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المعدلالنتيجةإنكليزيحاسوباقتصادياتمحاسبة تكاليفادارة مشاريعادارة مصارفادارة استراتيجيةادارة ماليةاالسمت

0.0000معيدمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفابراهيم خليل ابراهيم كاظم1
66.0526ناجحمتوسطمتوسطمقبولامتيازمتوسطمقبولمقبولمقبولاثير عبد محمد2
0.0000معيدجيدجيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفاحمد جميل محمد حسين3
0.0000معيدمتوسطمتوسطجيدامتيازضعيفجيد جداجيد جداامتيازاحمد رحيم نايف4
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد سالم بستان5
75.8421ناجحجيد جداجيد جدامقبولامتيازمتوسطجيدمتوسطجيداحمد شهاب احمد عبدهللا6
85.5789ناجحجيدجيدجيدامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيداحمد ظاهر محمد عباس7
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد علي حسين8

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولأحمد فرحان إبراهيم9
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد فصال دبيس10
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد محمد حميد خليل11
86.7368ناجحجيد جداجيد جدامتوسطامتيازجيدجيد جداجيد جداامتيازاحمد محمود سليمان12
78.5789ناجحجيد جداجيد جدامتوسطامتيازجيد جدامتوسطجيد جداجيداحمد ياسين صالح خليفه13
58.3684ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولادهام منعم نصيف جاسم14
69.3158ناجحمقبولمقبولمتوسطجيد جداجيدمتوسطمقبولمتوسطامجد خالد عبد محمد15
0.0000معيدجيد جداجيد جداضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولامنة عبدهللا رافع محمد16
0.0000معيدجيدجيدمتوسطضعيفامتيازمقبولامتيازضعيفاميمة عمــــــــــر شبيب17
64.1579ناجحمقبولمقبولجيدمقبولجيد جدامتوسطمقبولمقبولانمار عطاهللا الطيف مرعي18
0.0000معيدجيدجيدمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفانمار ياسر محمود 19
85.2105ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جداامتيازجيدجيد جداجيد جداايالف عثمان غافل جزاع20
0.0000معيدجيد جداجيد جداضعيفمقبولجيدمقبولمقبولضعيفايمان هادي إسماعيل21
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفايمن سعد عزيز22
0.0000معيدجيد جداجيد جداضعيفمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمتوسطايناس محمد عايد عبدهللا23
72.4737ناجحجيدجيدمقبولجيدجيدجيدمتوسطجيدايهاب حامد شهاب عبطان24
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولجيدمتوسطمتوسطمقبولبابان صالح حبيب حسين25
69.1579ناجحجيدجيدمقبولجيد جداجيدجيدمقبولمتوسطبراء عدوان جدعان لهمود26
0.0000معيدمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبشار عامر عوين جمعة27
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفبكر الماني عناد28
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0.0000معيدجيدجيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبلقيس حاتم كاظم29
71.1053ناجحجيدجيدجيدمتوسطجيدجيدجيدمتوسطتبارك محمد سعيد طه30
69.8421ناجحامتيازامتيازمقبولجيد جدامقبولمتوسطجيدمتوسطتقوى شهاب الدين احمد31
0.0000معيدمقبولمقبولمتوسطضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفجبر رجب خلف32
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحامد حميد خضر حمد33
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفحذيفة متعب حسين34
0.0000معيدجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيدضعيفمتوسطحسام احمد صحو هجار35
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفحسن علي شويش36

0.0000معيدجيد جداجيد جدامقبولمتوسطجيد جدامتوسطجيدضعيفحسين علي جميل خاجي37
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسين غرمان علي38
0.0000معيدضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحسين فاروق عبدالمحسن39
0.0000معيدجيد جداجيد جدامتوسطمقبولمتوسطجيد جدامقبولضعيفحسين محمد مهيدي صالح40
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسين مناور شكر41
0.0000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفالحمزة عدنان كامل عبدهللا42
0.0000معيدجيدجيدمتوسطضعيفمتوسطمتوسطجيدضعيفحمزه طه محمد إبراهيم43
60.9474ناجحامتيازامتيازمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطحنان حسين ابراهيم حسن44
0.0000معيدجيد جداجيد جدامتوسطجيدمتوسطمتوسطضعيفضعيفحيدر حسين علي محمد45
0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفجيدمتوسطضعيفمتوسطخطاب عمر صالح حمزة46
0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطمتوسطجيدمتوسطضعيفضعيفخلود نجم علي عشاك47
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخيرهللا احمد فياض48
77.7368ناجحجيدجيدجيدجيد جداامتيازجيدمتوسطمتوسطدعاء خالد دحام علوان49

