
قسم االقتصاد

الدراسة الصباحٌة
2020-2019الدور االول   - نتائج المرحلة الرابعة الكورس االول جامعة تكرٌت 

 كلٌة االدارة واالقتصاد

انمعذلاننتيجةنغة انكهيزيةاسانيب انبحجبحوثتخطيط تمويمنظمقياسيجذوى اقتصاديةنفطنقذيةاالسمت

59.458مكممضعيفجيذجيذجيذمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولابراهٌم ضٌاء ابراهٌم ٌاسٌن1

46.417مكممضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمتوسطابراهٌم عالءالدٌن عبدالستار2

89.167ناجحجيذامتيازجيذامتيازامتيازجيذ جذاجيذ جذاامتيازامتيازامتياز احسان عباس فاضل محمد3

47.833مكممضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولاحمد حسن علً فزع4

36.875مكممضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولاحمد حماد احمد5

38.333مكممضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد حمد كوكز6

31.833مكممضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد خلٌل نوري7

58.917ناجحمقبولجيذ جذامقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول احمد صباح منٌف8

74.125ناجحمقبولجيذ جذاجيذ جذاجيذجيذ جذامتوسطمتوسطجيذ جذاجيذ جذاجيذاحمد طالب تركً حمادي9

59.833مكممضعيفجيذمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطاحمد عبدهللا نامس شمٌل10

50.167مكمممقبولمتوسطمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولجيذضعيفاحمد فٌصل جاسم11

58.750مكمممقبولجيذ جذامتوسطمقبولمتوسطجيذضعيفمقبولمقبولمقبولاحمد قحطان عبد سمٌر12

41.792مكممضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد محل مزبان13

57.083ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولاحمد محً ذٌاب احمد14

59.708ناجحمتوسطجيذمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولادهم خضٌر عباس زعل15

68.417ناجحجيذمتوسطجيذ جذامقبولمقبولمتوسطمتوسطجيذجيذ جذاجيذ ارشد انور عبدالكرٌم احمد16

59.708ناجحمقبولجيذمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطاركان شعالن حمزة17

67.292ناجحمتوسطجيذجيذمقبولمقبولمتوسطجيذ جذامتوسطمتوسطمتوسطاسراء قاسم نصٌف18

61.333ناجحمقبولجيذمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطاسراء محمد مهدي19

39.042مكممضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفاشرف ربٌع خلٌل20

56.333مكمممتوسطمتوسطجيذ جذاضعيفضعيفمقبولجيذمقبولضعيفمقبولالباب محمود عطٌة21

31.583مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالخنساء حردان مشحن عباس22

65.167ناجحمتوسطجيذمتوسطجيذمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطانسام محمد مجٌد عبٌد23

38.625مكمممقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفانمار احمد صالح روضان24

49.250مكممضعيفمتوسطمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمتوسطاٌة ابراهٌم متعب محمد25

63.917مكمممتوسطجيذ جذامتوسطمقبولضعيفمتوسطجيذ جذامقبولمقبولمتوسطاٌة راجً علً زٌدان26

68.250مكممضعيفجيذ جذاجيذ جذامقبولمقبولجيذ جذاجيذ جذامتوسطمقبولمتوسطاٌة وهبً ولً عل27ً

64.083مكمممقبولجيذمتوسطمتوسطضعيفمقبولجيذ جذامتوسطمتوسطجيذاٌمن سحاب احمد حنظل28
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66.125مكممضعيفجيذمتوسطمقبولمتوسطمتوسطامتيازجيذمتوسطمتوسطاٌمن لؤي اٌوب محمد29

61.625مكممضعيفجيذجيذمقبولضعيفمتوسطجيذ جذاجيذضعيفمقبول اٌناس اكرم صبح30ً

91.958ناجحمتوسطامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازاٌوب جاسم خلٌفة احمد31

49.000مكممضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيفضعيفمقبولمقبولبسام رشٌد كنعان32

38.375مكممضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبشٌر حسٌب ٌوسف33

61.375مكممضعيفمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجيذمتوسطمتوسطمقبولمتوسطبالل جاسم محمد عطٌة34

67.292مكممضعيفجيذ جذامقبولمتوسطجيذجيذمقبولجيذ جذاجيذجيذبالل فرحان عباس35

38.167مكممضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفبهاء حسٌن حسن حمدي36

74.042ناجحمتوسطجيذ جذاامتيازمتوسطجيذجيذامتيازمتوسطمقبولمتوسطتكتم عبدالكرٌم باقر عباس37

50.875مكممضعيفجيذضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولتمارة هانً حاتم احمد38

61.458ناجحمتوسطجيذمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطتوفٌق علً لطٌف39

53.292مكمممقبولجيذجيذمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحسان ثابت نعمان40

54.667مكمممقبولجيذجيذ جذاضعيفضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفمقبولحسن مجبل محمد حسٌن41

52.042مكمممقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمتوسطمقبولحسن محمد علً صالح42

45.167مكمممقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولحسٌن حماد محمد43

43.583مكمممقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحفصة صدام كامل44

47.875مكممضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفمقبولحمزة اكرم احمد ٌوسف45

56.750مكممضعيفجيذمتوسطمتوسطضعيفمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولحٌدر حسن كرٌم46

54.917مكمممقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطحٌدر علً حسٌن47

44.708مكممضعيفمتوسطضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولخالد شاكر اسماعٌل48

49.583مكمممقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفخطاب علً حسن صالح49

56.958مكممضعيفمتوسطجيذ جذامتوسطضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفمتوسطدرٌد احمد جاسم علٌوي50

88.333ناجحجيذ جذاامتيازامتيازجيذ جذاامتيازجيذجيذ جذاامتيازجيذ جذاامتيازرافع سعد جاسم عبدهللا51

39.167مكممضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبول رسل محمد موسى52

27.708مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرعد شهٌد صالح محٌمٌد53

70.125ناجحمتوسطجيذ جذاجيذ جذامتوسطمقبولجيذجيذمقبولجيذجيذ جذا رغد مثنى ابراهٌم رشٌد54

61.125ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجيذمتوسطرنٌن عارف مرشد55

54.750مكمممقبولجيذجيذضعيفضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفجيذرهان خلف محمود حمد56
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42.542مكممضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفرهان هاشم اسماعٌل خضر57

31.167مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرٌم عبدالسالم عمر وهٌب58

81.542ناجحمتوسطجيذ جذاجيذ جذاجيذ جذاجيذجيذجيذ جذاامتيازجيذ جذاجيذ جذارٌمة خلف طعس59

53.125مكمممتوسطمقبولمتوسطمتوسطضعيفضعيفمتوسطضعيفمقبولمتوسط زٌنا ٌاسٌن مخلف حسن60

58.708مكممضعيفمقبولمقبولجيذمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطزٌنة سعد خلٌل ابراهٌم61

37.208مكممضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسالم جادهللا محمود62

35.125مكممضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسالم عواد عجم63ً

63.292مكممضعيفمتوسطجيذمتوسطجيذمقبولمقبولمتوسطجيذجيذسامان حامد عبد هللا64

45.167مكممضعيفمتوسطضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفسرحان منذر سرحان65

61.375ناجحمتوسطمتوسطمقبولجيذمقبولجيذمقبولمقبولمقبولجيذسعد ذٌاب حسٌن دوالب66

41.333مكممضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفسعد مبارك توفٌق67

54.708مكمممقبولجيذمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولسعد محمد خضٌر68

59.583ناجحمقبولجيذمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولجيذمقبولسفٌان دهام سلطان حاجم69

39.750مكممضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيف سالم ظاهر عل70ً

47.750مكمممقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفسمٌة نصٌف جاسم حمد71

90.833ناجحامتيازامتيازجيذ جذاامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيذ سهٌر حٌدر عبد الجبار72

75.583مكممضعيفجيذ جذاجيذجيذجيذجيذ جذاجيذجيذ جذاجيذجيذ جذاسٌف نجم تركً عبد73

53.958مكمممقبولمتوسطمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمتوسط سٌناء كرٌم نزال74

70.500ناجحمتوسطجيذ جذاجيذ جذاجيذمتوسطمتوسطجيذجيذ جذامتوسطمقبولشاكر مظفر رشٌد75

49.375مكممضعيفمتوسطجيذ جذاضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمتوسطشهد جاسم محمد عبدهللا76

33.583مكممضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشٌبان خضٌر عبد77

59.625ناجحمقبولجيذمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطصابر قاسم صالح78

41.292مكممضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيف صافً سعٌد سنو79

59.833مكممضعيفمتوسطجيذ جذاضعيفمقبولمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمتوسطصائب صبار زبار نزال80

38.250مكممضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفصباح مشعان مهدي81

24.833مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفصهٌب صباح فاضل عبود82

63.292مكممجيذجيذجيذجيذضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطصهٌب صفاء محمد حمٌد83

45.000مكممضعيفمتوسطضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولصهٌب منذر ضاري رزوق84ً
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انمعذلاننتيجةنغة انكهيزيةاسانيب انبحجبحوثتخطيط تمويمنظمقياسيجذوى اقتصاديةنفطنقذيةاالسمت

