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المعدلالنتٌجةحاسوب رٌاضٌات لالقتصادٌٌنمصارففكر اقتصاديحسابات قومٌةاحصاء اقتصادياقتصاد جزئًاالسمت

0معٌدمقبولمتوسطضعٌفمتوسطجٌدجٌدمقبولابتسام اسعد حسن1
0معٌدجٌد جداضعٌفمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولابتهال محمود شاكر2
76ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جدامقبولابراهٌم مخلف ابراهٌم عل3ً
0معٌدمتوسطجٌدضعٌفمتوسطجٌدامتٌازجٌد جداابو بكر عبد حماد مضح4ً
73.4ناجحجٌدامتٌازمتوسطجٌد جداجٌدامتٌازمقبولاثٌر عامر محمود5
0معٌدمقبولضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفجٌدمقبولاحمد روكان احمد6
0معٌدمتوسطمقبولضعٌفضعٌفضعٌفجٌدضعٌفاحمد شهاب احمد عبدالكرٌم7
0معٌدجٌدجٌدضعٌفمتوسطمتوسطجٌدمقبولاحمد شهاب احمد محمد8
0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد عدنان عبد ٌوسف9

59.8ناجحجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولاحمد علً عبد هللا عكٌل10
0معٌدجٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفاحمد محل مزبان حمد11
0معٌدجٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفجٌدضعٌفاحمد محمود عبدهللا12
0معٌدمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولادرٌس كمال فزاع محمد13
80.6ناجحجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدادهم صفا حسٌن عل14ً
0معٌدمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمستوفًضعٌفارشد حمٌد علوان 15
71.1ناجحجٌد جدامقبولمتوسطجٌدجٌدجٌد جدامتوسطاسراء عبد الودود رشاد وجٌه16
68.1ناجحجٌد جداجٌد جدامقبولمتوسطجٌدمقبولمتوسطاسماء اسماعٌل علٌان17
74.9ناجحجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌدامتٌازجٌد جدااسماء جاسم محمد صالح18
0معٌدجٌدضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطجٌدضعٌفاكرم احمد جمٌل عباس19
61.6ناجحمتوسطمقبولمقبولجٌدجٌدمتوسطمتوسطاكرم مزبان محمود احمد20
0معٌدجٌد جداضعٌفمقبولجٌد جدامقبولجٌدضعٌفاالء عبدهللا محمد حسٌن21
73.1ناجحجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌدامتٌازمقبولامل عمر عباس22
0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفامنة عبدالباسط عبدهللا هالل23
0معٌدجٌدجٌدضعٌفمتوسطجٌدجٌدضعٌفامٌر صباح فجر صالح24
0معٌدجٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمتوسطضعٌفامٌر كرٌم جاسم محمد25
0معٌدمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفانس احمد حسٌن26
73.6ناجحامتٌازمتوسطجٌدامتٌازجٌدجٌد جدامقبولانفال احمد ابراهٌم27



