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69.178ناجح69.375ناجحجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيد69.000ناجحجيد جدامتوسطمتوسطجيدمقبولامتيازمقبولابتهال حسن عزٌز دوٌح العزاوي 1

70.620ناجح74.000ناجحجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيد67.579ناجحجيدجيدجيدمتوسطمقبولمتوسطجيدابراهٌم طه ٌاسٌن جمٌل الحٌان2ً

48.098معيد52.125معيدمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولمقبول44.474معيدجيدمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولاثار جابر كامل توفٌك الجواري3

54.965معيد52.938معيدجيدمتوسطضعيفضعيفمقبولمقبول56.789معيدجيد جدامتوسطجيد جداضعيفضعيفضعيفمتوسطاحمد ابراهٌم جاسم حمد الجبوري4

65.138معيد70.438ناجحجيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيد60.368معيدجيدجيدمقبولمقبولجيدضعيفجيداحمد اكرام هادي تمً البٌاتً 5

48.223معيد53.500معيدمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولمتوسط43.474معيدضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولاحمد جمعة جاسم عبد الدلٌم6ً

75.427ناجح73.563ناجحجيدمتوسطجيدجيد جداجيدمتوسط77.105ناجحجيد جداجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيد جداجيد جدااحمد حكٌم حسن سلوم الدلٌم7ً

84.247ناجح83.938ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطامتياز84.526ناجحامتيازمتوسطجيدجيد جداجيد جداامتيازامتيازاحمد زٌاد خلف زاٌر الدراج8ً

56.156معيد56.563معيدمقبولجيد جدامقبولضعيفمقبولجيد55.789معيدمقبولجيدجيد جدامتوسطمقبولضعيفضعيفاحمد سامً مراد حسون العانً 9

57.489معيد54.875معيدجيدجيدمتوسطضعيفمقبولمقبول59.842معيدجيدضعيفامتيازمقبولضعيفضعيفجيد جدااحمد سالم بربص10

16.970معيد24.188معيدمستوفيمستوفيضعيفمقبولضعيفمستوفي10.474معيدمستوفيمتوسطمستوفيمستوفيمستوفيضعيفمستوفياحمد شاكر محمود سلمان الفراج11ً

51.897معيد48.625معيدمقبولجيد جدامقبولضعيفضعيفضعيف54.842معيدمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولضعيفمتوسطاحمد شهاب احمد دلس الطرٌمشاوي12

59.514معيد59.500معيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطضعيف59.526معيدجيدجيدمتوسطضعيفضعيفمقبولجيداحمد صباح حسٌن حمٌد المكدم13ً

46.806معيد53.375معيدمتوسطمتوسطجيدضعيفمقبولضعيف40.895معيدضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولاحمد طه ابراهٌم صفون المٌس14ً

50.244معيد52.563معيدجيدمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبول48.158معيدمتوسطجيد جدامقبولضعيفمقبولضعيفمقبولاحمد عبد الرحمن ابراهٌم خلف المجمعً 15

احمد عبد المطلب صالح حمادي 16

52.171معيد61.250ناجحجيدمتوسطمقبولمقبولجيدمقبول44.000معيدجيد جدامقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفاحمد عبدالنبً عبدالكرٌم مركز الدوري17

62.843معيد68.750ناجحجيدجيدجيدمقبولمتوسطجيد جدا57.526معيدجيد جداجيدمقبولمقبولمتوسطضعيفمقبولاحمد عزٌزحمٌد جاسم العزاوي18

72.706ناجح70.625ناجحجيدجيد جدامتوسطمقبولجيدجيد جدا74.579ناجحجيدمتوسطجيد جداجيدجيد جدامتوسطمتوسطاحمد علً خلٌفة سالم االوس19ً

61.301معيد67.250ناجحمتوسطجيد جدامتوسطمقبولمتوسطجيد55.947معيدمقبولمتوسطضعيفمتوسطمقبولضعيفجيداحمد دمحم احمد داود الجبوري20

82.017ناجح82.563ناجحجيدامتيازجيد جداامتيازجيدمتوسط81.526ناجحامتيازجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيداحمد دمحم رشٌد احمد الهٌازع21ً