60.542ناجحمقبولمتوسطمقبولجيذمقبولمتوسطجيذمقبولمقبولمتوسططلٌعة حكٌم شامل85

65.417ناجحجيذ جذامتوسطمقبولجيذمقبولمقبولجيذ جذامتوسطجيذمقبولعباس حسٌب جمٌل احمد86

52.375مكممضعيفجيذمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولعبد الصمد حماد جاسم87

62.917ناجحمتوسطمقبولمتوسطجيذمقبولمقبولمقبولمتوسطجيذمتوسطعبدالقادر عباس فاضل88

89.667ناجحجيذامتيازامتيازجيذجيذ جذاامتيازجيذ جذاامتيازامتيازجيذ جذاعبدهللا علً صالح سلٌمان89

43.042مكممضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفعبدهللا محمد خٌرو حمادي90

62.333مكمممقبولمقبولجيذ جذامتوسطضعيفمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولعبدهللا مزاحم سلٌمان لطٌف91

29.375مكمممقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبول عبد هللا هزبر عواد ٌونس92

39.375مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولعبٌر رافع ظاهر93

41.333مكممضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفعثمان كاظم عبد هللا94

57.542مكممضعيفجيذجيذمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطعدنان سعدون صالح95

27.917مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعدنان فاضل عباس صالح96

53.333مكممضعيفمتوسطجيذمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولعصام جاسم محمد97

66.458ناجحمتوسطمتوسطجيذ جذاجيذجيذمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطعلً احمد سبع98

44.750مكمممقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولعلً جعفر زٌدان99

45.542مكممضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولعلً موسى عبش بنٌان100

54.708مكممضعيفجيذمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفعماد حاوي شرموخ101

55.875مكممضعيفجيذ جذاجيذضعيفمقبولمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولعمر ذٌاب احمد102

54.750مكممضعيفمقبولجيذمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول عمر ضاحً محمد محمود103

31.625مكممضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعمر عبدالودود ٌاسٌن محمود104

58.917مكممضعيفجيذمقبولمتوسطمقبولجيذمقبولمتوسطضعيفجيذعهد خلٌل ابراهٌم105

56.333ناجحمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولعٌسى فؤاد حمزة ابراهٌم106

47.750مكممضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول غازي محمود ندا هجار107

90.667ناجحامتيازامتيازامتيازجيذ جذاامتيازامتيازجيذامتيازامتيازجيذ جذاغسق قاسم محمد محمود108

52.333مكمممقبولمتوسطمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولغفران نزهان موالن ترك109ً

74.875ناجحامتيازمتوسطجيذمتوسطمتوسطجيذجيذ جذاجيذ جذامتوسطمتوسطغٌث مهدي محمود110

81.208ناجحجيذ جذاجيذامتيازجيذمقبولجيذ جذاامتيازجيذجيذ جذاجيذ جذافاتن حمٌد ناجً محمد111

26.500مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيففرج حسٌن نجم112
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انمعذلاننتيجةنغة انكهيزيةاسانيب انبحجبحوثتخطيط تمويمنظمقياسيجذوى اقتصاديةنفطنقذيةاالسمت

41.500مكممضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيففرحان احمد صالح بشٌر113

40.625مكممضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيففؤاد منذر احمد114

34.750مكمممتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفقصً جمعة عائد115

61.750مكممجيذمتوسطجيذضعيفضعيفمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطكامل اٌاد كامل116

62.292ناجحمقبولجيذمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجيذمتوسطمقبول كهالن حامد محمد117

58.083مكممضعيفمتوسطجيذضعيفمقبولمتوسطمقبولجيذمقبولمقبوللؤي غاٌب احمد جاسم118

65.750مكممجيذمتوسطجيذ جذامتوسطضعيفجيذمتوسطمتوسطضعيفجيذ لٌلى عبد فرج جدوع119

62.333مكممضعيفامتيازجيذ جذامقبولمقبولمتوسطجيذمقبولمتوسطمتوسطماجدة محمد احمد سلمان120

38.167مكممضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف مأمون محمد حسن121

44.333مكمممقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمحمد احمد فرج لفتة122

54.000مكممضعيفمتوسطجيذمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفمحمد حسٌن علً عجم123ً

3.750مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد خضٌر عباس124

0.000مكممضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد رجب حسٌن خلف125

50.000مكممجيذمتوسطجيذضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمحمد صبحً خلف غالم126

57.667مكمممقبولجيذجيذمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفمحمد طه حمادي127

37.083مكممضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد عبداللطٌف صالح128

52.833مكممضعيفمتوسطجيذمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمحمد عالءالدٌن كرٌم129

