
صباحي/ الصف الثاني 

الكورس االول

2020-2019نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم المحاسبة

المعدلالنتيجةإنكليزي لغة2عامة رياضياتبالحاسوب محاسبية تطبيقاتاالعمال قانونالكترونية وتجارة تسويق1باالنكليزية محاسبة1حكومية محاسبة1متوسطة محاسبةاالسمت

0.0000معيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيف الجنابي محمد عباس احمد إبراهيم1

69.5000ناجحمتوسطمقبولجدا جيدجدا جيدجدا جيدمتوسطجيدمقبول الجبوري محمد وسمي جميل إبراهيم2

0.0000معيدمتوسطضعيفمتوسطجيدضعيفضعيفمقبولضعيف التميمي جاسم محمد جاسم ابوبكر3

0.0000معيدضعيفمقبولجيدامتيازمتوسطمتوسطجدا جيدجيدالغريري سريبت حسن إسماعيل احمد4

0.0000معيدضعيفمقبولمتوسطمتوسطجيدضعيفمقبولضعيفالنعيمي احمد شهاب إسماعيل احمد5

0.0000معيدمتوسطمتوسطجدا جيدجيدمتوسطمتوسطمقبولضعيفالجبوري علي حسين خضر احمد6

0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالجبوري عبدهللا احمد رعد احمد7

0.0000معيدمقبولضعيفمقبولجيدضعيفضعيفمتوسطضعيف الجميلي حسين محمود شاكر احمد8

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالطائي رضا حمد عبدهللا احمد9

77.6818ناجحمتوسطجيدجدا جيدامتيازجيدمتوسطامتيازجيد البدراني موسى داود علي احمد10

0.0000معيدمقبولمقبولجدا جيدامتيازجيدمتوسطجيدضعيف المشايخي عبدهللا شلش علي احمد11

0.0000معيدمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيف الحربي حميد إبراهيم فاضل احمد12

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالجبوري شالش يونس محمد احمد13

0.0000معيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيف المكدمي مانع غانم ناشر احمد14

63.7727ناجحمقبولمقبولجيدجيدجدا جيدمقبولجيدمقبول الجبوري إبراهيم احمد نفوس احمد15

77.1818ناجحمتوسطمتوسطجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدامتيازمقبول العبيدي عمر كريم ستار استبرق16

79.2273ناجحجيدجيدجدا جيدامتيازامتيازجيدجدا جيدمتوسط الجبوري خلف علوان عبدالوهاب اسراء17

0.0000معيدمتوسطمتوسطجيدجدا جيدجدا جيدمتوسطجيدضعيف الجبوري محمد خلف طه أسماء18

0.0000معيدمتوسطضعيفجيدامتيازجدا جيدمقبولمتوسطضعيف الدوري محمد صالح عدنان أسماء19

0.0000معيدمقبولمتوسطجيدجيدمقبولضعيفمتوسطضعيف الجنابي حمادي عبد جاسم إسماعيل20

0.0000معيدضعيفمقبولمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيف  خلف إبراهيم مثنى إسماعيل21

73.9545ناجحجيدجيدجيدجدا جيدجدا جيدمتوسطجيدمتوسط العيساوي احمد رمل خميس أسيه22

0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطجيدضعيفضعيفضعيفضعيفالجبوري محمد سرحان احمد اكرم23

82.1364ناجحمتوسطمتوسطجدا جيدامتيازامتيازمتوسطامتيازجدا جيد الجبوري حسين مظهور نايف اكرم24

84.5455ناجحمتوسطجيدجيدامتيازجدا جيدجدا جيدامتيازجدا جيد العزاوي محمد جاسم مهند امنه25

0.0000معيدضعيفمقبولجيدامتيازمتوسطمقبولجيدضعيف الدليمي بديوي عواد عدنان امير26

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفابراهيم عماد انس27

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولمتوسطجيدضعيفمقبولضعيف الجبوري كودان جاسم محمود انس28
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0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعلي اكبر احمد انغام29

