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النتٌجةتنمٌة  البٌئة زراعً صناعًدولًمالٌة عامة1اقتصاد راض1ًاقتصاد كلًاالسمت

معٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطضعٌفضعٌفمقبولابتسام اسعد حسن1

معٌدمقبولضعٌفمقبولمتوسطمقبولضعٌفضعٌفضعٌفابتهال محمود شاكر2

ناجحجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطابراهٌم مخلف ابراهٌم عل3ً

ناجحجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطجٌدمقبولامتٌازجٌد جداابوبكر عبد حماد مضح4ً

ناجحمقبولمتوسطجٌدمقبولجٌدمقبولجٌد جدامتوسطاثٌرعامر محمود5

معٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفاحمد روكان احمد6

معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفاحمدشهاب احمد عبدالكرٌم7

معٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفاحمدشهاب احمد محمد8

معٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمقبولضعٌفضعٌفاحمد علً عبد هللا عكٌل9

معٌدجٌد جداضعٌفمتوسطمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولادرٌس كمال فزاع محمد10

ناجحجٌدجٌدجٌد جداجٌدامتٌازمتوسطمقبولمقبولادهم صفا حسٌن عل11ً

ناجحجٌد جدامقبولجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطاسراءعبد الودود رشاد وجٌه12

معٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسطجٌدضعٌفمقبولمقبولاسماءاسماعٌل علٌان13

ناجحمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدااسماءجاسم محمد صالح14

معٌدمتوسطمتوسطجٌدمقبولجٌدضعٌفضعٌفمتوسطاكرم احمد جمٌل عباس15

اكرم مزبان محمود احمد16

معٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفاالءعبدهللا محمد حسٌن17

ناجحمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدامل عمر عباس18

ناجحمتوسطمتوسطجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولجٌدامٌر صباح فجر صالح19

معٌدمتوسطمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفامٌر كرٌم جاسم محمد20

معٌدجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفانس احمد حسٌن21

ناجحجٌدمتوسطامتٌازجٌدجٌد جداجٌدمقبولمتوسطانفال احمد ابراهٌم22

معٌدمتوسطجٌدجٌدمقبولجٌد جداضعٌفمقبولجٌد جداأنفال مبارك زكً مبارك23

معٌدجٌدضعٌفجٌدمتوسطجٌدمقبولمتوسطجٌداوس عادل حسن24

ناجحجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جدااٌاد عواد ٌاسٌن حسن25

ناجحجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جدااٌالف حرب حمد محمد26

ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداامتٌازباسم حسن اسماعٌل ابراهٌم27

معٌدمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفجٌدبدر مؤٌد صبحً محمد28

معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبشٌر حسٌب ٌوسف29

معٌدمتوسطمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفمتوسطبكر علً حسٌن30

ناجحجٌدجٌد جدامقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولبلسم غازي مطر31

معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبهاء حسٌن حسن حمدي32

معٌدمتوسطمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفجٌدبهاء فؤاد هاشم احمد33

ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌدمقبولامتٌازتارة حكمت فٌاض حسٌن34

تماره هانً حاتم احمد35

ناجحجٌدجٌدامتٌازجٌد جداامتٌازجٌدامتٌازجٌدثامر احمد رسول كامل36

ناجحجٌد جدامتوسطجٌدجٌدجٌدجٌدمقبولجٌدجاسم فارس جاسم37

جواد شهاب احمد38

ناجحامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدامتٌازحاتم كرٌم احمد صالح39

معٌدمتوسطمقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولجٌد جداجٌدحارث صالح إبراهٌم محمد40

معٌدمتوسطمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمتوسطحسن مجبل محمد حسٌن41

معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمتوسطحسن محمد علً صالح42

معٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسطضعٌفامتٌازحماد احمد نواف فدعم43

معٌدمتوسطمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولحمدان نزهان محمد44

معٌدجٌدمقبولضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفمقبولجٌدحمزه اوس احمد حمزه45

معٌدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطضعٌفمتوسطمقبولحمزة هاشم شاكر محمود46

معٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولجٌدضعٌفمتوسطجٌدحٌدر فارس محمد47

معٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولضعٌفضعٌفجٌدخالد جمال محمد48

ناجحجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدخضٌر ٌاس خضٌر عباس49

ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌدذوالفقار طالب خضٌر50

لم ٌسلم استمارة احصائٌة

لم ٌسلم استمارة احصائٌة

لم ٌسلم استمارة احصائٌة



معٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمتوسطراضً صعب عباس51

معٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولضعٌفضعٌفرافد عمر حسن52

معٌدمقبولمقبولضعٌفمقبولجٌد جداضعٌفضعٌفمتوسطرسل طه خضر53

معٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطجٌدضعٌفمقبولمتوسطرسل محمد علً حمود54

معٌدجٌدمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمتوسطرضوان سامً شمس عل55ً

معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرعد شهٌد صالح محٌمٌد56

معٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولجٌدضعٌفضعٌفمقبولرٌام رسول كمال57

ناجحجٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولزكٌة مشتاق نزهت58

معٌدمتوسطمتوسطمتوسطضعٌفجٌدضعٌفمتوسطضعٌفسارة محمد مجٌد عبٌد59

سالم عواد عجم60ً

ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدامتٌازامتٌازسالً علً فرحان61

سالً محمد كاظم62

معٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطضعٌفمقبولسامر حسن محمد عبٌد63

ناجحجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جداسجى خمٌس محمد ثامر64

معٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولسرحان منذر سرحان ذٌاب65

معٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدامتٌازضعٌفجٌد جداجٌد جداسرواء عٌسى حمٌد صالح66

معٌدجٌد جدامتوسطجٌدجٌدجٌد جداجٌدضعٌفامتٌازسرى شاكر حماد67

معٌدمتوسطمتوسطمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفسعد مجٌد لطٌف68

معٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعٌفمتوسطسفٌان صالح ابراهٌم69

معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفسفٌان قحطان حتروش70

معٌدضعٌفمتوسطجٌدمقبولمقبولضعٌفمتوسطجٌدسنان حسٌن علً خلف71

ناجحجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌدمقبولجٌدسهٌل احمد سهٌل حمودي72

ناجحجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطجٌدجٌدجٌد جداامتٌازسٌف سعد علً خلف73

معٌدمقبولمتوسطمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفشٌماء حسٌن محمد ضٌف74

معٌدمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌدضعٌفمقبولمتوسطصدام عبدهللا دخٌل الطٌف75

معٌدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطضعٌفجٌد جداطٌف وهاب حمٌد مجٌد76

ناجحجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌدمتوسطمقبولجٌدعباس زٌاد ذٌاب عباس77

معٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفعبد الرزاق حسن مضح78ً

معٌدجٌدجٌدمتوسطضعٌفمتوسطمقبولجٌد جداجٌد جداعبدالغنً ٌونس جمعه79

معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفمقبولعبدهللا فارس شكر80

معٌدمتوسطمقبولضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفعبدهللا مقداد عبدون حمد81

ناجحمتوسطمقبولجٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولعبدهللا ناٌف تركً احمد82

معٌدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطضعٌفعبدالواحد غازي ذٌاب احمد83

ناجحجٌدمتوسطمقبولمقبولجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جداعثمان عبدالعزٌز علً خلف84

معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعدنان فاضل عباس صالح85

معٌدجٌدمتوسطضعٌفمتوسطمتوسطضعٌفمقبولجٌدعذراء ظاهر فهد86

ناجحمقبولمقبولمتوسطجٌدامتٌازمتوسطمقبولجٌدعزٌزة سعد اسماعٌل طالل87

معٌدمقبولمتوسطضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمتوسطعصام جاسم محمد88

معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً ٌاسٌن قائم مزعل89

عمر حسٌن حمود حسن90

معٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضعٌفمقبولعمر طه احمد هاشم 91

معٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفعمر عامر نوري92

عمر عبدالودود ٌاسٌن محمود 93

ناجحجٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌدمقبولجٌد جداغسان حامد حسٌن علً 94

ناجحجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌد جدامتوسطمقبولجٌدغسان ضٌاء محمد نجم95

ناجحمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولامتٌازغفران حامد رشٌد96

معٌدمتوسطمتوسطجٌد جداضعٌفجٌدمقبولضعٌفجٌدغٌث حسٌن علٌوي صالح97

ناجحمتوسطجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولجٌدمتوسطفاتن فاضل ساٌع فرحان98

معٌدجٌدجٌدمقبولمقبولجٌدمتوسطضعٌفمقبولقطرالندى المهلب خلف سلمان99

معٌدمتوسطمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبوللٌث عبدالمنعم خلٌل100

معٌدجٌدمتوسطمتوسطمقبولجٌدمتوسطضعٌفمقبولمحمد امٌن هٌثم احمد عباس101

معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطمحمد حامد زٌدان102

ناجحجٌد جدامتوسطامتٌازجٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسطمحمد حسن احمد شوٌش103

لم ٌسلم استمارة احصائٌة

لم ٌسلم استمارة احصائٌة

لم ٌسلم استمارة احصائٌة

لم ٌسلم استمارة احصائٌة



معٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفمحمد حسٌن علً محمد104

معٌدمقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفمتوسطمحمد حمٌد حسٌن سمٌن105

معٌدمقبولمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفمقبولمتوسطمحمد حٌدر عبدالكرٌم سلمان106

معٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد خلٌل رحٌم كرٌم107

ناجحجٌدمتوسطجٌدمقبولجٌدمتوسطمتوسطجٌدمحمد خمٌس محمد108

معٌدمتوسطمتوسطمتوسطضعٌفجٌدمقبولضعٌفمقبولمحمد رافع صالح ربٌع109

معٌدمقبولمتوسطضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفجٌدمحمد صبحً خلف غالم110

ناجحجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطجٌدمتوسطجٌدمحمد عبدالستار أحمد عصمان111

ناجحجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدمحمد عطا هللا محمد زبط112

معٌدمتوسطمقبولمتوسطضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولمحمد غسان زكرٌا113

ناجحجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمحمد غٌث جادهللا اسماعٌل114

ناجحجٌدجٌدجٌدمتوسطامتٌازمقبولمتوسطمقبولمحمد نجم مندٌل عبدهللا115

معٌدمتوسطمتوسطضعٌفمتوسطمقبولضعٌفضعٌفمتوسطمروان حسن محمد خضٌر116

ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدمقبولمتوسطمروة رعد شكر محمود117

معٌدمقبولمتوسطضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفمقبولمروة قاسم سعٌد118

معٌدجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌدجٌدضعٌفضعٌفمرٌم ابراهٌم صالح عل119ً

معٌدمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولمصطفى احمد سعد120

معٌدمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمتوسطمتوسطمصطفى خمٌس ضاري محمود121

مصطفى فرٌد فرحان122

ناجحمتوسطمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطمقبولمقبولجٌدمالذ لطٌف فزع123

معٌدمتوسطمقبولجٌدضعٌفمتوسطمقبولضعٌفمتوسطموج قصً مولود ابراهٌم124

ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطمقبولجٌدمٌنا عبدالرحمن محمد عواد125

ناظم ذٌاب حمد خضر126

ناجحجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جدامقبولجٌدناهض احمد ترك127ً

معٌدمتوسطمتوسطضعٌفمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطنجالء سمٌر حمادة نامس128

معٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌدمتوسطضعٌفمقبولنغم عٌسى عبدهللا حسٌن129

معٌدمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولمتوسطنمً هزاع محمد سالم 130

ناجحجٌد جدامتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطامتٌازنور راسم خلف عبدهللا131

ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطجٌدمقبولمقبولهاجر عامر حمٌد عٌاش132

معٌدجٌدمتوسطمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبولجٌدهاجر عبدالخالق فٌاض133

معٌدمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمتوسطضعٌفمقبولهٌثم ٌوسف محسن134

ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدولٌد محمد حسٌن135
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