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االسم
بحث تخرجبحوثتخطيطحاسوبمؤسسساتقياسيتقييمطاقةنقدية

النتٌجة 

النهائٌة

ناجحمقبولمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولابتسام اسعد حسن1

ناجحمقبولمقبولجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطابتهال محمود شاكر2

ناجحمتوسطمقبولامتٌازجٌدجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطابراهٌم مخلف ابراهٌم عل3ً

ناجحمقبولمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمقبولمقبولابو بكر عبد حماد مضح4ً

ناجحجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولاثٌر عامر محمود5

ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد روكان احمد6

ناجحجٌد جدامتوسطجٌدجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولاحمد شهاب احمد عبدالكرٌم7

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد شهاب احمد محمد8

ناجحمقبولمقبولجٌد جدامتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول احمد علً عبد هللا عكٌل9

ناجحمتوسطمقبولجٌدمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولادرٌس كمال فزاع محمد10

ناجحمتوسطمتوسطامتٌازجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداادهم صفا حسٌن عل11ً

ناجحجٌدمتوسطامتٌازجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدااسراء عبد الودود رشاد وجٌه12

ناجحمتوسطمقبولجٌدمتوسطجٌدمتوسطجٌدمقبولمقبولاسماء اسماعٌل علٌان13

ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌدامتٌازجٌدمقبولمقبولاسماء جاسم محمد صالح14

ناجحجٌدمقبولجٌدجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولاكرم احمد جمٌل عباس15

ناجحمتوسطمقبولجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاالء عبدهللا محمد حسٌن16

ناجحجٌدجٌدجٌد جداامتٌازمتوسطجٌدجٌد جدامقبولمقبولامل عمر عباس17

ناجحمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولامٌر صباح فجر صالح18

ناجحجٌدمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمتوسطامٌر كرٌم جاسم محمد19

ناجحمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولانس احمد حسٌن20

ناجحجٌد جدامتوسطامتٌازجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولانفال احمد ابراهٌم21

ناجحجٌد جدامتوسطامتٌازجٌدجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌدأنفال مبارك زكً مبارك22

ناجحمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطجٌد جدااوس عادل حسن23

ناجحجٌدمقبولمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌداٌاد عواد ٌاسٌن حسن24

راسبمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاٌة اسماعٌل فٌاض احمد25

ناجحامتٌازجٌدامتٌازجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جدااٌالف حرب حمد محمد26

ناجحجٌدمتوسطامتٌازجٌدامتٌازجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداباسم حسن اسماعٌل ابراهٌم27
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ناجحجٌدمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبدر مؤٌد صبحً محمد28

ناجحمتوسطمقبولجٌدجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولبكر علً حسٌن29

ناجحجٌدمقبولجٌد جداجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولبلسم غازي مطر30

ناجحجٌدمقبولامتٌازجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدمقبولبهاء فؤاد هاشم احمد31

ناجحمتوسطمقبولامتٌازمتوسطجٌدمقبولامتٌازمتوسطمقبولتارة حكمت فٌاض حسٌن32

ناجحامتٌازجٌدامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازثامر احمد رسول كامل33

ناجحمتوسطمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطامتٌازجٌدجٌد جداجاسم فارس جاسم34

ناجحمقبولمقبولجٌد جدامتوسطجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولجواد شهاب احمد35

ناجحمقبولمتوسطامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازحاتم كرٌم احمد صالح36

ناجحجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدجٌد جداامتٌازمتوسطجٌدحارث صالح إبراهٌم محمد37

ناجحجٌدمتوسطجٌدجٌدمتوسطمقبولجٌدمتوسطمتوسطحماد احمد نواف فدعم38

ناجحمقبولمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحمدان نزهان محمد39

ناجحمقبولجٌدمتوسطجٌدمقبولجٌدجٌدمقبولمقبولحمزه اوس احمد حمزه40

ناجحجٌدمقبولجٌدجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولحمزة هاشم شاكر محمود41

ناجحجٌدمقبولامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداحٌدر فارس محمد42

ناجحمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطخالد جمال محمد43

ناجحمقبولمقبولمتوسطجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدخضٌر ٌاس خضٌر عباس44

ناجحجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداذوالفقار طالب خضٌر45

ناجحمقبولجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌد جدامقبولمقبولراضً صعب عباس46

ناجحجٌدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولرافد عمر حسن47

ناجحمقبولمقبولامتٌازجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطرسل طه خضر48

ناجحمتوسطمقبولمتوسطجٌدمتوسطمقبولجٌدمقبولجٌدرسل محمد علً حمود49

ناجحمقبولمقبولجٌد جداجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولرضوان سامً شمس عل50ً

ناجحمقبولمقبولجٌدجٌدمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولرٌام رسول كمال51

ناجحمتوسطمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولزكٌة مشتاق نزهت52

ناجحمقبولمتوسطمتوسطجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولمتوسطسارة محمد مجٌد عبٌد53

ناجحامتٌازجٌدامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازسالً علً فرحان54

ناجحجٌدمقبولجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدمقبولمتوسطسالً محمد كاظم55

ناجحجٌدمقبولجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمقبولمقبولسامر حسن محمد عبٌد56

ناجحمقبولمتوسطجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدسجى خمٌس محمد ثامر57
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ناجحمتوسطمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌدمتوسطمقبولسرواء عٌسى حمٌد صالح58

ناجحجٌدمتوسطامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازسرى شاكر حماد59

ناجحمتوسطمقبولجٌدجٌدمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولسعد مجٌد لطٌف60

ناجحجٌدمقبولجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطسفٌان صالح ابراهٌم61

ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسفٌان قحطان حتروش62

ناجحمقبولجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازمتوسطجٌدسنان حسٌن علً خلف63

ناجحمقبولامتٌازامتٌازجٌدامتٌازمتوسطجٌد جداامتٌازجٌدسهٌل احمد سهٌل حمودي64

ناجحمقبولجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداسٌف سعد علً خلف65

ناجحجٌدمقبولجٌدمتوسطجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولشٌماء حسٌن محمد ضٌف66

ناجحمتوسطجٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطصدام عبدهللا دخٌل الطٌف67

ناجحمتوسطمقبولامتٌازجٌد جداجٌدمتوسطجٌدمتوسطجٌدطٌف وهاب حمٌد مجٌد68

ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولعادل مانع مناور محسن69

ناجحمتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطمقبولمتوسطعباس زٌاد ذٌاب عباس70

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولعبد الرزاق حسن مضح71ً

ناجحجٌدامتٌازمقبولجٌدجٌدجٌدجٌدمقبولمتوسطعبدالغنً ٌونس جمعه72

راسبمقبولضعٌفجٌدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولعبدهللا فارس شكر73

ناجحمقبولمتوسطجٌدجٌدمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولعبدهللا مقداد عبدون حمد74

ناجحمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولعبدهللا ناٌف تركً احمد75

ناجحجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولعبدالواحد غازي ذٌاب احمد76

ناجحجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطعثمان عبدالعزٌز علً خلف77

ناجحجٌدمقبولجٌدجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطمقبولمقبولعذراء ظاهر فهد78

ناجحجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌد جدامتوسطامتٌازجٌد جداامتٌازمتوسطعزٌزة سعد اسماعٌل طالل79

ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولعمر حسٌن حمود حسن80

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولعمر طه احمد هاشم 81

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولعمر عامر نوري82

ناجحمتوسطمتوسطجٌدجٌدمتوسطمقبولجٌدجٌدجٌدغسان حامد حسٌن علً 83

ناجحمقبولمقبولامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدمقبولمتوسطغسان ضٌاء محمد نجم84

ناجحمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولغفران حامد رشٌد85

ناجحجٌدجٌدجٌدجٌد جدامقبولجٌد جداجٌد جدامقبولمقبولفاتن فاضل ساٌع فرحان86

ناجحجٌدمقبولجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولقطرالندى المهلب خلف سلمان87
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ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبوللٌث عبدالمنعم خلٌل88

ناجحمقبولمتوسطجٌدمقبولجٌد جدامقبولمقبولمتوسطمتوسطمحمد امٌن هٌثم احمد عباس89

ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد حامد زٌدان90

ناجحمتوسطمقبولجٌدجٌد جداامتٌازجٌدجٌدجٌدجٌدمحمد حسن احمد شوٌش91

ناجحمتوسطمقبولجٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمحمد حسٌن علً محمد92

راسبجٌدمتوسطضعٌفمتوسطمقبولضعٌفمقبولجٌدمتوسطمحمد حمٌد حسٌن سمٌن93

ناجحجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد خلٌل رحٌم كرٌم94

ناجحجٌدمتوسطجٌدمتوسطجٌدمتوسطامتٌازمتوسطمقبولمحمد خمٌس محمد95

راسبمقبولضعٌفجٌدجٌدجٌدمقبولجٌدمتوسطمتوسطمحمد رافع صالح ربٌع96

ناجحجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطمحمد عبدالستار أحمد عصمان97

ناجحجٌدمقبولجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌدمحمد عطا هللا محمد زبط98

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد غسان زكرٌا99

ناجحجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطمحمد غٌث جادهللا اسماعٌل100

ناجحجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدجٌدمحمد نجم مندٌل عبدهللا101

ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمروان حسن محمد خضٌر102

ناجحمتوسطمقبولامتٌازجٌدجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطمتوسطمروة رعد شكر محمود103

ناجحمقبولمقبولجٌد جدامتوسطمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولمروة قاسم سعٌد محاو104

ناجحمقبولمقبولجٌد جداجٌدجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولمرٌم ابراهٌم صالح عل105ً

ناجحمتوسطمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمصطفى احمد سعد106

ناجحجٌدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمصطفى خمٌس ضاري محمود107

ناجحمقبولمقبولجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌدمقبولمالذ لطٌف فزع108

ناجحجٌد جدامقبولجٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولموج قصً مولود ابراهٌم109

ناجحمقبولمقبولجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جدامتوسطجٌدمٌنا عبدالرحمن محمد عواد110

ناجحمقبولمقبولجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطمقبولمتوسطمقبولناهض احمد ترك111ً

ناجحمقبولمقبولجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطجٌدمقبولمتوسطنجالء سمٌر حمادة نامس112

ناجحمقبولجٌدجٌد جداجٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جدامقبولنزار علً حمود حماش113

ناجحمقبولمقبولمتوسطجٌدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولنغم عٌسى عبدهللا حسٌن114

ناجحمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطمقبولجٌدمقبولجٌدنمً هزاع محمد سالم 115

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولنور راسم خلف عبدهللا116

ناجحجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولهاجر عامر حمٌد عٌاش117
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ناجحمتوسطجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌدمقبولمتوسطهاجر عبدالخالق فٌاض118

ناجحمقبولمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولجٌد جدامقبولمقبولهٌثم ٌوسف محسن119

ناجحمقبولمقبولجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطمقبولولٌد محمد حسٌن120

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولٌاسر صالح حسن سالم121

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولٌوسف رافد صالح  جاسم122