0.0000معيدضعيفمقبولمتوسطجدا جيدمتوسطضعيفمقبولضعيفالجبوري مربط حبيب عطية انمار30

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف الجبوري ناصر موسى علي عبد انوار31

74.0909ناجحمتوسطمقبولامتيازامتيازجدا جيدجيدجيدمقبولالونداوي عبدهللا جهاد نهاد ايمان32

0.0000معيدمقبولضعيفجدا جيدجيدمتوسطضعيفمقبولضعيفالجبوري صالح جاسم حمد ايمن33

0.0000معيدضعيفمقبولمتوسطجيدمتوسطضعيفمتوسطضعيفالجبوري خلف احمد دلي ايهم34

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاللهيبي نجم علي خضر براء35

0.0000معيدمتوسطمتوسطجيدامتيازمتوسطمتوسطمتوسطضعيف العزاوي علوان حسين غالب بشير36

0.0000معيدضعيفضعيفجيدمتوسطمتوسطضعيفمقبولضعيفالعباسي محمد فزاع كمال تمارا37

0.0000معيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفالجبوري مسطاف جاسم جمعة جاسم38

0.0000معيدضعيفضعيفجيدجدا جيدجيدضعيفمقبولضعيفاطعيمه  ضيدان نواف محمد جاسم39

76.9091ناجحمقبولجدا جيدجدا جيدجدا جيدامتيازمتوسطامتيازمتوسط الدليمي نزال حمادي نوري جمال40

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطجيدمتوسطضعيفمقبولضعيفاطعيمه حويل ضيدان علي حاتم41

80.3636ناجحجدا جيدجيدامتيازجدا جيدجدا جيدمتوسطامتيازجيدالجبوري محمد إبراهيم احمد حسن42

76.2727ناجحمتوسطمتوسطجدا جيدامتيازجيدجيدجدا جيدمتوسط الدراجي محمود شكوري علي حسن43

0.0000معيدضعيفضعيفجدا جيدجيدجيدضعيفمقبولضعيف الجميلي محمود محمد هاشم حسن44

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطجدا جيدمقبولضعيفمتوسطضعيفالفضلي سلمان حنتو محمود حسين45

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولمتوسطجيدضعيفضعيفضعيف العويسي علي دخيل مهدي حسين46

73.5000ناجحمتوسطجيدمتوسطجدا جيدجدا جيدجدا جيدامتيازمقبول الطربولي محمد خلف ناصر حكيم47

0.0000معيدضعيفمقبولجيدجدا جيدامتيازمتوسطجدا جيدضعيف الدراجي محيميد حمود خالد حمزه48

0.0000معيدمتوسطمتوسطجيدجدا جيدجيدمقبولمتوسطضعيف اللهيبي محيميد يوسف حسين حيدر49

0.0000معيدمقبولضعيفضعيفجدا جيدضعيفضعيفضعيفضعيفالجبوري محمود محمد وسمي خلف50

0.0000معيدضعيفجدا جيدجيدامتيازجدا جيدمتوسطمقبولضعيف سلطاني عباس لطيف مجيد دعاء51

0.0000معيدمقبولمتوسطجيدجدا جيدجيدمقبولجيدضعيف المجمعي حامد محيبس مهدي دعاء52

0.0000معيدمقبولضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفالخزرجي ضيدان حسين صالح ذاكر53

0.0000معيدمقبولمتوسطجيدجدا جيدجيدمقبولجيدضعيفالجبوري حسن رجب حسن رجب54

0.0000معيدمقبولمقبولمتوسطجدا جيدضعيفمقبولضعيفضعيف الصمدعي علوان محمود شاكر رحمن55

0.0000معيدمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيف السعدي جواد حسين علي رسل56
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0.0000معيدضعيفضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيف الجبوري عبدهللا محمد حسن رعد57

71.1364ناجحمقبولجيدجدا جيدامتيازجيدمقبولجيدمتوسط العبيدي طه مالك محمد رغد58

0.0000معيدضعيفمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطجدا جيدمقبول التكريتي نجم حسون سعد رؤى59