14.571معيد0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف27.684معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد ناجً جاسم احمد ناجً حسٌن 22

48.489معيد55.875معيدجيدمتوسطمقبولضعيفمتوسطمتوسط41.842معيدمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولاحمد وحٌد علً حسٌن الحشماوي 23

64.216معيد70.188ناجحجيدجيدمتوسطجيدمتوسطجيد58.842معيدمتوسطجيدجيدمقبولمقبولضعيفمتوسطازهر ربٌع سعد علً الجبوري 24

79.729ناجح80.188ناجحجيد جداجيد جداجيدمتوسطمتوسطامتياز79.316ناجحجيدجيدامتيازجيدجيدمتوسطامتيازاسامة دمحم جمٌل دمحم الجبوري 25

69.779معيد72.750ناجحجيدجيد جداجيد جدامقبولمتوسطجيد67.105معيدجيد جدامقبولجيد جداجيدمقبولضعيفمتوسطاستبرق عدنان زٌدان خلف المٌس26ً

31.145معيد28.500معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف33.526معيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولاسد رضوان خضٌر عباس 27

57.011معيد66.438ناجحجيد جداجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبول48.526معيدجيدمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفمتوسطاسماء جعفر مجبل كٌف الخزرج28ً

19.668معيد12.750معيدمستوفيمستوفيمستوفيضعيفمستوفيضعيف25.895معيدمستوفيمستوفيمتوسطمستوفيمستوفيضعيفمقبولاسماء خلف حسن خلف الجبوري 29

11.456معيد10.500معيدمستوفيمستوفيمستوفيمقبولمستوفيمستوفي12.316معيدمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيمقبولضعيفمستوفياكحٌص حاتم طلن شالل الشمري30

69.494معيد72.500ناجحجيد جداامتيازجيدمقبولمقبولجيد جدا66.789معيدجيدجيدامتيازمقبولمتوسطضعيفجيدالهام فرحان حسٌن جاسم التمٌم31ً

69.913ناجح75.313ناجحجيدجيدجيدجيد جداجيدجيد65.053ناجحجيد جدامقبولجيد جدامتوسطمتوسطمقبولمقبولامٌر غانم عبد هادي المكدم32ً

61.377معيد67.000ناجحمتوسطجيد جدامتوسطمقبولمتوسطجيد56.316معيدمتوسطمقبولجيدضعيفمقبولضعيفمتوسطانس امٌن كرٌم بحر العبٌدي33

انس خلٌل ابراهٌم 34

77.253ناجح78.938ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد75.737ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدمتوسطجيداوس جالل طه علً المشهدانً 35

57.779معيد67.125ناجحجيد جداجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط49.368معيدامتيازمقبولجيدضعيفضعيفضعيفضعيفاٌات دمحم علً حسٌن الفراج36ً

62.945معيد67.563ناجحجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيد جدا58.789معيدجيدجيدمتوسطجيدضعيفضعيفمقبولاٌة عماد كاظم عبد الرضا شوام37

كلية االدارة واالقتصاد / جامعة تكريت 

قسم االدارة العامة

صباحي / المرحلة االولى 
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62.717معيد68.250ناجحجيد جدامتوسطجيدمقبولجيدمتوسط57.737معيدامتيازمتوسطجيد جدامقبولضعيفضعيفمقبولاٌالف شاكر محمود الجنابً 38

46.941معيد51.438معيدمتوسطمتوسطمقبولضعيفضعيفمتوسط42.895معيدمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفاٌمن ثامر احمد خلف الدلٌم39ً

82.604ناجح80.000ناجحجيد جداامتيازجيدجيدجيدجيد84.947ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيداٌهاب مرشود لطٌف عطٌه العبٌدي 40

26.508معيد26.313معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف26.684معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفبراء ارشد ٌوسف احمد الجبوري41

74.683ناجح73.688ناجحمتوسطجيدجيد جدامتوسطجيدجيد جدا75.579ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيدمتوسطبرجس اٌوب عمران العبٌدي42

