
2017-2016 1الكورس الثاني د/المرحلة االولى / نتائج  قسم االقتصاد الدراسة الصباحية 
المعدلالنتٌجةحاسوبرٌاضٌاتاحصاءمحاسبةقراءاتاقتصاداالسمت

0.0000معٌدجٌد جداضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولاجوان كامل زٌدان1

0.0000معٌدجٌدجٌدمقبولضعٌفجٌد جداجٌداحسان عباس فاضل محمد 2

58.1333ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌداحمد حسن علً فزع3

0.0000معٌدمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفاحمد حماد احمد4

59.8667ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطاحمد صباح منٌف 5

72.8000ناجحجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌداحمد طالب ترك6ً

67.8000ناجحمقبولجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمقبولاحمد عبدهللا نامس شمٌل7

0.0000معٌدمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد فٌصل جاسم8

0.0000معٌدمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد قحطان عبد سمٌر9

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد قٌس حسن ابراهٌم 10

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد محمود ابراهٌم11

0.0000معٌدمتوسطضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد محً ذٌاب احمد12

69.5333ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطاركان شعالن حمزة13

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفارٌج ماهر جمٌل14

74.5333ناجحامتٌازمتوسطجٌدمقبولامتٌازجٌداسراء حسن ارحٌم15

71.6667ناجحجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطاسراء قاسم نصٌف16

63.0000ناجحجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌداسراء محمد مهدي17

67.7333ناجحمتوسطجٌد جدامتوسطجٌدجٌدمقبولاشرف ربٌع خلٌل18

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفغضعٌفاشرف غدار عباس19

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاكرم خالد هاشم20

0.0000معٌدمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولضعٌفالباب محمود عطٌة21

0.0000معٌدمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولالخنساء حردان مشحن عباس22

0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفامنة ماهر حسٌن23

64.4667ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطانسام محمد مجٌد عبٌد24

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاوس خالد سعود25

69.9333ناجحجٌد جداجٌد جدامتوسطمقبولجٌدمتوسطاٌة ابراهٌم متعب محمد صالح26

79.7333ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداجٌدمتوسطجٌداٌة راجً علً زٌدان27

65.1333ناجحجٌد جداجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطمقبولاٌة وهبً ولً عل28ً

81.5333ناجحجٌدمتوسطامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جدااٌمن سحاب احمد حنظل29

0.0000معٌدجٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاٌمن عبد شحاذة30

76.9333ناجحجٌد جداامتٌازجٌدجٌدجٌدجٌداٌمن لؤي اٌوب محمد31

78.9333ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدمقبولاٌناس اكرم صبحً 32

91.2000ناجحامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جدااٌوب جاسم خلٌفة احمد33

0.0000معٌدمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفاٌوب حمود رجب ٌوسف34

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبراق حاضر عل35ً

0.0000معٌدجٌدمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولبركات علً زامل اجٌاد 36

0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولمتوسطبسام رشٌد كنعان 37

72.9333ناجحامتٌازجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطبالل جاسم محمد عطٌة38

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبالل علً جدعان 39

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبٌرفان نوزاد سعٌد 40

81.9333ناجحجٌدجٌد جداجٌد جدامتوسطامتٌازجٌد جداتكتم عبد الكرٌم باقر عباس 41

69.0000ناجحمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطتوفٌق علً لطٌف 42

0.0000معٌدمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولحسام ثامر حسٌن علٌوي43



53.6000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولحسان ثابت نعمان44

0.0000معٌدمتوسطجٌدمقبولمقبولمتوسطضعٌفحسٌن ظافر حسن 45

0.0000معٌدمتوسطضعٌفضعٌفمقبولمتوسطضعٌفحفصة صدام كامل46

58.3333ناجحمقبولجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولحمزة اكرم احمد ٌوسف47

0.0000معٌدمتوسطضعٌفمقبولمتوسطضعٌفمقبولحٌدر حسن كرٌم 48

57.2000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولحٌدر كرٌم جاسم التمٌم49ً

0.0000معٌدمتوسطضعٌفمقبولمقبولجٌد جدامقبولخطاب علً حسن صالح50

80.4667ناجحجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداخلف سوري خلف 51