70.5909ناجحمتوسطمقبولجيدامتيازمتوسطجيدجدا جيدمقبول الدوري رديف نايف عبدالغني روئ60

74.2727ناجحجيدمقبولجدا جيدامتيازجدا جيدمتوسطمتوسطمتوسطالسامرائي حسين احمد شهاب ريا61

79.8182ناجحجيدمتوسطجيدامتيازامتيازجدا جيدجيدجدا جيد الجبوري صكر خلف ثوري ريام62

0.0000معيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولضعيفالسالمي جمعة محمد هاشم ريحان63

0.0000معيدمقبولمتوسطجيدجدا جيدمتوسطمتوسطمتوسطضعيف البياتي إبراهيم حميد اصغر زهراء64

0.0000معيدمقبولضعيفجيدجيدجيدضعيفمتوسطضعيفالبدر خلوي معيوف جياد زهراء65

71.8182ناجحمتوسطمتوسطمتوسطامتيازجدا جيدمتوسطجيدمتوسطالجنابي سمير محمد خميس زهراء66

0.0000معيدمقبولمتوسطجيدامتيازجيدضعيفمتوسطضعيفمحمد عبدالرزاق زينب67

0.0000معيدمتوسطضعيفجدا جيدجيدضعيفجدا جيدجيدمقبولالحديدي قادر جميل جالل سارة68

73.8182ناجحمتوسطجيدجدا جيدامتيازجيدجيدجيدمقبول اليعقوبي علي عبدالعباس قاسم سارة69

80.9091ناجحجيدجيدامتيازجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدمتوسطالعباسي محمود حمد صابر سجى70

66.3636ناجحمقبولمقبولمتوسطجدا جيدمتوسطمتوسطجدا جيدمقبولعاكف عبداللطيف سجى71

67.7273ناجحجيدمتوسطمتوسطجدا جيدجيدجيدجيدمقبول العجيلي حسن مخلف شاكر سرى72

!VALUE######ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف!VALUE#الدليمي احمد عبدهللا اسود سعد73

0.0000معيدمتوسطمقبولجيدجيدمقبولمقبولضعيفضعيفنجارلو غائب صابر أنور سعد74

0.0000معيدضعيفضعيفمتوسطجدا جيدمتوسطمقبولجدا جيدمقبول البوخليفه دواح عبد فاضل سعد75

0.0000معيدجيدمتوسطجدا جيدجدا جيدمتوسطجدا جيدجدا جيدضعيف الدوري مطلك جالل حاتم سفانة76

74.6818ناجحمقبولمتوسطجدا جيدامتيازمتوسطجدا جيدامتيازمتوسط العبيدي حسين محمد طه سلوان77

0.0000معيدضعيفضعيفجيدامتيازجيدمتوسطجيدمقبولعزيز عبدربه صالح سهى78

62.4545ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولمقبول الحمداني حمادي عبد صالح سيف79

0.0000معيدمقبولضعيفجيدامتيازجدا جيدضعيفمقبولضعيفالجنابي احمد خضر مهند سيف80

87.2727ناجحجيدجيدامتيازجدا جيدامتيازجدا جيدامتيازجدا جيد الجميلي علي عباس خميس سيناء81

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالجيالوي شالل ياسين كريم شروق82

0.0000معيدمقبولمقبولجيدجيدمتوسطضعيفمتوسطضعيف الجبوري إبراهيم حسين علي شفاء83

0.0000معيدجيدمقبولجيدجدا جيدجيدجيدجدا جيدضعيفالشمري جبر هادي محمد صفا84
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64.4545ناجحمقبولجيدمتوسطجيدمقبولمقبولمتوسطمتوسط الخفاجي محمد جسام سعد صفاء85

69.8636ناجحمقبولمتوسطجدا جيدامتيازجدا جيدمتوسطجيدمقبول الجابري محمد فرحان قاسم ضحى86

