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المعدلالنتٌجةمؤسساتصناعًزراعًمالٌةتنمٌةرٌاضًدولًكلًاالسمت

0معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولاحمد ابراهٌم احمد فٌاض 1

0معٌدضعٌفمتوسطمتوسطضعٌفمقبولمتوسطجٌدمقبولاحمد حسن عبود عصفور2

0معٌدمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًاحمد حمد كوكز3

0معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفجٌدضعٌفاحمد عامر نصٌف جاسم4

0معٌدضعٌفمتوسطمتوسطضعٌفمقبولمقبولمتوسطمقبولاحمد عدي اسماعٌل عبدالباق5ً

72.45ناجحمقبولمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداامتٌازمتوسطاحمد قحطان محمد عزٌز6

67ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌداحمد ولٌد عبد هللا داود7

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفإدهام حمود عٌسى هزاع8

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاسامة ثائر عواد9

81.9ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌدامتٌازامتٌازمتوسطأسعد شرٌف محمد عل10ً

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجٌدضعٌفمقبولمقبولاسالم ابراهٌم السٌد الهالل11ً

0معٌدضعٌفضعٌفمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولاسماء ناظم ابراهٌم ٌوسف12

0معٌدضعٌفمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولاكرم رشٌد سهٌل نجم13

88.1ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازآالء فٌصل حسٌن أحمد14

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفجٌدمقبولاٌاد صبار محمد15

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفآٌة أحمد عطٌة حمد16

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفآٌة اسماعٌل فٌاض احمد17

56.55ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولاٌمن خلٌل علً فرحان18

اٌهاب صالح عبٌد19

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبدر مؤٌد صبحً محمد20

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمتوسطمقبولبشٌر حسٌب ٌوسف 21

0معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفمتوسطضعٌفبهاء حسٌن حسن حمدي22

61.55ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولجٌد جدامقبولحاجم عبد هللا محمد حمٌد23

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطمقبولمقبولمتوسطحارث خمٌس رمل احمد24

55.1ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولحسٌن أحمد محمد حسٌن25

58.2ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولحمزة شهاب احمد نصٌف26

0معٌدضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمتوسطحنٌن احمد سعدي شهاب27

76.3ناجحمتوسطمتوسطجٌدجٌدمتوسطامتٌازجٌد جداجٌدخلدون داود سالم خلف28

55.1ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولخمٌس خلف عابر سلٌمان29

0معٌدضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولرحمة سالم طابور حسن30



0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولمتوسطمقبولرعد شهٌد صالح محٌمٌد31

0معٌدضعٌفضعٌفجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولزمن هاٌل صالح محمد32

0معٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطمقبولزٌن العابدٌن علً حمدان33

66.35ناجحمقبولمتوسطجٌدمقبولمتوسطمقبولجٌدمتوسطزٌنب عادل محمد حسن34

0معٌدمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعٌفجٌدمتوسطسامٌة أحمد مصطفى ٌاسٌن35

0معٌدضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولسعد عبدهللا عمر حدٌد36

58.5ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطجٌدمقبولسعد علً خضٌر نجم37

0معٌدمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفجٌدمقبولسعٌد حبٌب سعٌد حمٌد38

0معٌدمستوفًضعٌفمقبولمقبولمتوسطضعٌفجٌدمستوفًسفٌان رباح محمد39

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولسمر كامل عبد هللا رشٌد40

77.5ناجحجٌدمتوسطجٌد جداجٌدجٌدجٌدامتٌازمتوسطسمراء سعدون احمد جاسم41

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسمٌر علً صالح حسٌن42

0معٌدمستوفٌةضعٌفمقبولمقبولمقبولمستوفٌةمقبولمستوفٌةسهى عاجل محمد حاوي43

77.8ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدسهٌلة صالح خلٌل عبد44

67.6ناجحمقبولمتوسطمتوسطجٌدجٌدمقبولجٌد جداجٌدشهد جمال سعٌد صالح45

63.85ناجحمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولجٌدجٌدمتوسطشهد عادل حسن مجٌد46

0معٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطضعٌفمتوسطمقبولصباح أٌوب حسن داود47

0معٌدضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفصباح موفق نوري حسن48

75.2ناجحجٌدمتوسطجٌدجٌدمتوسطامتٌازجٌدجٌد جداصدٌان نهٌر بدر نادي49

0معٌدمقبولمقبولضعٌفمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولصالح هادي خلٌل حسٌن50

0معٌدضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفمتوسطمقبولعادل مانع منار محسن51

عبدالرؤوف ٌعقوب خضر52

0معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمتوسطمقبولعبدالعزٌز ناطق جهاد عل53ً

64.4ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمقبولعبدالكرٌم حمٌد جدٌع محمد54

85.85ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدامتٌازامتٌازامتٌازعبدهللا حارث خلٌل55

0معٌدمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًمقبولضعٌفمقبولمستوفًعبدهللا علً أحمد عوٌد56

77.45ناجحجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداامتٌازجٌدعبدهللا نجم عبد هللا محمود57

76.6ناجحمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداامتٌازمقبولعبدالوهاب ناجً جاسم إبراهٌم58

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولعدنان فاضل عباس صالح59

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفمتوسطمقبولعلً ابراهٌم احمد ظاهر60

59.85ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولعلً اضحوي عبد هللا زوٌد61

