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  الدراسة الصباحية

ت
االسم

انكلٌزيتنمٌةبٌئةزراعًصناعًدولًمالٌة1رٌاض1ًكلً
النتٌجة 

النهائٌة

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولابراهٌم ضٌاء ابراهٌم ٌاسٌن1

راسبمقبولمتوسطمقبولمقبولضعٌفجٌدمقبولمقبولمقبولابراهٌم عالءالدٌن عبدالستار2

ناجحمتوسطجٌد جدامتوسطجٌد جدامتوسطامتٌازجٌد جداجٌدجٌد جدااحسان عباس فاضل محمد 3

ناجحمقبولمقبولمتوسطجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولاحمد حسن علً فزع4

راسبمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولاحمد حماد احمد5

راسبمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفجٌدمقبولمقبولمقبولاحمد خلٌل نوري6

ناجحمقبولمقبولمتوسطجٌدجٌدجٌد جدامقبولمقبولمقبولاحمد صباح منٌف 7

ناجحمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطاحمد طالب تركً حمادي8

ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌدمتوسطمتوسطمتوسطاحمد عبدهللا نامس شمٌل9

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطاحمد فٌصل جاسم10

راسبضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضعٌفمقبولاحمد قحطان عبد سمٌر11

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولجٌداحمد محً ذٌاب احمد12

ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولادهم خضٌر عباس زعل13

ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌد جداجٌدمقبولمقبولارشد انور عبدالكرٌم احمد 14

ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولجٌداركان شعالن حمزة15

ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌدمقبولمتوسطمتوسطاسراء قاسم نصٌف16

ناجحمقبولجٌدمتوسطجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمتوسطاسراء محمد مهدي17

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطاشرف ربٌع خلٌل18

ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولالباب محمود عطٌة19

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولالخنساء حردان مشحن عباس20

ناجحجٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌدانسام محمد مجٌد عبٌد21

راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولانمار احمد صالح روضان22

ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطامتٌازمقبولمقبولمقبولاٌة ابراهٌم متعب محمد23

ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولمتوسطاٌة راجً علً زٌدان24

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمقبولجٌد جداجٌداٌة وهبً ولً عل25ً

ناجحمقبولمتوسطمتوسطجٌدمقبولجٌد جداجٌدمقبولمتوسطاٌمن سحاب احمد حنظل26

ناجحمقبولمتوسطمتوسطجٌد جدامقبولجٌدمقبولجٌد جداجٌداٌمن لؤي اٌوب محمد27
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ناجحجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطاٌناس اكرم صبحً 28

ناجحجٌدجٌدجٌدامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازاٌوب جاسم خلٌفة احمد29

راسبمقبولمتوسطمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولباسم اسماعٌل جاسم احمد30

ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولبسام رشٌد كنعان 31

ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌدمقبولمتوسطمتوسطبالل جاسم محمد عطٌة32

ناجحمقبولمقبولمتوسطجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌدبالل فرحان عباس33

ناجحجٌدمقبولمتوسطجٌد جدامتوسطجٌد جدامقبولامتٌازامتٌازتكتم عبدالكرٌم باقر عباس34

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولتمارة هانً حاتم احمد35

ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولمتوسطمتوسطتوفٌق علً لطٌف36

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولحسان ثابت نعمان37

راسبمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفحسن مجبل محمد حسٌن38

راسبمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفحسن محمد علً صالح39

راسبمقبولمتوسطمتوسطضعٌفمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولحفصة صدام كامل40

راسبمقبولمتوسطمقبولضعٌفضعٌفمتوسطمقبولمقبولمقبولحمزة اكرم احمد ٌوسف41

راسبمقبولمتوسطمقبولمتوسطضعٌفمتوسطمتوسطمتوسطمقبولحٌدر حسن كرٌم42

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحٌدر علً حسٌن43

راسبمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولخالد شاكر اسماعٌل44

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولخطاب علً حسن صالح45

ناجحمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولدرٌد احمد جاسم علٌوي46

ناجحجٌدجٌدمتوسطامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازرافع سعد جاسم عبدهللا47

راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولرسل محمد موسى 48

ناجحمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطجٌدجٌد جدارغد مثنى ابراهٌم رشٌد 49

ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جدامقبولمقبولمتوسطرنٌن عارف مرشد50

ناجحمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولرهان خلف محمود حمد51

راسبمقبولجٌدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعٌفمقبولرهان هاشم اسماعٌل خضر52

راسبمقبولمقبولمتوسطمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولرٌم عبدالسالم عمر وهٌب53

ناجحمقبولجٌد جدامتوسطجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جدارٌمة خلف طعس54

ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جدامقبولمقبولجٌدزٌنا ٌاسٌن مخلف حسن 55

ناجحمقبولمتوسطجٌدمتوسطمقبولجٌد جدامقبولمقبولمتوسطزٌنة سعد خلٌل ابراهٌم56

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولسالم جادهللا محمود57
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ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسالم عواد عجم58ً

ناجحمقبولمتوسطجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌدمتوسطجٌدسامان حامد عبد هللا59

راسبمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجٌدضعٌفضعٌفسرحان منذر سرحان60

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولجٌدسعد ذٌاب حسٌن دوالب61

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولمتوسطسعد محمد خضٌر62

ناجحمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسطسفٌان دهام سلطان حاجم63

راسبمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولضعٌفمقبولسالم ظاهر علً 64

ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولسمٌة نصٌف جاسم محمد65

ناجحمتوسطامتٌازجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازسهٌر حٌدر عبد الجبار 66

ناجحمقبولجٌدمقبولجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطمقبولسٌف نجم تركً عبد67

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسٌناء كرٌم نزال 68

ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولامتٌازمتوسطشاكر مظفر رشٌد69

ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولمتوسطجٌدشهد جاسم محمد عبدهللا70

ناجحمقبولجٌدجٌدجٌد جدامتوسطامتٌازجٌدمتوسطمقبولصابر قاسم صالح71

راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضعٌفمتوسطصافً سعٌد سنو 72

ناجحمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولصائب صبار زبار نزال73

راسبمقبولمقبولمقبولضعٌفمتوسطجٌدمقبولضعٌفمقبولصباح مشعان مهدي74

راسبمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولصهٌب صباح فاضل عبود75

ناجحمتوسطمقبولمقبولجٌدمقبولجٌد جدامقبولمتوسطمقبولصهٌب صفاء محمد حمٌد76

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولصهٌب منذر ضاري رزوق77ً

ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسططلٌعة حكٌم شامل78

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولعباس حسٌب جمٌل احمد79

راسبمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولضعٌفمقبولعبد الصمد حماد جاسم80

ناجحمقبولمتوسطمقبولامتٌازمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولعبدالقادر عباس فاضل81

ناجحمتوسطجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدامتٌازمتوسطعبدهللا علً صالح سلٌمان82

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولعبدهللا محمد خٌرو حمادي83

ناجحمتوسطجٌدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولعبدهللا مزاحم سلٌمان لطٌف84

راسبمقبولمتوسطمقبولمقبولضعٌفمتوسطمقبولمقبولمقبولعبد هللا هزبر عواد ٌونس 85

راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمتوسطمقبولمقبولمقبولعبٌر رافع ظاهر86

ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعثمان كاظم عبد هللا87
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ناجحمقبولمقبولمقبولجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطجٌدمقبولعدنان سعدون صالح88

راسبمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفعصام جاسم محمد89

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولعلً احمد سبع90

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولعلً جعفر زٌدان91

راسبمقبولمقبولمقبولمتوسطضعٌفمتوسطمقبولمقبولمقبولعلً موسى عبش بنٌان92

ناجحمقبولمقبولجٌدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولعماد حاوي شرموخ93

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولعمر ذٌاب احمد94

ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولمتوسطعمر ضاحً محمد محمود 95

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولعمر عبدهللا محمد96

ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جداعهد خلٌل ابراهٌم97

ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطعٌسى فؤاد حمزة ابراهٌم98

ناجحمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولغازي محمود ندا هجار 99

ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازغسق قاسم محمد محمود100

ناجحمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولغفران نزهان موالن ترك101ً

ناجحجٌدمقبولمتوسطمتوسطمقبولجٌدمقبولجٌدجٌدغٌث مهدي محمود102

ناجحجٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسطامتٌازمتوسطجٌد جدامتوسطفاتن حمٌد ناجً محمد103

راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضعٌفمتوسطفرحان احمد صالح بشٌر104

راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمتوسطمقبولمقبولمقبولقصً جمعة عائد105

ناجحمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولكامل اٌاد كامل106

ناجحمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولكهالن حامد محمد 107

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولجٌدمقبولمتوسطمقبوللؤي غاٌب احمد جاسم108

ناجحمقبولمتوسطجٌدجٌدمتوسطجٌدمقبولمقبولمتوسطلٌلى عبد فرج جدوع 109

ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولجٌدمتوسطماجدة محمد احمد سلمان110

راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمأمون محمد حسن 111

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمتوسطمحمد احمد فرج لفتة112

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد حسٌن علً عجم113ً

راسبمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمحمد حٌدر عبدالكرٌم سلمان114

راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولضعٌفمتوسطمحمد خضٌر عباس115

راسبمتوسطضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد صبحً خلف غالم116

راسبمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفمتوسطمقبولمقبولمقبولمحمد طه حمادي117
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ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمحمد عالءالدٌن كرٌم118

ناجحمتوسطجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازمحمد غاٌب ٌعقوب ٌوسف119

ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطامتٌازمقبولمتوسطمقبولمحمد قصً وجٌه عتوي 120

راسبمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمحمد محمود حمٌد سلمان121

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمحمود جمعة مطر محمد122

ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌدجٌدمحمود فارس محمود123

ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌد جدامقبولجٌد جداجٌدمحمود مجٌت احمد خلف 124
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