81.6364ناجحمتوسطمتوسطامتيازامتيازامتيازجيدامتيازجيد الجبوري عليوي حسين كريم ضحى87

0.0000معيدمتوسطمتوسطمقبولجيدجيدمقبولجدا جيدضعيفالدوري إبراهيم فائق محمد ضحى88

79.0455ناجحجيدمتوسطجدا جيدامتيازجدا جيدجيدجدا جيدجيد العزاوي طه عواد اسعد ضفاف89

69.1364ناجحمقبولجدا جيدجيدجدا جيدمتوسطمقبولجيدمتوسطالرفيعي ربيع علي محسن الدين ضياء90

81.5455ناجحمقبولجيدجيدامتيازامتيازجدا جيدامتيازجيد البياتي جاسم علي حسين ضياء91

79.2273ناجحمتوسطمقبولجيدامتيازجيدجيدامتيازجدا جيد العجيلي مضحي محمود علي ظالل92

0.0000معيدضعيفمتوسطجيدامتيازجيدمقبولجيدمقبول البزوني مرير صالح احمد عايد93

0.0000معيدمتوسطجيدمتوسطجدا جيدمتوسطمقبولمتوسطضعيفاحمد ذياب تحسين عائشة94

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعواد حمزة عباس95

0.0000معيدمقبولمقبولجيدجدا جيدمقبولضعيفجيدضعيفالمعماري واسم برهان عامر عبدالحكيم96

0.0000معيدمقبولمتوسطجيدجدا جيدجيدمقبولجيدضعيف الجبوري لطيف عبدهللا لطيف عبدالحكيم97

0.0000معيدضعيفمقبولمتوسطجيدمتوسطضعيفمقبولضعيفالجنابي هيدي فاضل عباس عبدالرحمن98

71.4773ناجحمتوسطمقبولجيدامتيازجدا جيدمقبولجدا جيدمتوسطالتكريتي محمد احمد محمد عبدالرحمن99

0.0000معيدمقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفعيسى الشيخ خلف زيدان محمد عبدالرحمن100

0.0000معيدضعيفمقبولجيدامتيازجدا جيدجيدامتيازجيد العباسي حسين حبيب ماهر عبدالقادر101

0.0000معيدمقبولضعيفجيدامتيازامتيازجيدجدا جيدجدا جيدالبياتي احمد صالح خلف عبدهللا102

87.1818ناجحمتوسطجيدجدا جيدامتيازامتيازجدا جيدامتيازجدا جيد الجبوري خلف حمد سالم عبدهللا103

0.0000معيدمقبولمتوسطجيدمتوسطضعيفضعيفمتوسطمقبولمزبان عمر عبدهللا104

84.4091ناجحجيدمتوسطجدا جيدامتيازجدا جيدجدا جيدامتيازامتيازالجبوري حسين احمد عبدالخالق عبدهللا105

72.6818ناجحجيدجدا جيدجدا جيدامتيازمقبولمتوسطجيدمتوسطالزوبعي سالم كاظم عيسى عبدهللا106

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمطلق إسماعيل مفلح عبدهللا107

0.0000معيدضعيفمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفالجنابي احمد صعب منيف عبدهللا108

85.0455ناجحجيدجدا جيدامتيازجدا جيدمتوسطجدا جيدامتيازجدا جيدالمنصور  عبدالحميد عبدالمجيد احمد عبدالمجيد109

0.0000معيدمقبولمتوسطجيدجدا جيدجيدمقبولمقبولضعيفالدليمي داود نجاح عماد عبدالمجيد110

0.0000معيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولضعيفجدا جيدضعيفالطائي هزاع احمد شهاب عبدالملك111

0.0000معيدمقبولمقبولضعيفجيدمتوسطضعيفمقبولمتوسط الجبوري محمد عزيز ماهر عبدالودود112
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0.0000معيدضعيفضعيفجيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفنايف داود سلمان عثمان113

