
المعدلالنتٌجةSPSSحاسوب رٌاضٌات لالقتصادٌٌناقتصادٌات مصارففكر اقتصاديحسابات قومٌةاحصاء اقتصادياقتصاد جزئًاالسم

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفابراهٌم محمود خلف
0.0000معٌدمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد حمٌد سلٌمان

0.0000معٌدجٌدمقبولمقبولجٌد جدامقبولجٌدضعٌفاحمد خالد عبد محمد الجبوري
0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمستوفًمقبولضعٌفاحمد خطاب عمر

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد دخٌل حٌاوي عثمان اللهٌبً
69.2941ناجحجٌد جداجٌدمقبولجٌد جدامتوسطامتٌازمقبولاسٌا عبدالرحمن جدعان ذٌاب

69.8824ناجحامتٌازمقبولمقبولجٌدجٌدجٌد جدامتوسطانسام اٌاد نصرت شاكر التكرٌتً
0.0000معٌدضعٌفضعٌفجٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبثٌنه حواس صالح محمد االسحاكً

0.0000معٌدمستوفًمتوسطامتٌازمستوفًجٌدجٌدضعٌفبرزان خالد ماهر حسن
64.9412ناجحجٌدجٌد جدامقبولجٌدجٌد جدامتوسطمقبولبشار عبدالهادي علً حسن

0.0000معٌدمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفمستوفًمستوفًضعٌفبشائر نصٌر علً
0.0000معٌدمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمستوفًضعٌفبالل حمٌد سعد

77.3529ناجحجٌد جداجٌدمتوسطامتٌازجٌدجٌد جداجٌدبٌداء خلٌل ابراهٌم محمد الدراجً
0.0000معٌدجٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمتوسطمقبولبٌداء فارس سعٌد عبدالجبار القاضً

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفثامر نجرس جدعان حلو الجبوري
0.0000معٌدمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجمال ابراهٌم احمد

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحاتم اكرم صبحً صالح العباسً
0.0000معٌدمؤجلمؤجلمؤجلمؤجلمؤجلمؤجلمؤجلحسن زبن مهوس

61.0588ناجحجٌدمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطمقبولحسن مثنى ذاكر حسن
0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحسٌن علً صالح حدٌد الجبوري
75.0588ناجحجٌدجٌدجٌدامتٌازجٌدمتوسطمتوسطحمد سامً دحام خنجر الجواري
57.1765ناجحمقبولمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولحمدي احمد جاسم محمد اعذٌه
0.0000معٌدجٌدمتوسطمقبولجٌد جدامقبولمتوسطضعٌفخالد خلف ناٌف طعمه الجبوري

0.0000معٌدجٌد جدامقبولمقبولجٌدمتوسطضعٌفمقبولخالد طٌب احمد علٌوي الجبوري
83.1765ناجحامتٌازجٌد جداجٌدامتٌازمتوسطجٌد جداجٌدداود سالم عبدهللا محمد الجبوري

0.0000معٌدامتٌازضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفمقبولضعٌفرضا خالد عبد محمد
0.0000معٌدمتوسطمقبولضعٌفمتوسطمتوسطجٌد جداضعٌفرٌاض جاسم محمد خلف المجمعً

0.0000معٌدمتوسطمقبولضعٌفجٌدمقبولمتوسطمقبولزٌاد خلف صالح حسٌن العباسً
85.1176ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازجٌدزٌاد طارق حسٌن علً البٌاتً

75.8235ناجحجٌد جداجٌدمقبولجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطسعدون صالح حسن شومل العبٌدي



76.0588ناجحجٌد جداجٌدمقبولجٌدامتٌازامتٌازمتوسطسؤدد ماجد حامد رجب القٌسً
69.7059ناجحجٌد جداجٌدمقبولجٌدمتوسطمتوسطمتوسطصدام ٌحٌى كرٌم شهاب العبٌدي

0.0000معٌدمستوفًمقبولمقبولمستوفًمتوسطمتوسطضعٌفصفاء سالمة حمادة
85.5294ناجحجٌد جداجٌدجٌدامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداضٌاء علً حسٌن عبدهللا الجبوري
0.0000معٌدجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدضعٌفطاهر احمد ابراهٌم علً الجبوري

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفطالل اسعد حمٌد حمٌدي
69.5294ناجحجٌد جداجٌدمقبولجٌد جداجٌدمتوسطمتوسططه احمد ذٌاب عطٌة الجبوري
73.0588ناجحجٌد جدامقبولمتوسطامتٌازامتٌازجٌد جدامقبولطٌبة ظاهر فهد مربط العبٌدي

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعارف محسن زوٌد
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبد السالم شعٌب عزاوي صالح

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبد الكرٌم خلف عبد الكرٌم
69.6471ناجحجٌدجٌد جدامقبولجٌدجٌدمتوسطمتوسطعبدالرزاق حسٌن علً شالش الجبوري

69.0000ناجحجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطمقبولعبدهللا خلف دعٌجان رجا الشمري
66.1765ناجحجٌد جداجٌد جدامقبولمقبولمتوسطجٌدمتوسطعبدهللا مطلك صالح حلو الجبوري
61.2353ناجحجٌد جدامقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولعبٌد خلف دعٌجان رجا الشمري
66.5294ناجحجٌدمتوسطمتوسطمقبولجٌد جداجٌدمتوسطعبٌدة اٌاد محمد سعٌد الخسارة
81.3529ناجحامتٌازجٌد جدامتوسطامتٌازجٌدجٌدجٌد جداعبٌر عبٌد ناجً عبٌد الحٌانً

