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النتٌجةحاسوب االحصاء 1حسابات1رٌاضٌاتمواردوقائعنقود1 جزئًاالسمت

معٌدمتوسطمقبولمقبولضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفابراهٌم عالءالدٌن عبدالستار1

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجٌدضعٌفضعٌفاجوان كامل زٌدان2

معٌدمتوسطمقبولجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداضعٌفجٌداحسان عباس فاضل محمد 3

معٌدمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفاحمد حسن علً فزع4

معٌدضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد حماد احمد5

معٌدمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد خلٌل نوري6

ناجحمقبولمقبولمتوسطجٌدجٌدجٌد جدامتوسطمقبولاحمد صباح منٌف 7

ناجحجٌدمقبولجٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌداحمد عبدهللا نامس شمٌل8

معٌدمقبولضعٌفمتوسطمقبولضعٌفجٌدمقبولضعٌفاحمد فٌصل جاسم9

معٌدمقبولمتوسطمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفاحمد قحطان عبد سمٌر10

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد محل مزبان حمد11

معٌدمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌدمقبولاحمد محً ذٌاب احمد12

معٌدضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطمقبولضعٌفادهم خضٌر عباس زعل13

معٌدجٌدمقبولجٌدضعٌفضعٌفجٌدضعٌفمقبولارشد انور عبدالكرٌم احمد 14

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفارشد حمٌد علوان15

معٌدجٌد جدامقبولجٌدمقبولمتوسطجٌدضعٌفمقبولاركان شعالن حمزة16

معٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌفاسراء حسن ارحٌم17

ناجحمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطامتٌازجٌدمقبولاسراء قاسم نصٌف18

معٌدمتوسطمقبولمتوسطضعٌفمقبولجٌدمقبولجٌد جدااسراء محمد مهدي19

معٌدمقبولجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولضعٌفضعٌفاشرف ربٌع خلٌل20

معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاشرف غدار عباس21

معٌدجٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفالباب محمود عطٌة22

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفالخنساء حردان مشحن عباس23

معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفامنة ماهر حسٌن24

ناجحجٌدمقبولجٌدمقبولجٌد جداجٌدمقبولمتوسطانسام محمد مجٌد عبٌد25

معٌدضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفمتوسطمقبولضعٌفانمار احمد صالح روضان26

معٌدمتوسطضعٌفمقبولمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعٌفاٌة ابراهٌم متعب محمد27

ناجحجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌد جدامقبولمتوسطاٌة راجً علً زٌدان28

معٌدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولضعٌفضعٌفمقبولمتوسطاٌة وهبً ولً عل29ً

ناجحمقبولجٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطمقبولاٌمن سحاب احمد حنظل30

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفاٌمن عبد شحاذة31

ناجحجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌداٌمن لؤي اٌوب محمد32

اٌناس اكرم صبحً 33

ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جدااٌوب جاسم خلٌفة احمد34

معٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاٌوب حمود رجب35

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفباسم اسماعٌل جاسم احمد36

معٌدمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبركات علً زامل اجٌاد 37

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولمتوسطضعٌفبسام رشٌد كنعان 38

ناجحمقبولمتوسطامتٌازجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌد جدابالل جاسم محمد عطٌة39

معٌدمتوسطمقبولجٌدضعٌفجٌد جداجٌدجٌدمقبولبالل فرحان عباس40

ناجحمتوسطجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولجٌد جداجٌدتكتم عبدالكرٌم باقر عباس41

معٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطجٌدمتوسطضعٌفتوفٌق علً لطٌف42

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحسام ثامر حسٌن43

معٌدمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفحسان ثابت نعمان44

معٌدمقبولضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحسٌن حماد محمد45

معٌدضعٌفمقبولمتوسطمقبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفحسٌن ظافر حسن 46

معٌدمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحفصة صدام كامل47

ناجحمتوسطمتوسطجٌدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولحمزة اكرم احمد ٌوسف48

معٌدمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحنٌن ندا خزعل49

معٌدمقبولمقبولجٌدجٌدمقبولمتوسطضعٌفضعٌفحٌدر حسن كرٌم 50

لم ٌسلم استمارة احصائٌة



معٌدمقبولضعٌفضعٌفمتوسطمقبولضعٌفمقبولضعٌفحٌدر علً حسٌن51

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفخالد شاكر اسماعٌل52

معٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفخطاب علً حسن صالح53

ناجحمتوسطمتوسطجٌد جدامقبولمتوسطجٌدجٌدمقبولخلف سوري خلف 54

معٌدجٌدضعٌفمقبولضعٌفجٌدمقبولضعٌفضعٌفدرٌد احمد جاسم علٌوي55

ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جدارافع سعد جاسم عبدهللا56

معٌدمتوسطضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفرسل محمد موسى 57

ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌد جدارغد مثنى ابراهٌم رشٌد 58

معٌدمقبولضعٌفجٌدمقبولمتوسطجٌدجٌدمتوسطرنٌن عارف مرشد59

معٌدجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفرهان خلف محمود حمد60

معٌدمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفرهان هاشم اسماعٌل خضر61