56.292معيد53.750معيدمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولمتوسط58.579معيدمتوسطجيدجيدمتوسطمقبولضعيفمقبولبركات حسٌن محمود دمحم الجمٌل43ً

46.881معيد50.375معيدمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيف43.737معيدمقبولجيدضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفبسام عبد الكاظم مزحم عبٌد الخزرج44ً

جاسم فرحان شرٌف فاضل 45

64.473معيد62.250معيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطضعيف66.474ناجحمتوسطمتوسطجيدمتوسطمقبولجيدجيدجاسم دمحم كرٌم جاسم المٌس46ً

47.198معيد48.938معيدمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولمقبول45.632معيدمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفمتوسطحذٌفة علً حمدان حمد المجمع47ً

56.648معيد55.438معيدمتوسطجيدمتوسطضعيفمقبولمقبول57.737معيدجيدجيدجيدضعيفمقبولضعيفمتوسطحذٌفه سمعان لحطان علوان المهداوي48

75.298ناجح77.500ناجحجيدامتيازجيد جداامتيازمتوسطمتوسط73.316ناجحجيدجيدجيد جدامتوسطمتوسطجيد جداجيدحذٌفه عامر ابراهٌم خلف المشهدان49ً

88.427ناجح90.188ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتياز86.842ناجحامتيازجيد جداامتيازامتيازجيدجيدامتيازحسن باسم جواد كاظم الصرف50ً

68.182ناجح73.063ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد63.789ناجحجيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطحسن زٌدان مخلف دلس الطرٌمشاوي51

حسن عبد صالح جار الجبوري  52

70.549ناجح72.563ناجحجيدجيدجيدمقبولمتوسطامتياز68.737ناجحجيد جدامتوسطجيد جداجيدمتوسطمقبولمتوسطحسن غالب حماد حسن الناصري53

0.977معيد2.063معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسن غالب محمود 54

71.479ناجح74.000ناجحجيدجيدجيدمتوسطجيدجيد69.211ناجحجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطحسٌن ثامر صالح رمٌض الجبوري55

50.117معيد56.563معيدمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولضعيف44.316معيدجيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولحسٌن عباس حسٌن علً السبول56

52.835معيد58.500ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبول47.737معيدمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولحسٌن علً رضا مصطفى البٌات57ً

46.723معيد57.000ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبول37.474معيدمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسٌن علً عبدهللا حمٌد المٌس58ً

50.967معيد49.000معيدمتوسطمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيف52.737معيدجيدمتوسطمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولحسٌن علً عطا حسٌن الشمري59

44.259معيد42.500معيدمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيف45.842معيدجيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولحسٌن علً هالل60

58.725معيد59.063ناجحمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبول58.421معيدجيد جدامتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفحسٌن كرٌم اسماعٌل عبد علً السعدي61

55.359معيد61.313ناجحجيدجيدمتوسطمقبولمقبولمقبول50.000معيدجيد جدامقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفمتوسطحسٌن دمحم عنتر مخلف المشاٌخً 62

57.183معيد54.813معيدمقبولجيدمقبولضعيفمقبولمقبول59.316معيدجيد جدامتوسطجيدمقبولمتوسطضعيفمقبولحمزة فاضل عباس غلوة الجنابً 63

67.229ناجح69.063ناجحجيد جداجيدجيدمقبولمتوسطجيد65.579ناجحجيدمقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدحمزة محً اٌوب حسٌن الدوري64

حنٌن جودي دمحم الوادي65

10.044معيد11.438معيدمستوفيمستوفيضعيفضعيفمستوفيمستوفي8.789معيدمستوفيمقبولمستوفيمستوفيمستوفيضعيفمستوفيخالد جمال فٌاض محمود الجواري66

47.996معيد49.688معيدمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبول46.474معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولخالد حسن كردي احمد الجبوري67

60.698معيد65.625ناجحمتوسطجيدجيدجيدمقبولمتوسط56.263معيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولخلٌل فراس خمٌس مهدي المجمع68ً

دالٌا مٌثم خلف علً االحباب69ً

77.171ناجح74.438ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيد79.632ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازمتوسطمتوسطجيددنٌا محمود عرفً خلف الفراج70ً