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفخلف مهدي صالح 52

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفخلٌفة حكٌم شامل 53

0.0000معٌدمقبولمتوسطضعٌفمقبولضعٌفمقبولدرٌد احمد جاسم علٌوي54

88.0667ناجحامتٌازجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جدارافع سعد جاسم عبدهللا55

0.0000ناجحةمستوفٌةمقبولمقبولمستوفٌةمتوسطمستوفٌةرسل محمد موسى 56

83.6000ناجحجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدرغد مثنى ابراهٌم رشٌد 57

70.6000ناجحجٌد جدامقبولجٌدمتوسطجٌدمتوسطرنٌن عارف مرشد58

61.6000ناجحمقبولجٌدمقبولمقبولمتوسطمتوسطرهان خلف محمود حمد59

0.0000معٌدمستوفٌةمستوفٌةمقبولمقبولمقبولضعٌفرهان هاشم اسماعٌل خضر60

66.4000ناجحجٌدمتوسطمقبولمقبولجٌدجٌد جدارٌم عبد السالم عمر وهٌب61

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرٌم ولٌد احمد62

84.3333ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازجٌدجٌدجٌد جدارٌمة خلف طعس63

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفزانكو سعدون صابر64

64.6667ناجحجٌد جدامتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌدزهراء حامد عبد عباس65

70.5333ناجحجٌدجٌدمقبولمتوسطجٌدجٌد جدازٌنا ٌاسٌن مخلف حسن 66

60.0667ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطسامان حامد عبد هللا 67

0.0000معٌدمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسبهان زٌد مرٌف68

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسجاد علً عبد العباس69

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسجى حسٌن عبد الرزاق70

0.0000معٌدمتوسطمقبولمتوسطضعٌفجٌدمقبولسعد ذٌاب حسٌن دوالب71

71.5333ناجحجٌد جدامقبولمتوسطمقبولجٌد جداجٌدسعد محمد خضٌر 72

0.0000معٌدجٌد جدامقبولمتوسطضعٌفمقبولمتوسطسفٌان دهام سلطان حاجم73

0.0000معٌدمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفسالم ظاهر علً 74

56.6000ناجحجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطسلوان حمد ابراهٌم75

92.6000ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازسهٌر حٌدر عبد الجبار 76

60.2667ناجحجٌد جدامتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطسٌف عالء حماد عبد77

73.2000ناجحمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدجٌدمتوسطسٌف نجم تركً عبد78

65.8667ناجحجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطسٌناء كرٌم نزال 79

79.4000ناجحجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌدامتٌازشاكر مظفر رشٌد80

64.1333ناجحمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولشهد جاسم محمد عبد هللا81

0.0000معٌدجٌدمقبولجٌدضعٌفجٌدجٌد جداصابر قاسم صالح82

0.0000معٌدمتوسطمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولصافً سعٌد سنو 83

57.7333ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولصائب صبار زبار نزال84

0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفصباح مشعان مهدي 85

71.8667ناجحمتوسطجٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌدصهٌب صفاء محمد حمٌد 86

0.0000معٌدجٌد جدامقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفصهٌب نجم عبد هللا خضر87

74.9333ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌدطلٌعة حكٌم شامل88

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفظافر ثاٌر جاسم محمد89



61.6667ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولجٌدمقبولعباس حسٌب جمٌل احمد90

0.0000معٌدمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفعباس علً حسٌن عباس 91

0.0000معٌدمستوفً متوسطمستوفًمستوفً ضعٌفمستوفًعبد احمد عواد عبد92

0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبد الخالق حمد عبد هللا93

71.0000ناجحمتوسطجٌدجٌد جدامقبولجٌدمتوسطعبد الرحمن علً محمد94

0.0000راسب بالغشعبد الرحمن مزهر علوان95

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبد الرزاق محمد نجم 96

57.3333ناجحجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدعبد الصمد حماد جاسم97

0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبد العزٌز عباس فنر 98

61.0667ناجحجٌد جدامقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطعبدالقادر عباس فاضل عطوان99

71.2000ناجحامتٌازمتوسطمتوسطمقبولامتٌازجٌد جداعبد هللا برهان اكرٌم100

88.6667ناجحامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جدامقبولامتٌازعبد هللا علً صالح سلٌمان101

58.6000ناجحمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولعبد هللا محمد خٌرو حمادي102