0.0000معيدضعيفضعيفجيدجدا جيدمقبولضعيفمتوسطضعيف الجبوري صالح علي إبراهيم علي114

0.0000معيدضعيفضعيفجيدجدا جيدجيدمقبولمتوسطضعيفنزال محمد إبراهيم علي115

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولجيدمقبولضعيفمقبولضعيف الدوري عبدهللا خميس ضاري علي116

83.4545ناجحجيدمتوسطجيدجدا جيدامتيازجدا جيدامتيازجدا جيد الناصري زيدان إبراهيم عادل علي117

0.0000معيدمتوسطمتوسطجيدجيدضعيفمقبولمتوسطمقبول الجبوري حسين احمد عبدالخالق علي118

0.0000معيدمتوسطمتوسطجيدجيدجيدمقبولمقبولضعيف العبادي عبد فاضل عدنان علي119

0.0000معيدضعيفمقبولامتيازامتيازامتيازجيدامتيازجيد الرفيعي خزعل مهدي خوام عمار120

0.0000معيدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفمتوسطمتوسطنايف زكي الفاروق عمر121

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف الخالدي فياض عباس انيس عمر122

83.9545ناجحجيدجيدجدا جيدامتيازجيدامتيازامتيازجدا جيد الزعبي جعاطة تركي عباس عمر123

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالجاعد كاظم عبيد كاظم عمر124

0.0000معيدمقبولمقبولجيدجيدامتيازمتوسطجيدضعيفالجبوري علي حسين محمود غالب125

0.0000معيدمقبولضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفمتوسطضعيف العبيدي صوان عبدهللا قحطان غسان126

66.1818ناجحمتوسطمتوسطمتوسطامتيازجيدمقبولجيدمقبول الدوري احمد محمود عبدالرزاق غسق127

0.0000معيدضعيفمتوسطجدا جيدجدا جيدجيدمقبولمتوسطضعيف الجبوري خلف ثابت احمد غيث128

0.0000معيدمتوسطضعيفجيدجيدمتوسطمقبولمقبولضعيفالجبوري محمد علي فاضل فارس129

0.0000معيدجيدضعيفجيدجيدجيدمتوسطجيدضعيفتوفيق محمد جاسم فاروق130

72.6818ناجحمتوسطمقبولجيدامتيازجدا جيدمتوسطجيدمتوسط البياتي يوسف علي محمد فاطمة131

0.0000معيدمقبولضعيفمتوسطجيدضعيفضعيفضعيفضعيفالعزاوي علي محمد جاسم فراس132

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف السعدي عباس محمد علي فرج133

0.0000معيدمقبولضعيفمقبولجدا جيدجيدضعيفمقبولضعيفالعبيدي محمد ابراهيم نزار فهد134

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالبياتي فتاح مدحت عدنان قحطان135

0.0000معيدمقبولضعيفمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمقبولضعيف الجبوري حسين محمود حميد قيس136

67.3636ناجحجيدمتوسطجيدجيدمقبولجيدجيدمقبول الدليمي نايف مهنا عياده كريم137

0.0000معيدضعيفمتوسطمتوسطجيدمقبولضعيفمقبولضعيف الجبوري خلف تركي ازهر كوثر138

73.9091ناجحمقبولمتوسطامتيازامتيازجدا جيدجيدمتوسطمقبول الخزرجي حمد جاسم مشعان لحظه139

74.6364ناجحجيدمتوسطجدا جيدامتيازجيدجيدجدا جيدمتوسط الجبوري ابليش محمد مؤيد لؤي140
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0.0000معيدمقبولمقبولمتوسطجدا جيدمتوسطضعيفجيدمتوسطكيالني حمد حسين محمد ليلى141

0.0000معيدمتوسطمقبولجيدجدا جيدمتوسطمقبولجدا جيدضعيفالجبوري محمد موسى محمد مازن142