60.730معيد64.875ناجحجيد جداامتيازمقبولمقبولمقبولمتوسط57.000معيدجيد جدامتوسطجيدضعيفضعيفمقبولمتوسطرافد ثاٌر نصار زٌدان الخالدي71

54.979معيد57.938معيدجيد جداجيدضعيفمقبولمتوسطضعيف52.316معيدجيدجيدجيدضعيفضعيفضعيفمقبولرافد فالح حسن دمحم بنً جمٌل72

65.161معيد61.188ناجحجيد جدامتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبول68.737معيدامتيازجيدمتوسطجيدمتوسطضعيفجيدرامً سعٌد عبد الهادي حمٌد العبادي 73

66.745معيد68.625ناجحجيد جداامتيازمقبولمقبولجيدجيد65.053معيدامتيازجيد جداضعيفضعيفجيد جداضعيفجيد جدارسول لصً رسول عجٌل الخشمان74ً

52.025معيد47.375معيدضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمتوسط56.211معيدمقبولمتوسطجيدضعيفمقبولضعيفمتوسطرشٌد احمد رشٌد ظفٌر الصالح75ً

58.438معيد66.000معيدجيدمتوسطجيد جدامقبولجيد جداضعيف51.632معيدجيدمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولرعد راهً حسن البرك76ً

18.345معيد25.688معيدمستوفيمستوفيمقبولضعيفمستوفيضعيف11.737معيدمستوفيضعيفمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيمتوسطرواء سلٌم حمادي حران طرفه77

66.966ناجح68.625ناجحجيدمتوسطجيدمقبولجيد جدامتوسط65.474ناجحجيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولمتوسطمقبولرواء عبدهللا كرٌم حسن البوصفٌف78



86.689ناجح87.688ناجحامتيازامتيازمتوسطامتيازامتيازجيد جدا85.789ناجحامتيازجيدامتيازجيد جداامتيازجيدجيد جدارؤى زٌاد طارق رحٌم التكرٌت79ً

45.601معيد48.375معيدمتوسطجيد جدامقبولضعيفضعيفضعيف43.105معيدمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولرٌام صالح ذٌاب الفراج80ً

48.805معيد55.313معيدمتوسطمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبول42.947معيدجيدمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفزهراء عماد ضٌاء عواد الجبوري81

51.451معيد49.438معيدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيف53.263معيدجيد جداضعيفجيدضعيفمقبولمقبولمقبولزهٌر ابراهٌم عبداللطٌف العثمان82ً

زٌاد عبداالله صباح دمحم83

67.481معيد70.063ناجحجيدجيدجيدمقبولجيدجيد65.158معيدامتيازمتوسطجيد جدامقبولمتوسطضعيفجيدزٌد مناف مناجد سالم العٌساوي84

0.000معيد0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفزٌنا جابر كامل توفٌك85

58.429معيد58.438معيدجيدمتوسطمتوسطضعيفمقبولمتوسط58.421معيدجيد جداجيدمتوسطضعيفمقبولضعيفجيدزٌنة طارق صالح ٌوسف المٌس86ً

56.069معيد56.438ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول55.737معيدجيد جداجيدمتوسطضعيفمقبولضعيفمقبولزٌنة لٌس حسٌن دمحم الكرخ87ً

78.261ناجح76.563ناجحجيد جدامتوسطجيدجيدمتوسطجيد جدا79.789ناجحامتيازجيدامتيازامتيازمتوسطمتوسطجيدزٌنه سعد مجٌد موسى الدوري88

72.861ناجح78.438ناجحجيد جداامتيازجيد جدامتوسطجيدجيد جدا67.842ناجحجيد جدامتوسطجيد جدامقبولمتوسطمقبولجيدسارة جلٌل ابراهٌم دمحم مال حسٌن 89

85.959ناجح85.563ناجحامتيازامتيازجيدجيدامتيازامتياز86.316ناجحامتيازامتيازامتيازجيد جداجيدجيد جداجيد جداسارة ضٌاء توفٌك فاضل الحمدان90ً