0.0000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفديار طيب حسين 50
91.8421ناجحجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيدرابعة اياد حردان51
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرائد إسماعيل محمد حسن52
65.2105ناجحجيدجيدمتوسطمتوسطجيدجيدمقبولمقبولرقيب اسماعيل خليل53
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولركاد مخلف محمد شالش54
0.0000معيدمقبولمقبولمقبولضعيفجيد جداجيدجيدمتوسطرهام ناصر جاسم 55
0.0000معيدجيد جداجيد جدامتوسطجيدضعيفمقبولضعيفمقبولزياد خليل اسماعيل خلف56
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0.0000معيدمتوسطمتوسطضعيفجيدجيدمتوسطمتوسطضعيفزينب عبدالستار صالح57
62.4737ناجحجيدجيدمقبولمقبولجيدمتوسطمتوسطمتوسطزينة صباح سرحان يونس58
0.0000معيدمتوسطمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفزينه مولود احمد59
79.1053ناجحجيد جداجيد جدامقبولامتيازجيد جداجيد جداجيد جدامقبولسارة جاسم محمد60
0.0000معيدجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيد جدامتوسطمتوسطضعيفسالم عيسى جمعة حماد61
0.0000معيدمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسبعاوي حسين صالح خلف 62
0.0000معيدمتوسطمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولسبهان خالد محمد63
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولسهى فرج عبد هجيج64

87.1053ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداسيف سرحان حميد نهار65
75.2632ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامقبولمتوسطمتوسطشكرية محمود رحيم66
0.0000معيدمتوسطمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفصباح طلب اليذ67
92.8421ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداصبار حسين علي مطلق68
0.0000معيدمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفضحى حميد عبد حسن69
0.0000معيدجيدجيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضحى صالح عبد الكاظم70
86.6842ناجحجيد جداجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداطاهر عبداللطيف مظهور71
0.0000معيدمقبولمقبولجيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفظافر المنتصر صبار محمد72
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعباس فاضل احمد73
77.0000ناجحامتيازامتيازجيدجيد جداجيدجيدمتوسطجيدعبد االله هادي هاشم محمد74
0.0000معيدمقبولمقبولمقبولجيد جدامتوسطضعيفضعيفجيدعبد الرحمن حميد سعيد75
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفعبد الرحمن مجبل عطا اللة76
0.0000معيدجيد جداجيد جدامقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفعبد السالم صابر قدري 77

0.0000معيدجيدجيدمقبولمتوسطجيد جداجيد جدامقبولضعيفعبد العزيز احمد خضير78
0.0000معيدضعيفضعيفمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطجيدعبد العزيز خالد مظهر79
0.0000معيدجيدجيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولعبد القادر محمود ياسين80
87.1053ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداعبد الملك سليمان حمد عبد81
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالحكيم فارس جيجان82
0.0000معيدجيدجيدمقبولضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفعبدالسالم إسكندر صالح83
68.6316ناجحجيد جداجيد جدامتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطجيد جداعبدهللا حسين علوان ياسين84
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83.7368ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيدامتيازمتوسطجيد جداعبدهللا زياد نعمان وهيب85
74.3158ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيدمتوسطمتوسطعبدالهادي صالح عبد علو86
0.0000معيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفعبيد مرعي محمد87
67.7368ناجحامتيازامتيازمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولعبير قاسم عباس حسن88
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعفيف نزال احمد موسى89
0.0000معيدمقبولمقبولضعيفمتوسطمتوسطمتوسطضعيفضعيفعقيل كريم نايف علي90
0.0000معيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جدامقبولضعيفمتوسطعلي ابراهيم صاحب91
0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفعلي حسين نجم وردي92

74.2632ناجحجيدجيدمتوسطمتوسطجيد جداجيدجيدجيد جداعلي خالد حسين محمد93
0.0000معيدمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفعلي سمير يوسف94
0.0000معيدمتوسطمتوسطضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفعلي عبدالحكيم قاسم95
0.0000معيدجيدجيدمقبولجيدمتوسطمقبولضعيفجيد جداعلي محمد نايف مطر96
0.0000معيدجيدجيدمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفعلي ناصر عسكر 97
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعماد حمد حسون98
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفعمار صعب دليان99
58.4737ناجحجيدجيدمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولعمر ابراهيم علي عطية100
0.0000معيدمتوسطمتوسطضعيفمقبولجيدضعيفضعيفمقبولعمر احمد عصمان طلب101
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر ثائر كليب102
72.8421ناجحجيدجيدمقبولمتوسطجيد جداجيدمتوسطامتيازعمر خالد محمود103
0.0000معيدمتوسطمتوسطضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولعمر خليل عبيد عيسى104
0.0000معيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفعمر رباح صالح فراس105

0.0000معيدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفعمر عبد السالم عزاوي خلف106
82.8947ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جداامتيازجيدجيدجيد جداعمر ياسين حسن ساهي107
84.5263ناجحامتيازامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيد جداجيدغسق عباس شامل108
0.0000معيدجيدجيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففردوس احمد مصطفى109
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففؤاد محمود عبدهللا110
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففيصل أنور عاصي111
76.8947ناجحجيدجيدجيدجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيدفيصل غازي كريم حيران112
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72.5789ناجحمتوسطمتوسطجيد جدامقبولجيدجيدجيدمتوسطفيصل نافع سالم الهي113
0.0000معيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولضعيفضعيفضعيفقتيبه معوبر حمد114
0.0000معيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولضعيفقصي جاسم احمد يوسف115
0.0000معيدجيدجيدمقبولضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفقيصر جسام محمد116
70.2105ناجحجيد جداجيد جدامقبولامتيازجيدجيدمقبولمتوسطكيالن سلمان محمد عواد117
80.0526ناجحجيدجيدجيدجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيد جدالبيد قصي خالد عبدالحميد118
61.8421ناجحجيد جداجيد جدامقبولجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمثنى نوري عبد عساف119
79.0526ناجحجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جدامتوسطجيد جدامجول تحسين حمود مطلك120