77.4ناجحامتٌازجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدأنفال مبارك زكً مبارك28
0معٌدمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفانمار احمد صالح روضان29
0معٌدمستوفًجٌد جدامستوفًجٌدجٌدمتوسطمستوفًاوس عادل حسن30
77.6ناجحجٌدمتوسطمتوسطامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌداٌاد عواد ٌاسٌن حسن31
80.6ناجحجٌد جدامقبولجٌدامتٌازجٌدامتٌازجٌداٌالف حرب حمد محمد32
0معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفباسم اسماعٌل جاسم احمد33
0معٌدمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطمقبولمقبولضعٌفبكر علً حسٌن34
65.4ناجحامتٌازمقبولمتوسطمتوسطمقبولجٌدمقبولبلسم غازي مطر35
0معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطمقبولبهاء فؤاد هاشم احمد36
0معٌدجٌد جداجٌدمقبولجٌد جدامتوسطجٌد جداضعٌفتارة حكمت فٌاض حسٌن37
0معٌدامتٌازضعٌفضعٌفمتوسطمتوسطمتوسطمقبولتماره هانً حاتم احمد38
89.9ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداثامر احمد رسول كامل39
68.8ناجحجٌدمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطجاسم فارس جاسم40
66.4ناجحمتوسطمقبولمتوسطجٌد جداجٌدجٌدمقبولجواد شهاب احمد41
80.9ناجحجٌدامتٌازجٌد جداامتٌازجٌدامتٌازمتوسطحاتم كرٌم احمد صالح42
61.6ناجحجٌدمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولحارث صالح إبراهٌم محمد43
0معٌدمتوسطمقبولضعٌفضعٌفمقبولجٌدضعٌفحسن مجبل محمد حسٌن44
0معٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطضعٌفمقبولضعٌفحسٌن حماد محمد45
66.1ناجحجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولمتوسطمتوسطحماد احمد نواف فدعم46
0معٌدمقبولضعٌفضعٌفمتوسطمقبولمتوسطمقبولحمدان نزهان محمد47
60.6ناجحجٌدمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولحمزة هاشم شاكر محمود48
0معٌدجٌد جداجٌدمقبولضعٌفمقبولجٌد جداضعٌفحمزه اوس احمد حمزه49
0معٌدجٌدضعٌفضعٌفجٌدضعٌفمقبولمقبولحنٌن ندا خزعل50
0معٌدمتوسطمقبولضعٌفجٌدمتوسطمقبولمقبولحٌدر علً حسٌن51
71.1ناجحجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌد جداجٌد جدامقبولحٌدر فارس محمد52
0معٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌدجٌد جداضعٌفخالد جمال محمد53
0معٌدمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفخالد شاكر اسماعٌل54
0معٌدجٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفخالد وعد خلٌف عواد55
81.7ناجحجٌدجٌدجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازمتوسطخضٌر ٌاس خضٌر عباس56
77.3ناجحجٌد جدامتوسطجٌدجٌدجٌد جداامتٌازجٌدذوالفقار طالب خضٌر57
0معٌدمتوسطمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطجٌدضعٌفراضً صعب عباس58
0معٌدجٌد جداضعٌفضعٌفمتوسطمقبولمتوسطضعٌفرافد عمر حسن59



0معٌدجٌد جداضعٌفمقبولمتوسطجٌدجٌدضعٌفرسل طه خضر60
0معٌدجٌد جدامتوسطضعٌفجٌدجٌدجٌدضعٌفرسل محمد علً حمود61
0معٌدمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفمقبولجٌدضعٌفرضوان سامً شمس عل62ً
58.7ناجحجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولرٌام رسول كمال63
0معٌدامتٌازضعٌفمتوسطمتوسطجٌدجٌدمتوسطزكٌة مشتاق نزهت64
0معٌدجٌدمقبولجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداضعٌفسارة محمد مجٌد عبٌد65
0معٌدجٌدجٌد جداضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفسالم عواد عجم66ً
0معٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدامتٌازغسالً علً فرحان67
0معٌدمستوفًمتوسطمقبولمستوفًمستوفًجٌد جداجٌدسالً محمد كاظم68
66.1ناجحجٌدمتوسطمقبولجٌدجٌدجٌدمقبولسامر حسن محمد عبٌد69
79.5ناجحجٌد جدامقبولجٌدامتٌازجٌدامتٌازجٌدسجى خمٌس محمد ثامر70
0معٌدمتوسطضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولسرحان منذر سرحان ذٌاب71
68.6ناجحجٌد جداجٌدمقبولجٌدجٌدامتٌازمقبولسرواء عٌسى حمٌد صالح72
85.1ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌدجٌدسرى شاكر حماد73
0معٌدجٌدمقبولضعٌفمقبولجٌدجٌدضعٌفسعد مبارك توفٌق احمد74
0معٌدجٌد جدامقبولضعٌفمتوسطمتوسطجٌدضعٌفسعد مجٌد لطٌف75
0معٌدجٌد جداضعٌفضعٌفمتوسطمقبولمتوسطضعٌفسفٌان صالح ابراهٌم76
0معٌدمتوسطمقبولضعٌفضعٌفمقبولمتوسطضعٌفسفٌان قحطان حتروش77
68.9ناجحجٌدجٌدمقبولجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطسنان حسٌن علً خلف78
76.5ناجحجٌد جداامتٌازجٌدامتٌازجٌد جداجٌدمقبولسهٌل احمد سهٌل حمودي79
72.1ناجحجٌدجٌد جدامتوسطجٌدمقبولجٌد جداجٌدسٌف سعد علً خلف80
0معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفسٌف كمال عٌسى نجرس81
0معٌدجٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفشهد روكان كامل ابراهٌم82
0معٌدجٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمتوسطضعٌفشٌبان خضٌر عبد حسٌن83
0معٌدمتوسطمتوسطضعٌفمتوسطجٌدمقبولضعٌفشٌماء حسٌن محمد ضٌف84
0معٌدجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدجٌدجٌد جداضعٌفصدام عبدهللا دخٌل الطٌف85
0معٌدمتوسطضعٌفضعٌفمقبولمقبولجٌدضعٌفصكر فاروق طلفاح86
0معٌدمستوفًمقبولمستوفًمستوفًضعٌفمتوسطضعٌفصهٌب صباح فاضل عبود87
0معٌدمستوفًضعٌفمقبولمقبولضعٌفمستوفًضعٌفصهٌب منذر ضاري رزوق88ً
0معٌدضرغام عبدالحسٌن كاظم89
0معٌدجٌد جدامقبولضعٌفضعٌفجٌدجٌدضعٌفطٌف وهاب حمٌد مجٌد90
0معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعابر ابراهٌم احمد91