69.904معيد72.313ناجحجيدجيدجيدجيدمتوسطجيد جدا67.737معيدجيدجيدجيد جدامتوسطجيدضعيفجيدساره صباح مطر احمد 91

54.197معيد57.750معيدمتوسطجيدمتوسطضعيفمقبولمتوسط51.000معيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطسبع خمٌس فرهود حمد الدهلك92ً

63.298ناجح63.688ناجحمقبولجيدمتوسطمقبولمتوسطمتوسط62.947ناجحجيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولمتوسطسجاد لاسم عكموش ساجت الجبوري93

60.285معيد66.625ناجحجيدمقبولجيدمتوسطمتوسطمتوسط54.579معيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولسجً كامل سطام ملح العبٌدي 94

37.862معيد42.563معيدمتوسطمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيف33.632معيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفسرى كامل حمٌد علً االحباب95ً

54.669معيد58.688ناجحجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبول51.053معيدجيد جدامقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولسعد غازي سعٌد الطربول96ً

91.910ناجح94.500ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتياز89.579ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداسعد لٌس دمحم مهدي المجمع97ً

سعد محمود رشٌد مصطفى العجٌلً 98

33.777معيد28.500معيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف38.526معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولسعدهللا دمحم دروٌش المجمع99ً

سلطان مزٌد نزال كاطع الجذله100

68.109معيد72.500ناجحجيدجيد جداجيدجيدمتوسطمتوسط64.158معيدجيدجيد جداجيد جدامقبولمقبولضعيفمتوسطسهر جمال صبحً مكحول الجواري 101

72.201ناجح71.313ناجحجيد جدامتوسطمقبولمتوسطجيد جداجيد73.000ناجحامتيازامتيازجيد جدامتوسطجيدمتوسطمقبولسهى كاظم عبدهللا محجوب المٌس102ً

61.712معيد66.188معيدجيدجيدمتوسطضعيفمقبولجيد جدا57.684معيدجيدمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعيفمتوسطسٌف تحرٌر عبدالرحمن مصطفى الجبوري103

58.478معيد65.500معيدجيدجيدمقبولضعيفجيدجيد52.158معيدجيدمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولشهد سفٌان كرٌم عزال الخزرج104ً

75.614ناجح76.063ناجحمقبولجيدجيدامتيازجيدجيد75.211ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدمتوسطمتوسطصباح دمحم احمد حسٌن الجبوري105

63.292ناجح60.750ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبول65.579ناجحجيد جداجيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطجيدصبار طالب صبار مطلن الدلٌم106ً

51.032معيد47.500معيدمتوسطمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيف54.211معيدامتيازجيدمتوسطضعيفمتوسطضعيفضعيفضٌاء الدٌن علً مهدي صالح البٌات107ً

72.767ناجح76.250ناجحجيدجيد جدامتوسطجيدجيد جداجيد69.632ناجحجيد جداجيدجيد جدامقبولمتوسطمقبولجيد جداضٌاء رعد مال هللا عناد التمٌم108ً

65.329معيد67.625ناجحجيد جدامتوسطجيدمتوسطجيدمقبول63.263معيدجيدجيدجيد جداضعيفمتوسطضعيفجيدطالل احمد علً حسن الكروي 109

طه اٌاد محمود ٌعكوب الجبوري 110

49.756معيد55.625معيدمتوسطمقبولمقبولضعيفمتوسطمقبول44.474معيدجيدمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفطٌبة فاضل علً بخٌت السامرائ111ً

84.714ناجح89.250ناجحامتيازامتيازجيد جداجيد جداجيد جداامتياز80.632ناجحامتيازجيدامتيازمتوسطجيدامتيازجيد جداظله عبد السالم حمودي عبد الغفور العان112ً

14.146معيد19.688معيدمستوفيمستوفيمقبولضعيفضعيفمستوفي9.158معيدمستوفيمتوسطمستوفيمستوفيمستوفيضعيفمستوفيعادل حسون عزٌز عدوان المجمع113ً