91.500ناجحامتيازامتيازامتيازجيذ جذاامتيازجيذ جذاامتيازامتيازامتيازجيذ جذامحمد غاٌب ٌعقوب ٌوسف130

54.875مكممضعيفمقبولمقبولمتوسطضعيفمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبول محمد قصً وجٌه عتوي131

45.375مكممضعيفجيذمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد محمود حمٌد سلمان132

42.458مكممضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمحمود جمعة مطر محمد133

69.375ناجحمقبولجيذجيذمتوسطجيذمتوسطجيذجيذمتوسطمتوسطمحمود فارس محمود134

76.208ناجحامتيازجيذ جذاجيذجيذجيذ جذاجيذ جذامقبولمتوسطجيذجيذ جذا محمود مجٌت احمد خلف135

54.750مكمممقبولجيذمتوسطجيذضعيفضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبولمحمود محمد خرٌف136

63.458ناجحمقبولجيذ جذاجيذمقبولمقبولمقبولجيذجيذمقبولمتوسطمروة عادل عدنان137

81.208ناجحجيذ جذاامتيازمتوسطجيذ جذاجيذ جذاامتيازجيذ جذاجيذ جذاجيذ جذامتوسطمرٌم حسام نزار عبداللطٌف138

39.917مكمممقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيف مرٌم خلف عبد هللا عمٌرة139

66.417مكمممقبولمتوسطجيذمتوسطمقبولجيذجيذ جذاجيذضعيفمتوسط مرٌم عامر محمود عٌسى140
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انمعذلاننتيجةنغة انكهيزيةاسانيب انبحجبحوثتخطيط تمويمنظمقياسيجذوى اقتصاديةنفطنقذيةاالسمت

48.292مكممضعيفمتوسطضعيفجيذمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمصطفى سعد محمد حسن141

73.167ناجحجيذجيذ جذاجيذمقبولمتوسطجيذمتوسطجيذ جذاجيذجيذمصطفى صالح مهدي142

65.708ناجحمقبولجيذجيذمتوسطجيذجيذمتوسطمتوسطجيذمقبولمصطفى طالب شٌاع احمد143

61.000ناجحمقبولجيذمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطمصطفى علً صالح144

49.625مكممضعيفجيذمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمصطفى مطر سلٌمان145

62.625مكممضعيفجيذ جذاجيذ جذامقبولضعيفمتوسطمتوسطجيذمقبولمقبولمفٌد احمد عوده146

52.333مكمممقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولمناف صباح ابراهٌم147

37.375مكممضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمها دهام محمد ناعم148

63.583مكممضعيفجيذ جذاجيذ جذاضعيفمقبولمقبولجيذ جذامقبولمقبولجيذمهند ابراهٌم اسود149

49.292مكممضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمٌثم قدوري جدعان150

49.792مكمممقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيف مٌس حسٌن محمد عبد هللا151

79.042ناجحامتيازجيذ جذاجيذ جذامتوسطجيذجيذ جذاجيذجيذ جذاجيذمتوسطمٌمونة حاتم امٌن152

70.250ناجحمقبولجيذجيذجيذمقبولجيذمتوسطجيذجيذجيذ نبا عبد السالم داود سلوم153

41.875مكمممقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف نبهان حمٌد محمد صالح154

91.792ناجحامتيازجيذ جذاجيذ جذاامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز نجوى حماد صالح155

60.750ناجحمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولجيذجيذمتوسطمقبولنجوى ناٌف سلٌمان156

52.000مكمممقبولجيذجيذمقبولضعيفضعيفمقبولجيذضعيفضعيفنور هدى عبدالجبار رمضان157

52.375مكممضعيفضعيفمقبولجيذ جذاضعيفمتوسطمتوسطمقبولجيذ جذاضعيفورود جاسم محمد158

63.083مكممضعيفجيذضعيفمتوسطجيذمقبولمتوسطمتوسطجيذجيذورود صفاء عبدالجبار159

58.167مكممضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفجيذمتوسطمقبولمقبولمتوسطوئام ضامن سلطان جمعة160

44.750مكممضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولٌاسر صالح صبحً حمد161

40.792مكممضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولٌاسٌن ابراهٌم عبدهللا مطر162

28.417مكمممقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفٌوسف عبدالرزاق نوري163

63.375ناجحمقبولجيذمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجيذ جذامتوسطمتوسطٌوسف عبدالمحسن جاسم164

67.583ناجحمتوسطامتيازمتوسطجيذجيذجيذمتوسطمتوسطمتوسطمقبولٌوسف كاظم حمزة165