0.0000معٌدمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفعبد هللا هزبر عواد ٌونس 103

0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفغضعٌفضعٌفعبٌدة سامً عبٌد 104

0.0000معٌدمقبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفعبٌر رافع ظاهر105

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعثمان حمٌد سوٌد106

0.0000معٌدجٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفعثمان كاظم عبد هللا107

0.0000معٌدمتوسطضعٌفمقبولمقبولجٌد جدامقبولعدنان سعدون صالح 108

0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولمتوسطعذراء منٌر اسماعٌل 109

0.0000معٌدمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعزام عبد الهادي عبدهللا110

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعقٌل سعد عامر111

68.7333ناجحمقبولمقبولمقبولامتٌازجٌدجٌد جداعلً احمد سبع112

0.0000معٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفعلً جعفر زٌدان113

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً حسن تركً محاسن114

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً حسٌن حمٌد115

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً خلٌل ابراهٌم116

63.5333ناجحجٌدمقبولمتوسطمقبولجٌدمتوسطعلً محمد عبد هللا عباس117

62.3333ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطجٌدعلً موسى عبش بنٌان118

0.0000معٌدمقبولضعٌفمتوسطمتوسطمقبولجٌدعماد حاوي شرموخ119

84.6667ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدامتٌازامتٌازجٌد جداعماد عطٌة حسن سمٌر 120

76.1333ناجحجٌدمتوسطجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدعمار عماد محمود حسون121

90.8667ناجحجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداجٌدعمار ٌاسٌن حسن122

0.0000معٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولعمر خلٌل ابراهٌم123

0.0000معٌدمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفعمر ذٌاب احمد124

60.9333ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطعمر ضاحً محمد محمود 125

0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفعمر عبدهللا محمد126

0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولعمر محمد احمد127

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمستوفًضعٌفمستوفًعمر ممدوح دحام حسن128

56.0000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطعهد خلٌل ابراهٌم129

0.0000معٌدامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازضعٌفعٌسى فؤاد حمزة ابراهٌم130

56.3333ناجحجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطغازي محمود ندا هجار 131

0.0000معٌدجٌدمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولغزوة تركً حسٌن132

91.2667ناجحامتٌازامتٌازجٌدامتٌازامتٌازامتٌازغسق قاسم محمد محمود133

58.2000ناجحجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطغفران نزهان موالن ترك134ً

79.3333ناجحجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدغٌث مهدي محمود135



88.4000ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدفاتن حمٌد ناجً محمد 136

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌففاضل موسى عبد شراد137

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌففاطمة ناٌف إبراهٌم محمد138

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌففرمسٌك فالح نصرالدٌن حمٌد139

61.6667ناجحجٌدمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولكامل اٌاد كامل140

0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمتوسطكهالن حامد محمد 141

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفكوران واحد فٌض هللا142

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفلؤي حسن علً 143

83.0000ناجحامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدالؤي غاٌب احمد جاسم 144

69.0667ناجحامتٌازمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسطلٌلى عبد فرج جدوع 145

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفلٌندا صالح حسن حسٌن146

92.6000ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازماجدة محمد احمد سلمان147

0.0000معٌدمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌفمتوسطمأمون محمد حسن 148

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمجتبى هاشم مجٌد امٌن149

55.8667ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمحمد احمد فرج لفتة150

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد برهان رشٌد صالح151

0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد حسن هادي152

82.4000ناجحجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدمحمد طه حمادي153

0.0000معٌدمتوسطجٌدضعٌفضعٌفمقبولمقبولمحمد عباس فاضل154

0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد عمار عبد الكرٌم مركز155

94.1333ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جدامحمد غاٌب ٌعقوب156

66.7333ناجحجٌدمتوسطمقبولجٌدجٌدمتوسطمحمد قصً وجٌه عتوي 157

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد محمود احمد 158

0.0000معٌدمقبولمقبولضعٌفمتوسطمتوسطمقبولمحمد محمود حمٌد سلمان159

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد مشعان سبع160

0.0000معٌدمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود جمعة مطر محمد161

66.7333ناجحجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌدجٌدمحمود فارس محمود162

65.8000ناجحجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌدجٌدمحمود مجٌت احمد خلف 163