0.0000معيدمقبولمقبولامتيازجيدمقبولمتوسطجيدضعيف العباسي جاسم محمود حسين مثنى143

0.0000معيدمقبولضعيفجيدجدا جيدمتوسطضعيفمقبولضعيفالسالمي صالح إبراهيم عطية مثنى144

0.0000معيدضعيفمتوسطجيدجيدجيدضعيفضعيفضعيفالجميلي خليف حسن احمد محمد145

69.7273ناجحمقبولمتوسطجيدجدا جيدجدا جيدمتوسطجيدمقبولمحمد صالح احمد محمد146

0.0000معيدمقبولمقبولمقبولجدا جيدمقبولضعيفمقبولضعيف البازي لطيف عبدالعزيز احمد محمد147

0.0000معيدجيدمتوسطجيدجدا جيدضعيفمقبولمتوسطضعيف الجبوري كريم علوان حكمت محمد148

0.0000معيدضعيفمقبولمقبولمتوسطجيدضعيفمقبولضعيفالطائي محمد مطر سحاب محمد149

66.0909ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدمقبولمتوسطجيدمقبول الجميلي سلطان احمد سلطان محمد150

73.0455ناجحمقبولمقبولجدا جيدجدا جيدجيدجيدامتيازمقبولالطعوس خلف محمود صابر محمد151

0.0000معيدضعيفمتوسطجيدجيدجيدضعيفمقبولمقبولالجنابي إبراهيم خليل ظاهر محمد152

63.4091ناجحمقبولجيدجدا جيدجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولالجنابي حمدان حازم فارس محمد153

0.0000الجبوري رحيم سبع فرحان محمد154

73.1364ناجحمتوسطمقبولجدا جيدامتيازامتيازجيدجيدمقبولالعزاوي دهام محمد قيس محمد155

0.0000معيدضعيفمقبولجيدامتيازجيدضعيفمتوسطضعيف الطائي فدعم حسن ماهر محمد156

0.0000معيدمقبولضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيف المهداوي يعكوب عبد محارب محمد157

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف احمد موفق محمد158

0.0000معيدضعيفمقبولجيدجيدمتوسطضعيفمقبولضعيف االحبابي عبد نجم نبيل محمد159

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف الطائي كريم علي نوري محمد160

78.1364ناجحمقبولمتوسطجيدامتيازامتيازجيدامتيازجيداللهيبي جواد محمد جاسم محمود161

81.6364ناجحمقبولمتوسطجدا جيدامتيازامتيازامتيازامتيازمتوسط الدوري محجوب مصطفى خالد محمود162

0.0000معيدضعيفضعيفجدا جيدجدا جيدجدا جيدضعيفجدا جيدضعيفالبازي نايف محمود رميض محمود163

0.0000معيدضعيفضعيفجيدجدا جيدمتوسطضعيفمتوسطضعيفالجميلي ابراهيم عبدالهادي محمود164

0.0000معيدمقبولمقبولجدا جيدجدا جيدمتوسطمقبولمتوسطضعيفالبياتي حبيب مزهر باسم مرتضى165

0.0000معيدجدا جيدمتوسطمتوسطجدا جيدمتوسطمقبولجيدضعيفمهيدي البو جمعة محمد جاسم مشتاق166

0.0000معيدضعيفضعيفجيدجيدجيدضعيفمقبولضعيفمحمد عبد عامر مصطفى167

79.6818ناجحمتوسطجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمتوسطجدا جيدجيد المشهداني جاسم محمد هاشم مصطفى168

محجوبة النتيجة
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0.0000معيدمقبولضعيفجيدجدا جيدمقبولضعيفضعيفضعيف االوسي خلف محمد وليد مصطفى169

69.6818ناجحمتوسطمقبولمتوسطامتيازمتوسطجيدجدا جيدمقبولالدليمي خلف مخلف عدنان مصعب170

0.0000معيدمقبولضعيفجدا جيدمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفالجبوري سلوم مطر سراب معن171

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعليوي محمود صالح مهند172

82.6364ناجحجيدمتوسطامتيازامتيازامتيازجدا جيدامتيازمتوسطالحمداني سعد ماجد حازم موج173