69.2ناجحجٌد جداجٌدمقبولمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطعباس زٌاد ذٌاب عباس92
0معٌدمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطمقبولجٌدضعٌفعبد الرزاق حسن مضح93ً
0معٌدجٌدجٌد جداضعٌفمتوسطجٌدجٌدمقبولعبدالغنً ٌونس جمعه94
0معٌدمتوسطجٌدضعٌفمتوسطجٌدجٌد جداضعٌفعبدالكرٌم احمد وحٌش95
0معٌدعبدهللا حمود خلف سلٌمان96
0معٌدمقبولضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفعبدهللا فارس شكر97
65ناجحمتوسطجٌدمقبولجٌدمتوسطجٌدمقبولعبدهللا مقداد عبدون حمد98
60.7ناجحجٌد جدامقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولعبدهللا ناٌف تركً احمد99

64.4ناجحجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطامتٌازمتوسطعبدالواحد غازي ذٌاب احمد100
0معٌدغجٌدمقبولجٌدجٌدجٌدمتوسطعثمان عبدالعزٌز علً خلف101
0معٌدمقبولضعٌفضعٌفجٌدضعٌفجٌدضعٌفعدنان خلف احمد حبٌب102
0معٌدجٌد جداضعٌفمقبولمتوسطجٌدجٌدضعٌفعذراء ظاهر فهد103
64.5ناجحجٌد جدامتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطعزٌزة سعد اسماعٌل طالل104
0معٌدمتوسطمقبولضعٌفمقبولمتوسطمقبولضعٌفعصام جاسم محمد شهاب105
0معٌدجٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفعلً حمد أحمد شكط106ً
0معٌدمقبولضعٌفمستوفًمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفعلً فائق ٌاسٌن رمان107
0معٌدمستوفًضعٌفضعٌفمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفعلً نزار نجم عبد هللا108
0معٌدجٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولعلً ٌاسٌن قائم مزعل109
0معٌدمتوسطضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمتوسطمقبولعمر حسٌن حمود حسن110
0معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمتوسطمقبولعمر طه احمد هاشم 111
0معٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدضعٌفعمر عامر نوري112
66.5ناجحجٌد جدامتوسطمقبولمتوسطجٌدجٌدمتوسطغسان حامد حسٌن علً محمد113
69.5ناجحجٌدمتوسطمقبولجٌد جداجٌد جداجٌدمقبولغسان ضٌاء محمد نجم114
0معٌدجٌد جداجٌدضعٌفمتوسطجٌدامتٌازمتوسطغفران حامد رشٌد115
0معٌدجٌد جداضعٌفضعٌفمتوسطمتوسطمتوسطضعٌفغٌث حسٌن علٌوي صالح116
63.3ناجحجٌد جدامتوسطمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولفاتن فاضل ساٌع فرحان117
0معٌدجٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولفرج حسٌن نجم خلف118
0معٌدجٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌففؤاد منذر احمد محمد119
68.5ناجحامتٌازمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمتوسطقطر الندى المهلب خلف سلمان120
0معٌدمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفلٌث عبدالمنعم  خلٌل حمد121
0معٌدمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمستوفًضعٌفماجد احمد فرحان عبدهللا122
0معٌدغغضعٌفمستوفًغضعٌفغمحمد احمد نواف123



75ناجحجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمحمد امٌن هٌثم احمد عباس124
0معٌدمتوسطمقبولضعٌفضعٌفمقبولجٌد جدامقبولمحمد حامد زٌدان125
73.2ناجحجٌدمتوسطمقبولجٌدجٌد جداجٌدجٌدمحمد حسن احمد شوٌش126
0معٌدمحمد حسٌن علً عجم127ً
0معٌدجٌد جدامقبولضعٌفمقبولمقبولجٌدضعٌفمحمد حسٌن علً محمد128
0معٌدجٌدمتوسطضعٌفضعٌفمقبولمتوسطضعٌفمحمد حٌدر عبدالكرٌم سلمان129
0معٌدمستوفًضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبولمحمد خضٌر عباس130
70.9ناجحجٌدجٌدمقبولجٌدجٌدجٌد جدامتوسطمحمد خمٌس محمد131
0معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد خوام عبد رشٌد132
0معٌدجٌدضعٌفمقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولمحمد رافع صالح ربٌع133
0معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد سفٌان خضٌر خلف134
0معٌدجٌدضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفمحمد صبحً خلف  غالم135
0معٌدجٌد جداضعٌفمقبولجٌد جداجٌدجٌدمقبولمحمد عبدالستار أحمد عصمان136
0معٌدجٌد جداضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفمحمد عبدالطٌف صالح الطٌف137
77.5ناجحجٌدجٌدجٌدامتٌازجٌدجٌد جدامتوسطمحمد عطا هللا محمد زبط138
0معٌدجٌدمقبولضعٌفجٌدضعٌفمتوسطضعٌفمحمد غسان زكرٌا139
70ناجحجٌدمقبولمتوسطمتوسطجٌدجٌد جداجٌدمحمد غٌث جاد هللا اسماعٌل140
0معٌدجٌد جداجٌدضعٌفمقبولجٌدجٌد جداضعٌفمروان حسن محمد خضٌر141
0معٌدجٌدمقبولضعٌفمتوسطمقبولجٌدمتوسطمروان ناٌف بخٌت142
75.1ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطامتٌازجٌد جداجٌدمقبولمروة رعد شكر محمود143
0معٌدجٌد جداضعٌفضعٌفمتوسطمقبولمقبولضعٌفمروة قاسم سعٌد144
0معٌدجٌدضعٌفمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمرٌم ابراهٌم صالح عل145ً
0معٌدجٌدمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطمقبولضعٌفمصطفى احمد سعد146
0معٌدجٌدمتوسطضعٌفجٌدضعٌفجٌدمقبولمصطفى خمٌس ضاري محمود147
0معٌدمصطفى عباس ناصر148
71.4ناجحجٌد جداجٌدمقبولجٌد جداجٌد جداامتٌازمقبولمالذ لطٌف فزع149
0معٌدجٌد جدامتوسطضعٌفمقبولمقبولجٌد جدامقبولموج قصً مولود ابراهٌم150
0معٌدمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمستوفًضعٌفمٌثم ابراهٌم حسن خلف151
65.4ناجحجٌدمتوسطمقبولجٌد جدامقبولجٌدمقبولمٌنا عبدالرحمن محمد عواد152
0معٌدجٌد جداضعٌفمقبولمتوسطضعٌفجٌدمتوسطنجالء سمٌر حمادة نامس153
0معٌدامتٌازمقبولمقبولجٌد جداضعٌفمقبولمتوسطنغم عٌسى عبدهللا حسٌن154
64.4ناجحجٌد جدامتوسطمقبولمتوسطجٌدجٌدمقبولنمً هزاع محمد سالم 155



74.2ناجحامتٌازجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدجٌد جداجٌدنور راسم خلف عبدهللا156
0معٌدمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفنوفل اسماعٌل احمد157
64.6ناجحجٌدجٌدمتوسطمتوسطمقبولجٌد جدامقبولهاجر عامر حمٌد عٌاش158
73.8ناجحامتٌازجٌد جدامقبولجٌدجٌد جداامتٌازمقبولهاجر عبدالخالق فٌاض159
0معٌدجٌدمقبولضعٌفمتوسطمتوسطجٌدضعٌفهٌثم ٌوسف محسن160
60.4ناجحجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولولٌد محمد حسٌن161
0معٌدجٌدضعٌفمقبولمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفٌاسر صالح حسن سالم162
0معٌدجٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفجٌد جداضعٌفٌاسر صالح صبحً حمد163
0معٌدمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولجٌدضعٌفٌاسٌن ابراهٌم عبدهللا مطر164
0معٌدمتوسطمقبولمقبولضعٌفضعٌفمتوسطمقبولٌوسف رافد صالح  جاسم165
0معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفٌوسف رسول فهد محمد166
0معٌدمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطمقبولمتوسطضعٌفٌوسف  عبدالرزاق نوري167
68.6ناجحجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌد جدامقبولمحمد نجم مندٌل168