62.25ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولجٌد جدامقبولعلً رعد عبد هللا سلطان62

86.95ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌدامتٌازامتٌازجٌد جداعلً محمد عبد الحافظ مبارك63



63.9ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌدمتوسطجٌدعلً محمد عبٌد64

0ناجحمقبولمقبولمستوفًمتوسطمستوفًمقبولمستوفًمقبولعلً محمد فٌزي حسٌن65

0معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفجٌدمقبولعمار خوام محرف جاسم66

58.4ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولعمار عامر عبد الفتاح محمد67

57.55ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولعمر سامً جدٌع حمود68

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولمتوسطعمر عبدالودود ٌاسٌن محمود69

0معٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولمتوسطجٌدمقبولعمر محمد غٌدان محمد70

0معٌدضعٌفضعٌفمستوفًضعٌفمقبولمقبولمتوسطمستوفًعمران بدر محمود حمٌد71

0معٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولجٌدمقبولعٌسى خالد علً جاسم72

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولغالب طالب فواز حواس73

0معٌدضعٌفمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولغزالة زٌدان فاضل مهدي74

0معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولغفران شاكر حمٌد صالح75

0معٌدمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولمتوسطمقبولغفران علً جاسم76

0معٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولمتوسطمتوسطمقبولفاتن نصٌر صابر دعدوش77

0معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولمتوسطجٌدجٌدمقبولفاطمة كامل ابراهٌم سمٌن78

65.95ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولامتٌازمتوسطجٌد جدالٌث حسٌن سعود أحمد79

0معٌدمستوفًمقبولمستوفًضعٌفمقبولمقبولمقبولمستوفًلٌث دلف حسون عل80ً

0معٌدمستوفًمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًمقبولمستوفًمستوفً ماهر طٌف ماهر حسن81

64.45ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌد جدامقبولمحمد ابراهٌم مخلف82

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولمحمد حمد علً احمد83

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد حمدون محمد بكر84

محمد حمٌد حسٌن سمٌن85

0راسب بالغشراسب بالغشراسب بالغشراسب بالغشراسب بالغشراسب بالغشراسب بالغشراسب بالغشراسب بالغشمحمد خلٌل رحٌم كرٌم86

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد سلٌمان علً محمد87

59.15ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمحمد عبد هللا ٌاسٌن عل88ً

66.95ناجحمتوسطمقبولجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطمحمد عدنان تركً ٌحٌى89

0معٌدمستوفًمقبولمستوفًضعٌفمستوفًضعٌفمستوفًمستوفً محمد محمود مجٌد محمد90

75.45ناجحمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدامتٌازمتوسطمحمود احمد عتاوي محمد91

58.6ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمتوسطمحمود سامً فاضل عبد القادر92

0معٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولجٌدمقبولمروة عبد الكرٌم ناجً عل93ً

70ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمقبولجٌدجٌد جداجٌدمزاحم حسٌن مزاحم عل94ً

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمصطفى ابراهٌم محمد سلطان95

84.4ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جدامتوسطامتٌازامتٌازامتٌازمصطفى اسماعٌل علً صالح96



56.95ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولمصطفى توفٌق علً ابراهٌم97

0معٌدمستوفًمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمستوفًمستوفًمصطفى سعد عباس محٌمٌد98

0معٌدمستوفًمقبولمتوسطضعٌفمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًمصطفى سعٌد عبدالحمٌد حمد99

0معٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفمتوسطمقبولمصطفى فاضل جٌجً عباس100

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى فرٌد فرحان101

0معٌدمقبولمتوسطجٌدجٌدمتوسطضعٌفجٌد جدامتوسطمصطفى نصٌر علً عباس102

66.45ناجحمقبولمتوسطجٌدمقبولمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطمعاذ عبد إبراهٌم حسن103

0معٌدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعٌفجٌدمقبولمقداد أحمد محمد ٌوسف104

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقداد محمد عواد حسن105

0معٌدمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفمتوسطمقبولمنهل محمد مطلك حمود106

0معٌدمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفجٌدمقبولمها عبد المجٌد صالح محٌمٌد107

0معٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمتوسطمتوسطمٌثم صالح علً عبد108

64.2ناجحجٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطجٌد جدامتوسطمٌمونة محمد حسٌن صالل109

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفناظم ذٌاب حمد خضر110

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفناهض أحمد ترك111ً

0معٌدمقبولمقبولمتوسطضعٌفضعٌفجٌدجٌدمتوسطنزار علً حمود حماش112

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفنزار هادي محمود سلٌمان113

0معٌدمقبولضعٌفضعٌفمقبولمتوسطمتوسطجٌدمقبولنصر مزحم داود رمٌض114

61.7ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطنهاد طالب سلمان محمود115

72.65ناجحجٌدجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطنؤاس خالد جلٌل حمود116

75ناجحمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌد جدامتوسطهالة مجٌد طه ٌحٌى117

62.1ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطجٌد جدامقبولهدٌر جواد خطاب حمد118

0معٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمتوسطمقبولهٌثم كرٌم كردي لطٌف119

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفمقبولمقبولوسام إبراهٌم صالح120

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفمتوسطضعٌفٌاسر مانع ابراهٌم121

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولجٌدضعٌفصدام رجب عبد مصطفى122

0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعطٌة حسٌن عل123ً

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمستوفًضعٌفمقبولمستوفًعدوان صدام خلف124