0.0000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد ثامر خطاب بكر121
73.6842ناجحامتيازامتيازمتوسطجيدامتيازجيد جدامقبولمتوسطمحمد جاسم خضير عثمان122
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد جمعة إسماعيل123
0.0000معيدجيد جداجيد جداضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمحمد خليل لطيـــــف124
85.3158ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازامتيازجيدجيد جداجيد جدامحمد داود سليمان حمادي125
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد سعد احمد خلف126
0.0000معيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفمحمد شهاب احمد127
0.0000معيدجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جدامتوسطمتوسطضعيفمحمد شويش حسين محمود128
0.0000معيدجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمحمد صالح ياسين129
85.1579ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازجيد جداجيدجيدجيد جدامحمد عبد محمد حسين130
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عبدهللا مطر131
58.8947ناجحمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد قاسم بندر هزيم132
82.0000ناجحجيدجيدمقبولامتيازامتيازجيدجيد جداجيد جدامحمد ماجد حمود مخلف133

0.0000معيدمقبولمقبولجيدامتيازضعيفضعيفضعيفجيد جدامحمد مرعي حسين134
0.0000معيدمتوسطمتوسطجيد جداضعيفجيدمقبولمتوسطمتوسطمحمود احمد ابراهيم عوض135
0.0000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمود عبدالغني عبدالكريم136
0.0000معيدجيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدضعيفمقبولمروان سمير ابراهيم حمد137
69.9474ناجحجيدجيدجيدمتوسطجيدمقبولمتوسطمتوسطمسعر انور حميد139
0.0000معيدمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفمصطفى شريف احمد140
86.6316ناجحجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازجيدجيد جداجيد جدامصطفى صبار زبار نزال141
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0.0000معيدجيد جداجيد جداضعيفجيد جدامقبولضعيفضعيفضعيفمصطفى عبدالرحمن علي142
0.0000معيدضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى عبدالكريم جاسم143
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى نجيب مجيد144
0.0000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمصطفى نوفل جاجان145
89.6316ناجحجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيد جداامتيازامتيازامتيازمعتز ياسين عبد خلف146
0.0000معيدجيد جداجيد جدامتوسطجيدمقبولمتوسطضعيفمقبولمعمر اسامة عارف عبدالرزاق147
0.0000معيدمتوسطمتوسطمتوسطضعيفجيد جداجيدمقبولضعيفمنار نزهان عويد موالن148
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمهند رياض مهدي149

0.0000معيدجيدجيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمولود صباح ناجي150
0.0000معيدمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمي مصطفى مهدي صالح151
0.0000معيدجيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدضعيفمتوسطميثاق جاسم محمد جمعه152
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنبهان محسن عبيد153
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنزهان حمود مسلط154
0.0000معيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفنضال عبدهللا علي احمد155
0.0000معيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولنمير رزاق مشعل156
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنهاد حسين علي157
0.0000معيدجيد جداجيد جداضعيفجيدمقبولضعيفضعيفمقبولنور الهدى عبد الرحمن عبدهللا158
0.0000معيدامتيازامتيازمتوسطجيدمقبولضعيفمقبولمقبولنوره سعد محمود159
0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولنوري محمود جاسم160
0.0000معيدجيدجيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفهبه رافد خضير عباس161
0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولضعيفهمام احمد حمود162

0.0000معيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعيفمقبولهيثم احمد حسن سلمان163
81.1053ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيدجيدهيثم خالد علي حماد164
0.0000معيدجيد جداجيد جداجيدجيدمتوسطضعيفمتوسطمقبولهيثم محجوب حردان خليف165
0.0000معيدمتوسطمتوسطمتوسطجيدجيدمقبولضعيفضعيفوائل احمد عبيد  حسن166
0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوسام صباح كاظم167
0.0000معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفوسام علي حسين علي168
95.8947ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازوسن خضير محمود169
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0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفالوليد خالد عبود170
0.0000معيدجيد جداجيد جدامتوسطضعيفجيدجيدمتوسطضعيفياسر رعد مكي علوان171
0.0000معيدجيدجيدمقبولجيد جدامتوسطجيدضعيفمتوسطياسر عامر بيدر حمود172
0.0000معيدمقبولمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفياسين طه حسين173
0.0000معيدجيد جداجيد جدامقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفيحيى كنعان حياوي يحيى174
69.7895ناجحجيد جداجيد جدامتوسطمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطيعقوب خالد عثمان محمود175
0.0000معيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولجيدضعيفضعيفيوسف بالسم عبدهللا محمود176
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