبولجيدمتوسطضعيفمقبولمتوسطهجيل الجبوري ذياب152

معيدمتوسطضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولهدى حميد حمادي153

ناجحجيد جداجيد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولجيد جدامتوسطهدير اركان عطاهلل فياض154

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفهمام ناصر جاسم155
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معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفوائل جمال ابراهيم156

معيدمقبولضعيفضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفوسام لطيف جاسم157

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوسام مصطفى كريم158

معيدمتوسطضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفوفاء عبدالرحمن محمد159

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوليد علي جاسم160

معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفيحيى عبد احمد161

معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفيوسف صباح حسن162
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