عارف سعود كعشوش وكٌان الشمري114

51.631معيد52.625معيدجيدمقبولمقبولضعيفضعيفمتوسط50.737معيدجيدمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفمتوسطعائشة عبدهللا علً عبد الكٌالنً 115

57.265معيد58.438معيدمتوسطمتوسطمتوسطضعيفجيدمقبول56.211معيدمتوسطمقبولمقبولضعيفمتوسطمتوسطمقبولعبد الباسط كنعان اسماعٌل ابراهٌم السامرائ116ً

29.446معيد26.375معيدمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف32.211معيدجيدضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفعبد الرحمن محمود حماش خلف الجبوري117

عبد الستار صبار حسو علو البازي118

57.928معيد58.375معيدمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمتوسطجيد57.526معيدمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطضعيفمتوسطعبد العزٌز غانم رشٌد فرحان السعدي 119



62.876ناجح64.375ناجحمتوسطجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسط61.526ناجحجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطعبد العزٌز محمود كامل عطٌة المجمع120ً

عبد المهٌمن احمد عاصً هواس 121

64.327معيد63.813معيدجيدجيدضعيفمتوسطمقبولجيد64.789ناجحجيد جدامتوسطجيدمقبولجيدمقبولمقبولعبد الواحد هٌثم برع سعد أطعٌمة122

86.359ناجح86.875ناجحجيد جداجيدجيد جداامتيازجيد جداامتياز85.895ناجحامتيازجيدجيد جداجيد جداامتيازجيد جداجيدعبد الوهاب عبدهللا حرجان جاسم الحمدان123ً

50.380معيد57.000معيدمتوسطمتوسطمقبولضعيفمقبولجيد44.421معيدمتوسطمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفمتوسطعبدالجبار حمادي حسن عطٌة الجبوري124

76.899ناجح75.500ناجحجيد جدامتوسطجيدجيد جدامتوسطجيد جدا78.158ناجحجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداعبدالرحمن حاتم جاسم 125

عبدالمادر انٌس سمٌر126

36.177معيد0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف68.737ناجحجيدجيدجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطعبدهللا اسعد حسن دمحم البٌات127ً

61.116معيد68.438ناجحجيدجيد جدامتوسطجيد جدامقبولمتوسط54.526معيدمتوسطجيدمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولعبدهللا ثابت شجاع الجبوري128

عبدهللا ثابت ناٌف ابراهٌم الخزرج129ً

45.827معيد43.063معيدمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفضعيف48.316معيدجيدمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولعبدهللا ثائر سلمان مجٌد الربٌعً 130

72.171ناجح73.063ناجحجيدامتيازجيدمتوسطمتوسطجيد71.368ناجحامتيازمقبولجيدمتوسطجيدمتوسطمتوسطعبدهللا جالل عبدهللا131

58.957معيد54.875معيدجيد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولضعيف62.632معيدجيد جداضعيفجيدضعيفمقبولجيدمتوسطعبدهللا رعد جاسم حسٌن الحسٌناوي 132

0.000معيد0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف0.000معيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا طالل عرٌبً عبدهللا المكدم133ً

عثمان احمد صالح حسن البازي134

80.405ناجح82.375ناجحجيدجيد جداجيدامتيازمتوسطجيد جدا78.632ناجحجيد جداامتيازمتوسطجيدجيدجيدجيد جداعثمان بدري ابراهٌم علٌوي                                    135

69.041ناجح69.438ناجحجيد جدامتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسط68.684ناجحجيد جدامقبولجيد جدامتوسطمقبولجيدمتوسطعثمان مهند عامر فٌاض الجناب136ً

عدنان عبٌد خضٌر الجبوري 137

63.942معيد73.000ناجحجيدجيدمتوسطجيد جداجيدمتوسط55.789معيدجيد جداجيدمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولعزت ابراهٌم صبار احمد الجبوري138

77.032ناجح83.500ناجحجيد جداجيدجيدامتيازجيد جداجيد جدا71.211ناجحجيد جدامتوسطجيدمقبولجيدجيدجيدعمبة عمار عبد عبدهللا 139

31.654معيد29.750معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيف33.368معيدمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفعلً جبار مهدي140