معٌدمتوسطمقبولمتوسطضعٌفمقبولجٌد جدامتوسطضعٌفرٌم عبدالسالم عمر وهٌب62

ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدامتٌازجٌدجٌد جداجٌدرٌمة خلف طعس63

معٌدمتوسطمقبولجٌدمتوسطجٌدجٌد جدامقبولضعٌفزٌنا ٌاسٌن مخلف حسن 64

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجٌدجٌدمقبولزٌنة سعد خلٌل ابراهٌم65

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفسالم جاد هللا محمود66

معٌدجٌد جداضعٌفمتوسطمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولسامان حامد عبد هللا 67

معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمتوسطمقبولضعٌفسبهان زٌد مرٌف68

معٌدمقبولمتوسطمقبولضعٌفجٌدمتوسطمقبولضعٌفسعد ذٌاب حسٌن دوالب69

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفسعد مبارك توفٌق احمد70

معٌدمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطمتوسطمتوسطضعٌفسعد محمد خضٌر 71

ناجحمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌدسفٌان دهام سلطان حاجم72

معٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفسالم ظاهر علً 73

معٌدمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفسلوان حمد ابراهٌم74

معٌدمتوسطمقبولجٌد جداضعٌفمتوسطجٌدمتوسطمقبولسمٌة نصٌف جاسم محمد75

ناجحامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداسهٌر حٌدر عبد الجبار 76

معٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفسٌف عالء حماد عبد77

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفسٌف كمال عٌسى نجرس78

ناجحجٌدمقبولجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌدسٌف نجم تركً عبد79

معٌدمقبولمقبولجٌدضعٌفجٌدجٌد جداضعٌفضعٌفسٌناء كرٌم نزال 80

ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جدامتوسطمقبولمتوسطجٌد جداشاكر مظفر رشٌد81

معٌدجٌدمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولضعٌفضعٌفشهد جاسم محمد عبد هللا82

معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفشٌبان خضٌر عبد حسٌن83

ناجحمقبولمقبولجٌدمقبولمتوسطامتٌازمتوسطمقبولصابر قاسم صالح84

معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولصافً سعٌد سنو 85

معٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفصائب صبار زبار نزال86

صباح عبدالكرٌم شعٌب 87

معٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفصباح مشعان مهدي 88

معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفصكر فاروق طلفاح89

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولصهٌب صباح فاضل عبود90

معٌدمتوسطمقبولجٌدجٌدمقبولضعٌفجٌدمتوسطصهٌب صفاء محمد حمٌد91

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفصهٌب منذر ضاري رزوق92ً

معٌدمتوسطمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفصهٌب نجم عبد هللا خضر93

معٌدمتوسطضعٌفمقبولمتوسطمقبولمتوسطضعٌفمقبولطلٌعة حكٌم شامل94

معٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولضعٌفعباس حسٌب جمٌل احمد95

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعباس علً حسٌن عباس 96

معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبد احمد عواد عبد97

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبد الخالق حمد عبدهللا98

معٌدضعٌفضعٌفمتوسطمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولعبد الصمد حماد جاسم99

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدالقادر عامر خالد100

معٌدمقبولضعٌفمتوسطجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطمتوسطعبدالقادر عباس فاضل عطوان101

معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفعبد هللا برهان اكرٌم102

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبدهللا خضر عبدالواحد103
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ناجحمقبولجٌدجٌد جدامقبولجٌد جداجٌدجٌدجٌدعبد هللا علً صالح سلٌمان104

معٌدمتوسطضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفعبد هللا محمد خٌرو حمادي105

معٌدمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفعبدهللا مزاحم سلٌمان لطٌف106

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبد هللا هزبر عواد ٌونس 107

معٌدمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفعبٌر رافع ظاهر108

معٌدمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعثمان كاظم عبد هللا109

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعدنان خلف احمد حبٌب110

معٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌدمتوسطضعٌفعدنان سعدون صالح 111

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعذراء منٌر اسماعٌل 112

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعقٌل سعد عامر113

معٌدمقبولمقبولجٌدضعٌفمقبولمقبولمتوسطمقبولعلً احمد سبع114

معٌدمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفعلً جعفر زٌدان115

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفعلً حمد احمد شكط116ً

معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً فائق ٌاسٌن رمان117

معٌدمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطضعٌفعلً محمد عبد هللا عباس118

معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفعلً موسى عبش بنٌان119

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً نزار نجم عبدهللا120

معٌدضعٌفضعٌفمتوسطمقبولجٌدجٌدجٌدضعٌفعماد حاوي شرموخ121

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمر خلٌل ابراهٌم122

معٌدضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفعمر ذٌاب احمد123

معٌدمقبولمقبولجٌدضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفعمر ضاحً محمد محمود 124

معٌدمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمر عبدهللا محمد125

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمر محمد احمد126

معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمر ممدوح دحام حسن127

معٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطجٌدضعٌفعهد خلٌل ابراهٌم128

ناجحمقبولجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطعٌسى فؤاد حمزة ابراهٌم129

معٌدمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفغازي محمود ندا هجار 130

غزوة تركً حسٌن131

ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداجٌدامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداغسق قاسم محمد محمود132
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