
المعدلالنتٌجةمؤسساتصناعًزراعًمالٌةتنمٌةرٌاضًدولًكلًاالسمت

1
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاثٌر صباح مهدي

2
0.0000معٌدمستوفًمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمستوفًمستوفًاحمد ربٌع احمد

3
0.0000معٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًاسكندر غدار محمود محمد

4
0.0000معٌدضعٌفضعٌفمستوفًضعٌفمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفانور جاسم قاسم

5
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولاوس عناد عبد عواد شكر

6
0.0000معٌدمستوفًمستوفًمقبولمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفمستوفًاٌمن ٌاسٌن عباس جواد القٌسً

7
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمتوسطضعٌفبشار عباس خلف

8
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبهاء محمد رشٌد جاسم الدلٌمً

9
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبٌداء حسٌن عبد اللطٌف

10
0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولتغرٌد حمٌد محمد

11
0.0000معٌدمستوفًضعٌفمستوفًضعٌفمقبولضعٌفمقبولمستوفًحسام ساهً جدعان حماد 

12
0.0000ناجحمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطمستوفًجٌد جدامتوسطالحسٌن سعد مشعل حسن 

13
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبولحنٌن اٌاد عرٌبً

14
0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفمتوسطمقبولحٌدر صباح ابراهٌم

15
0.0000ناجحمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمقبولمتوسطمقبولخالد جمال محمد حسن



16
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمتوسطمتوسطدالٌا ظاهر علً عطا هللا الجبوري

17
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولدنٌا اٌاد عرٌبً

18
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفدنٌا صبحً بهرم

19
0.0000معٌدضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌدمتوسطرحاب فالح اٌوب

20
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرعد زٌن العابدٌن

21
90.1000ناجحجٌد جداامتٌازامتٌازجٌدجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازرٌم سعٌد شهاب احمد الدلٌمً 

22
0.0000معٌدمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمستوفًمستوفًزكرٌا حسن مبارك شالل 

23
65.5500ناجحمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطسعد شهاب احمد

24
0.0000معٌدمستوفًمستوفًضعٌفضعٌفمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًسلوان امٌن مصطفى

25
0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفسمٌر عدنان وهٌب 

26
0.0000معٌدمستوفًضعٌفمقبولمستوفًضعٌفضعٌفمستوفًمستوفًسٌف سعد محمد مصطفى الجوعانً

27
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسٌف محمد زٌدان جلوي

28
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفشمال احمد شهاب

29
0.0000معٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمستوفًصالح علً عطٌة مهدي 

30
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولصفا طارق فرج

31
0.0000معٌدمستوفًمقبولمتوسطمقبولمستوفًمقبولمستوفًمستوفًصفاء واثق علً محمد 



32
59.8000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدجٌدصهٌب بٌات حسن

33
0.0000معٌدضعٌفضعٌفمستوفًمقبولضعٌفضعٌفمقبولمستوفًعبد السالم اسماعٌل فتحً مهدي الجبوري

34
65.1500ناجحمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولجٌدجٌدمتوسطعبد هللا ٌحٌى عواد

35
83.8000ناجحجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌد جدامتوسطامتٌازامتٌازجٌد جداعبدهللا احمد عبدهللا صالح الجبوري

36
0.0000معٌدمستوفًضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمستوفًمستوفًعبدهللا حسٌن عمر خالد

37
0.0000معٌدمقبولضعٌفمستوفًمستوفًمستوفًضعٌفمقبولمستوفًعبدهللا علً نواف ذٌاب

38
0.0000معٌدمستوفًضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفمستوفًمستوفًعبدهللا محمود محمد جبر

39
0.0000معٌدضعٌفمقبولمستوفًمقبولمستوفًضعٌفمتوسطمستوفًعبدهللا نزهان احمد اكرٌم الدوري

40
57.4500ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولعداي عواد خلٌل

41
79.1000ناجحجٌدجٌدجٌدجٌد جدامتوسطامتٌازجٌدامتٌازعصام محمود اسماعٌل جلعوط

42
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمستوفًمستوفًعالء حردان خلٌل بكر

43
0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولعلً احمد محمود جواد العباسً

44
0.0000معٌدضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعلً حسٌن خالص تاٌة

45
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً دحام عبد

46
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً شكور امٌن

47
0.0000معٌدمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمستوفًمستوفًعمر دخٌل احمد عبدهللا محمود



48
54.8500ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعمر عدنان عزاوي

49
0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولغانم ادرٌس عبد الكرٌم

50
73.0500ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطفٌصل احمد شوٌخ

51
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفقانع احمد محمد

52
71.9000ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطقائد حمٌد حمود

53
56.4500ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطقصً هاشم حدٌد

54
64.8500ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطكوان خلف دروٌش

55
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبوللٌث عبد السالم صالح

56
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولمازن جاسم محمد

57
74.5000ناجحجٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطامتٌازجٌدجٌدماهر حمٌد عاٌد محمد الجغٌفً

58
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمجٌب خوام احمد

59
0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولمحمد ثابت خضٌر

60
77.6500ناجحجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جداامتٌازجٌدمحمد خضر علً عبدهللا الجمٌلً 

61
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد صالح دعر

62
0.0000معٌدمتوسطمقبولمستوفًمتوسطضعٌفضعٌفمستوفًمقبولمحمد عبد الجبار صالح ربٌع القرغولً

63
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمتوسطمقبولمحمد عبد هللا محمد



64
63.4000ناجحمقبولمتوسطجٌدمقبولمتوسطجٌدمقبولمتوسطمحمد علً عبد هللا

65
0.0000معٌدمستوفًضعٌفمقبولمستوفًمقبولضعٌفمستوفًمستوفًمحمد فاضل خضر 

66
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد محمود حمد

67
0.0000معٌدمستوفًضعٌفمقبولمقبولضعٌفمستوفًمتوسطمستوفًمصطفى خضٌر جاسم ضٌدان

68
0.0000معٌدمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفجٌدمتوسطمصطفى عبدهللا حسٌن

69
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى علً عبد الكرٌم 

70
0.0000معٌدضعٌفمتوسطضعٌفمقبولمتوسطمقبولجٌدمتوسطمنار جواد خطاب

71
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولمنتصر عماد عاٌد قدوري البزونً 

72
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمستوفًمنصور خلف محمود محمد الجبوري

73
55.5000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمهند عبد المحسن حسٌن محمد الخزرجً

74
0.0000معٌدمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمستوفًناجً خلٌل خضر ساري الجبوري

75
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفنبأ شرٌف محمد احمد

76
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفهدى محمد حمد

77
67.1000ناجحمقبولمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدهدٌل حكم عزاوي

78
0.0000معٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولضعٌفمتوسطمقبولوسام نابلٌون ٌعكوب

79
87.8000ناجحامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جدامتوسطجٌد جداامتٌازامتٌازوعد شهاب احمد



80
0.0000معٌدمقبولمستوفًمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفمستوفًمستوفًوقاص سعد صالح عٌسى الجبوري

81
86.6000ناجحامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جدامتوسطامتٌازامتٌازامتٌازولٌد عدنان نافع

82
55.8000ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولٌاسر حمود صبحً

83
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفٌاسٌن محمود سلٌم خلف الجبوري