67.409ناجح72.250ناجحجيدامتيازجيدجيدمقبولجيد63.053ناجحجيدمقبولجيدمقبولمتوسطمقبولجيدعلً خماس علً حمٌد العبٌدي141

86.013ناجح80.063ناجحجيد جداامتيازجيد جدامتوسطجيدجيد91.368ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جداامتيازجيدعلً سالم حماد حسن الناصري142

71.153ناجح70.563ناجحمتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطجيد71.684ناجحجيد جداجيدمتوسطمقبولجيد جدامتوسطجيدعلً عباس عٌدان المٌسً 143

80.961ناجح80.625ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيد جدا81.263ناجحجيدجيدامتيازامتيازجيدجيدجيد جداعلً عباس فهد شرٌمط الدمحمي 144

68.352معيد66.813معيدجيدجيدجيد جداضعيفمتوسطجيد جدا69.737ناجحجيد جداجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولجيد جداعلً فائك كرٌم دمحم العزي145

علً لاسم دمحم علً الدلٌم146ً

59.722معيد62.688معيدمتوسطجيد جداجيدضعيفمقبولجيد57.053معيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولضعيفجيدعلً مزهر احمد ٌاسٌن العبٌدي147

69.617ناجح71.063ناجحمتوسطجيدمقبولجيد جدامتوسطجيد68.316ناجحجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطجيدعلً نهاد عبد دمحم السامرائ148ً

74.203ناجح76.125ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جدا72.474ناجحجيدمتوسطجيد جداجيدجيدمتوسطجيد جداعماد فرج دمحم احمد الفهداوي149

44.578معيد42.063معيدمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمتوسط46.842معيدمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولعمر زهٌر عبدهللا دمحم البدران150ً

عمر سمٌر مطشر مراد السالمً 151

47.628معيد56.688معيدمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمتوسطمقبول39.474معيدمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفعمر طه شاكر محمود المٌس152ً

عمر عبد الباسط صالح حمادي المٌس153ً

21.016معيد37.875معيدمستوفيمستوفيمقبولجيد جدامستوفيمقبول5.842معيدمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيضعيفعمر دمحم حسن طه الحدٌث154ً

48.430معيد52.125معيدمتوسطمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيف45.105معيدجيدضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفمقبولعٌسى حسٌن علً نجم الجبوري155

85.846ناجح89.125ناجحجيدامتيازجيد جداامتيازامتيازامتياز82.895ناجحجيد جداجيدامتيازمتوسطجيد جداامتيازامتيازغدٌر عثمان عبدالكرٌم عٌدان المولى156

48.976معيد50.938معيدجيدمقبولمتوسطضعيفضعيفمقبول47.211معيدمقبولجيد جدامقبولمقبولضعيفضعيفمقبولغسك زٌد خلٌل ابراهٌم الجبوري 157

61.649معيد72.313ناجحمتوسطمتوسطجيدجيد جداجيدمتوسط52.053معيدجيدمقبولجيدمقبولمقبولضعيفضعيفغفران حافظ جٌج158ً

81.630ناجح87.125ناجحجيد جداجيد جداجيدامتيازامتيازجيد جدا76.684ناجحجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطامتيازجيدجيدفاروق علً محمود حسٌن العٌساوي159

75.044ناجح76.438ناجحجيد جداجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيد73.789ناجحامتيازمتوسطمتوسطمتوسطجيد جداجيدجيدفتحٌة كرٌم عزٌز جرمط التوٌجري160



72.032ناجح78.500ناجحجيدجيد جدامتوسطجيد جداجيدجيد جدا66.211ناجحجيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدفراس احمد دمحم161

76.938ناجح81.313ناجحجيدجيدجيد جداامتيازامتيازمتوسط73.000ناجحجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدفرح احمد خلف كصٌر العبٌدي162

62.618معيد73.188ناجحجيد جداجيدجيدجيد جدامتوسطمتوسط53.105معيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطفرٌدون غٌدان خلف 163

15.983معيد11.813معيدمستوفيمستوفيمستوفيمتوسطمستوفيمستوفي19.737معيدمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيضعيفمقبولفٌصل أبراهٌم دمحم سلطان 164