0.0000معيدضعيفجيدجيدجيدمتوسطمقبولمتوسطضعيف العبيدي عبد حميد سالم مولود174

0.0000معيدضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيف العزاوي ياسين شياع صباح مؤيد175

0.0000معيدجيدضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفالجبوري علي احمد مؤيد ميثم176

0.0000معيدمقبولمتوسطجدا جيدجدا جيدمقبولمتوسطمقبولضعيف الجبوري درويش عبدهللا مصطفى ميسم177

80.8182ناجحجدا جيدجيدجدا جيدامتيازامتيازجدا جيدجدا جيدمقبول السامرائي حسن مجيد نزهان ميالد178

0.0000معيدمتوسطمقبولجدا جيدجيدجدا جيدمقبولجيدضعيف الهيشان محمود عبدهللا قاسم نادية179

70.3182ناجحمقبولمتوسطجيدجيدجدا جيدمتوسطامتيازمقبول الجميلي محمود علي حسين نزار180

74.8182ناجحمتوسطمتوسطجدا جيدامتيازجيدجيدجدا جيدمتوسطالمكدمي علوان حاتم علي نورس181

0.0000معيدمقبولمقبولجيدجدا جيدجيدضعيفمتوسطضعيف البياتي محمد العابدين زين يوسف نورهان182

0.0000معيدضعيفمتوسطجدا جيدامتيازجدا جيدجيدامتيازجيد الطربولي صالح حسين رافع هارون183

0.0000معيدضعيفجيدجيدامتيازجدا جيدجدا جيدامتيازجدا جيد الجميلي خضر درويش صالح هللا هبة184

77.9091ناجحجيدمتوسطمتوسطامتيازجدا جيدمتوسطجدا جيدجدا جيدالعبيدي صالح امين جليل هدايه185

0.0000معيدمقبولمقبولمتوسطجدا جيدجيدضعيفضعيفضعيفخلف علي فؤاد هدى186

67.1818ناجحمقبولمقبولمتوسطامتيازمقبولمقبولجدا جيدجيدالنعيمي رحيم خلف موسى هدى187

0.0000معيدضعيفمقبولجيدجيدمتوسطضعيفمقبولضعيفالطائي سنودي جميل احمد هدير188

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيف الدوري حمزه عبدهللا جادهللا همام189

85.1818ناجحمتوسطجيدجدا جيدامتيازجدا جيدجدا جيدامتيازجدا جيدالعزاوي صالح فرج جالل هند190

0.0000معيدمقبولضعيفجدا جيدجدا جيدمتوسطضعيفمقبولضعيفالجبوري عالوي عبد جاسم هيثم191

0.0000معيدمقبولمتوسطجيدامتيازجدا جيدمتوسطمتوسطضعيف الخزرجي علي نوري رائد وسر192

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعميري أحمد إدريس وطبان193

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالجنابي لفتة معروف خالد وليد194

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيف العزاوي عذاب احمد شهاب وليد195

0.0000معيدمقبولجدا جيدجيدجدا جيدمتوسطمقبولجيدضعيفالدوري محمود جودي عيسى ياسين196
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0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخضير محمود حمدان يوسف197

0.0000معيدمتوسطضعيفجيدجدا جيدمقبولضعيفمقبولضعيفالجبوري فرحان محمد عباس يوسف198

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالصبيحي ضاحي إسماعيل عامر احمد199

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفالعجيلي جدعان مشعل عالء براء200

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالبياتي حسين خلف فخرالدين حسين201

0.0000معيدضعيفضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفالشعباني خلف سالم عماد عدي202

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالقيسي سليم درزي عيسى مهند203

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشويش شريف جمال عبدالرحمن204

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف عبدهللا نعيم يوسف205

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحسن حمد علي احمد206

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشاكر ناظم نهاد اوس207

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد صادق جاسم208

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد حسين غادة209

0.0000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسين محمد مناسك210


