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128راسبمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفٌوسف صباح طاٌس عبدهللا128

129راسبضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفٌوسف غازي مصدف حجاب129
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2انكلٌزي2حاسوب2رٌاضٌاتمصارففكرحسابات2احصاء3جزئًاالسم
نتٌجة 

2كورس

ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطابرار صالح احمد علوان 

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولاثٌر محمد جدوع ناصر

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاجوان كامل زٌدان

راسبمقبولضعٌفمتوسطمقبولجٌدجٌدجٌدمتوسطاحمد حمٌد رشٌد

راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفاحمد عدنان عبد ٌوسف

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطاحمد مرعً حمد جاسم

راسبمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفادهم عدنان ٌاسٌن مجٌد

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفارشد حمٌد علوان

راسبمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفازهر حسن محمد حربً

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولاسراء عباس محمد عباس

ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولاسماء منذر ظٌف

راسبمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاشرف غدار عباس

ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطاكرم طالب علوان

ناجحمتوسطمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطاالء مزاحم شجاع 

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفامجد رمضان جدوع ناصر

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفامنة عبدالباسط عبدهللا هالل

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفامنة ماهر حسٌن

ناجحجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطاوس سامً عبدالرحمن

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولاٌمن عبد شحاذة

راسبمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدضعٌفاٌمن عبدهللا خلف عبدهللا 

راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌد جداجٌد جداضعٌفاٌهاب عدنان توفٌق جاسم 

راسبمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمتوسطاٌوب حمود رجب

راسبمقبولمقبولمتوسطمقبولضعٌفجٌدمتوسطمقبولبتول احمد ٌعقوب

راسبضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولبركات علً زامل اجٌاد

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولبالل علً جدعان لهمود

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمتوسطجٌدبنٌن خورشٌد رشٌد

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولحسام ثامر حسٌن

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحسن علً مرزوك سعٌد



ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولحسن هادي لفتة حسن

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحنٌن ندا خزعل

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولخلود جودت علً

ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدمتوسطجٌد جداخٌرهللا خلف عبدهللا حمٌد

ناجحمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌددحام حاجم فهد حواس

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطدعاء ارحٌم خلف

ناجحمقبولمتوسطجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولجٌدرانٌا صكر ٌاسٌن 

ناجحمقبولجٌدجٌدمقبولمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطرفعات شوٌش احمد

راسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرنا محمود صالح

ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسطجٌدرونق خالد حمٌد محمد

ناجحمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌدرٌم طارق فارس حاجم 

راسبضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسبهان زٌد مرٌف

ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌدسحر نزهان علً معروف

ناجحمقبولمقبولجٌدجٌدجٌدجٌدمقبولجٌدسراب مثنى سامً جمٌل

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولامتٌازمتوسطجٌدسعد مهدي حمادة ٌاسٌن 

ناجحمقبولمقبولجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدمتوسطجٌدسعد مؤٌد علً جسام

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفسلوان حمد ابراهٌم

ناجحجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسٌف حازم فرج

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسٌف كمال عٌسى نجرس

ناجحمقبولمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولشهاب احمد تركً محمد

ناجحمتوسطجٌدمقبولمقبولامتٌازمقبولمقبولجٌدصبا زامل روضان جاسم

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفصفاء ابراهٌم عبدهللا 

راسبمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولمتوسطمقبولصفاء عالء مشعل جدعان

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفصهٌب نجم عبدهللا خضر

ناجحجٌدمقبولجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جداجٌدجٌدطه محمد زكً

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولعاصم عبدالرزاق خضٌر عباس

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبد احمد عواد عبد

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدالخالق حمد عبدهللا

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدالرحمن جبار نقدي

ناجحمقبولمقبولجٌدجٌد جدامقبولجٌدمتوسطمتوسطعبدالرحمن علً محمد



راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدالعزٌز عباس فنر عبدهللا

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولعبدهللا احمد حماد محمود

ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولجٌد جدامتوسطعبدهللا احمد مطرود خلٌفة

راسبضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولعبدهللا برهان اكرٌم

ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولعبدهللا ثامر خضٌر حسن 

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدهللا خضر عبدالواحد

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولامتٌازجٌدمتوسطعبدهللا خلف صالح مبارك 

ناجحجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولعبدهللا محمود تركً

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعدنان خلف احمد حبٌب

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجٌدعذراء منٌر اسماعٌل

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعزام عبدالهادي عبدهللا بكر

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدجٌدمقبولجٌدعلً اٌاد سعٌد عادي

ناجحمقبولجٌدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولعلً جمعة محمد

ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولعلً شهاب احمد كنج 

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌدعلً عبدالستار حمد محمد

راسبضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولعلً عبدهللا صالح

ناجحمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولعلً عمر علً زٌدان 

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً فائق ٌاسٌن رمان

ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولعلٌة حسون عمر حدٌد

راسبمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولامتٌازمقبولعمار جبار حسن عبدهللا

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمر خلٌل ابراهٌم

راسبضعٌفمقبولمقبولمتوسطمقبولضعٌفمقبولمقبولعمر سعٌد سطام احمد

راسبمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفعمر محمد احمد

راسبضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفعمر ممدوح دحام حسن

ناجحمتوسطمقبولجٌدمقبولمتوسطمتوسطجٌدمتوسطعهد ٌاسر خلف حمد

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفغزوة تركً حسٌن

راسبضعٌفمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطغسق فاضل حسن

راسبمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفغفران احمد ابراهٌم حسن

راسبمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌففلاير دحام حمود كنفذ

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد احمد نواف



ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولمحمد جاسم حمٌد مجٌد

ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطجٌدمقبولمتوسطمحمد حمٌد جودر 

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد خالد فهد علً

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمحمد رافد عبود

راسبمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفمحمد سطم حمد مجٌد

راسبضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد سفٌان خضٌر 

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد عباس فاضل

ناجحجٌدمقبولمتوسطجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمحمد عبدهللا محمود

ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطمحمد عبدالمجٌد محمد حسن

راسبمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمحمد علً حسٌن علً 

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌدمقبولمحمد فتاح علً جدوع

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد لؤي فٌصل ابراهٌم 

راسبضعٌفمقبولجٌد جدامتوسطمقبولجٌدجٌد جدامتوسطمحمد محمود ناهً حمٌد

راسبضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفجٌدمتوسطضعٌفمراد مساهر مصلح

ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمرتضى غدار عبدالجبار

ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمزهر طه مظهر صالح

راسبضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمساهر جواد مساهر نارٌم

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولجٌدمقبولمصطفى مطر حسن صالح

ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطجٌدجٌد جداجٌدجٌدمصطفى نضٌر جلٌل

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمضر قاسم نصٌف جاسم

راسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطضعٌفمعاوٌة سفٌان ضاحً قدوري

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمنٌر ابراهٌم ذٌاب

ناجحمتوسطمقبولمقبولجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازمتوسطمهند فالح احمد

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمٌس عماد لطٌف جمعة

ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمٌالد اٌاد ممدوح صالح 

راسبمقبولضعٌفمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولنزهان ٌونس صالح

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفنمارق ابراهٌم حسن عبٌد 

راسبضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفنور حمٌد رمضان

ناجحجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولجٌدجٌد جدامتوسطنور محمد لطٌف محمود

راسبضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفمتوسطنوفل اسماعٌل احمد



ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطجٌدمتوسطهبة قصً طه شكر 

ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولهمسة مثنى قاسم محمد

ناجحمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطهٌثم اٌاد محمد علً

راسبضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفوثاق عطا هللا حلو

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفوسام دحام جاسم محمد

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفوسام كنعان محمود

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفوضاح دعبول محمد علً

راسبمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطٌوسف حمٌد خلف حوٌجة

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفٌوسف رسول فهد محمد

راسبمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفٌوسف صباح طاٌس عبدهللا

راسبضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفٌوسف غازي مصدف حجاب