59.5882ناجحمتوسطمقبولمقبولجٌدمقبولمتوسطمقبولعدنان عوٌد سوٌد مخلف الدلٌمً
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعقٌل خلٌل ابراهٌم مهدي القٌسً

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطمستوفًمستوفًضعٌفعالء صالح سالم محمود
0.0000معٌدجٌد جدامتوسطمقبولضعٌفجٌدمتوسطمقبولعلً حمزة خلف علً الجمٌلً

0.0000معٌدمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفعماد فرحان محمد علً الجواري
70.4706ناجحجٌد جدامقبولمقبولجٌدجٌدجٌد جداجٌدعمر عبدهللا محمد عبدهللا  المجمعً

0.0000معٌدجٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفعمر نعمان سلمان خلف العباسً
0.0000معٌدجٌد جداجٌدضعٌفجٌدمتوسطجٌد جدامقبولغازي عبد جواد مهدي القٌسً

0.0000معٌدجٌد جدامتوسطمقبولضعٌفمتوسطجٌد جداجٌدفاضل حسن اكبر
68.1176ناجحجٌد جداجٌدمقبولجٌدجٌدمتوسطمقبولفاطمه عامر مكً علً الناصري

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌففٌاض عبدهللا حسٌن فٌاض الجبوري
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفقصً خلف عٌسى
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمثنى عبد اسماعٌل

69.5882ناجحجٌدمتوسطمقبولجٌدمتوسطجٌدجٌدمثنى علً عواد موسى الجبوري



0.0000ناجحمستوفًمستوفًمقبولجٌد جداجٌدمستوفًمتوسطمحمد باسم احمد حوري الجبوري
0.0000معٌدجٌد جدامقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطضعٌفمحمد حسن محمد دعاش الجبوري

68.0588ناجحجٌدجٌد جدامقبولجٌدجٌد جدامتوسطمقبولمحمد عبدالكرٌم صالح حمادي القٌسً
73.2353ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطجٌدجٌدمحمد مخلف بدوي لطٌف القره غلً

67.3529ناجحجٌد جداجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌدمتوسطمحمود احمد حٌود خلف الجمٌلً
74.5882ناجحجٌد جداجٌد جدامقبولمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدمروة عامر محمود عٌسى التغلبً

0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفمروه فوزي مصطفى ٌوسف 
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمرٌم صفاء الدٌن شاكر حسن

0.0000معٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدضعٌفمصطفى احمد حردان
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى عباس ناصر حسان الكندي

0.0000معٌدجٌدضعٌفمقبولجٌدمقبولمتوسطمقبولمعاذ ابراهٌم خلف سلمان
0.0000معٌدجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفمنٌر صفاء منٌر جاسم التكرٌتً

80.1765ناجحامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطمها ضٌاء اسماعٌل امٌن الدوري
0.0000معٌدجٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفناظم جمعة شحاذة

0.0000معٌدجٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفناٌف عطٌه صالح خلف الجبوري
68.0000ناجحجٌد جدامتوسطمقبولجٌدمقبولجٌدمتوسطنبٌل محمد شندوح حمد العكٌدي

0.0000معٌدمستوفًضعٌفضعٌفمستوفًضعٌفمستوفًضعٌفنصرت جبار نومان
89.3529ناجحامتٌازجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازنور داود عبدهللا محمد الدوري

0.0000معٌدجٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفهدى عماد ابراهٌم جاسم الجبوري
89.0588ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداهدٌل حسن عبدهللا حسٌن العزاوي
0.0000معٌدجٌدضعٌفمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولهٌثم عباس محمود وادي الطائً
0.0000معٌدجٌد جداضعٌفمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولورود ولٌد كامل عباس البدرانً
73.5882ناجحجٌدمقبولمقبولجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداوسام عبدالوهاب صبار حمادي

87.8824ناجحامتٌازجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداوسن مشعل سرحان جدي العبٌدي
0.0000معٌدمقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولجٌدضعٌفوصفً جمال باشا احمد الشاهري

0.0000معٌدجٌد جدامتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌدضعٌفوقار علً حسٌن علوان القرة غولً
0.0000معٌدمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفولٌد خالد علً حسٌن الفراجً

0.0000معٌدجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمتوسطضعٌفجبار حسٌن عبدهللا حسٌن
0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجمال عبد محمد

0.0000معٌدمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد فاهم ساري
0.0000معٌدمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمود شكري رشٌد



0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفسفٌان مزهر مصطفى محمد السالمً
0.0000معٌدمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفمستوفًمستوفًضعٌفمخلص مولود رؤوف
0.0000معٌدمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمستوفًضعٌفسالم ابراهٌم حمٌدي

68.3529ناجحامتٌازجٌدمقبولجٌدمتوسطجٌدمقبولنصٌف جاسم محمد اسماعٌل
0.0000معٌدمستوفًضعٌفضعٌفمستوفًمستوفًمستوفًضعٌفستار مشحن عباس
0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفصدام عباس خفٌف