69.2667ناجحمتوسطجٌد جدامقبولمتوسطجٌد جداجٌدمحمود محمد خرٌف164

0.0000معٌدجٌدمتوسطضعٌفمقبولمتوسطمتوسطمراد مساهر مصلح165

71.8000ناجحجٌد جداامتٌازمقبولمتوسطجٌدجٌدمروة عادل عدنان166

82.4000ناجحامتٌازامتٌازامتٌازمتوسطجٌد جداجٌدمرٌم حسام نزار عبد اللطٌف 167

0.0000معٌدجٌدضعٌفمقبولمقبولامتٌازمتوسطمرٌم خلف عبد هللا عمٌرة 168

68.7333ناجحمتوسطجٌد جداجٌدمقبولجٌد جدامتوسطمرٌم عامر محمود عٌسى 169

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمرٌم فخري عبدالباقً جواد170

72.1333ناجحجٌدجٌدجٌدجٌد جدامقبولجٌدمزهر طه مظهر صالح171

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمسلم عقٌل عباس172

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى خلف حمدان مهدي173

80.9333ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جدامصطفى صالح مهدي174

0.0000معٌدضعٌفمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمصطفى طالب شٌاع احمد175

63.3333ناجحجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌدمصطفى علً صالح176

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى لٌث راج177ً

0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفمقبولجٌد جدامقبولمصطفى مطر حسن صالح178

58.0000ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌدمصطفى مطر سلٌمان 179

68.7333ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌدمفٌد احمد عوده180

63.7333ناجحجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمناف صباح ابراهٌم181



0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفمنٌر ابراهٌم ذٌاب182

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمنٌر كنعان محمود183

0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولمها دهام محمد ناعم184

0.0000معٌدمستوفًضعٌفضعٌفمستوفًضعٌفمستوفًمهدي محمد سرحان حمٌد185

63.3333ناجحمقبولامتٌازمقبولمتوسطجٌدمقبولمهند ابراهٌم اسود186

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمهٌمن كرٌم صادق187

59.9333ناجحجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمٌثم قدوري جدعان188

61.8667ناجحجٌدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمٌس حسٌن محمد عبد هللا 189

0.0000معٌدمقبولضعٌفمقبولمتوسطمقبولمتوسطمٌس عماد لطٌف جمعة190

90.4667ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازمٌمونة حاتم امٌن191

64.3333ناجحمقبولجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطناطق هاشم حمد192

86.0667ناجحجٌد جداامتٌازجٌدجٌدامتٌازامتٌازنبا عبد السالم داود سلوم 193

74.7333ناجحجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جدامتوسطمقبولنبهان حمٌد محمد صالح 194

91.4000ناجحجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازنجوى حماد صالح 195

79.8667ناجحجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جداامتٌازجٌدنجوى ناٌف سلٌمان 196

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفنصٌر خلف ظاهر197

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفنور حمٌد رمضان 198

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفنور صفاء حسٌن احمد199

61.0000ناجحجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولنور هدى عبدالجبار رمضان 200

79.4667ناجحامتٌازجٌدجٌدجٌدامتٌازجٌد جدانوره خالد علً ابراهٌم201

0.0000معٌدجٌدضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولنوفان شعالن نزهان 202

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفهٌمن محمود عزالدٌن203

0.0000معٌدمستوفٌةمستوفٌةضعٌفمقبولضعٌفضعٌفوثاق عطا هللا حلو 204

71.3333ناجحجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌدورود جاسم محمد205

84.8000ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداورود صفاء عبدالجبار206

0.0000معٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولوسام كنعان محمود207

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفوطبان عادي كتاب سالم208

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفوفاء خلف زعٌان احمد209

66.0000ناجحجٌدمتوسطمقبولمقبولجٌدجٌد جداوئام ضامن سلطان جمعة 210

67.1333ناجحجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌدٌوسف عبد المحسن جاسم محمد211

55.4667ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولٌوسف غازي مصدف حجاب 212

65.8667ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطمقبولمقبولجٌدٌوسف كاظم حمزة213

68.7333ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطابراهٌم عالء الدٌن عبد الستار 214

53.1333ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد خلٌل نوري215

67.3333ناجحمتوسطجٌدمتوسطمقبولجٌدجٌدبالل فرحان عباس216

56.2000ناجحجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولقصً جمعة عائد علٌوي217

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمود مهدي صالح218