37.450معيد39.938معيدمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفضعيف35.211معيدجيدضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفلصً شاكر محمود علً البٌات165ً

65.169معيد67.813ناجحجيدجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسط62.789معيدجيد جدامتوسطمتوسطمقبولجيدضعيفجيدلصً نداء اسماعٌل ابراهٌم الجبوري166

لٌس سعد دٌكان 167

79.898ناجح83.938ناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدجيد جدا76.263ناجحامتيازمقبولجيد جدامتوسطامتيازجيد جدامتوسطلٌث خلٌل فنوش ناصر العبٌدي168

55.230معيد64.375ناجحجيدجيد جداجيدمقبولمقبولمتوسط47.000معيدمقبولجيدضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطلٌث غانم نجم ناٌف الجدادي 169

53.138معيد52.063معيدمتوسطمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبول54.105معيدجيدجيدمتوسطضعيفمتوسطضعيفمقبولمازن سالم احمد سلمان الدوري170

82.944ناجح80.250ناجحامتيازجيد جداجيدامتيازمتوسطجيد85.368ناجحامتيازجيدجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيدمثنى حارث اٌوب حسٌن الحداد 171

70.716معيد81.688ناجحجيدامتيازجيدجيد جداجيدجيد جدا60.842معيدجيدجيد جدامقبولضعيفجيدضعيفجيددمحم اكرم جعفر عباس الدجٌلً 172

53.575معيد50.063معيدمقبولجيدمقبولضعيفمقبولضعيف56.737معيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعيفجيددمحم جمال علً جاسم المعٌن173ً

73.038معيد80.625ناجحجيد جداجيدجيد جداجيد جداامتيازمتوسط66.211معيدجيد جداجيدجيدضعيفمتوسطمتوسطمتوسطدمحم جمعه جاسم دمحم العبٌدي 174

59.849معيد65.938ناجحجيد جداجيدمتوسطمقبولمقبولجيد54.368معيدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولضعيفجيددمحم حاتم امٌن علً الناصري175

76.096ناجح78.250ناجحجيدجيد جداجيدمتوسطجيد جداامتياز74.158ناجحامتيازجيدجيدمتوسطجيد جداجيدمتوسطدمحم حمٌد مطلن هامل التمٌمً 176

دمحم دحام عبد 177

58.451معيد60.063ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبول57.000معيدجيد جدامتوسطمقبولضعيفمتوسطضعيفمقبولدمحم رعد مطر سلٌم ٌاسٌن الجبوري178

52.245معيد49.125معيدمتوسطجيدمقبولضعيفضعيفمقبول55.053معيدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولضعيفمقبولدمحم سفر شعبان عطٌة المٌس179ً

60.261معيد62.188ناجحجيدجيدجيدمقبولمقبولمقبول58.526معيدمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطمقبولضعيفجيددمحم صالح مهدي صالح الجبوري 180

64.471معيد65.813ناجحجيد جدامتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسط63.263معيدجيدجيد جداجيد جدامقبولمتوسطضعيفمقبولدمحم عبدهللا حسٌن طه 181

56.658معيد53.063معيدمتوسطمتوسطضعيفمقبولضعيفمتوسط59.895معيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمتوسطدمحم عبدهللا دمحم عبدهللا المجمعً 182

78.432ناجح79.438ناجحجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيد77.526ناجحجيد جدامتوسطجيد جدامتوسطجيد جداجيد جدامتوسطدمحم عصام عبدالواحد محمود الرفاع183ً

69.649ناجح69.375ناجحمتوسطجيدمتوسطجيد جدامتوسطمتوسط69.895ناجحامتيازجيدمتوسطمقبولمتوسطجيد جدامتوسطدمحم عمر عبد السالم جاسم دمحم الدهمشً 184

48.932معيد53.125معيدمتوسطضعيفضعيفجيد جدامتوسطجيد45.158معيدضعيفجيدجيدضعيفمتوسطضعيفمتوسطدمحم ناظم غضبان نصٌف الجناب185ً

62.322معيد68.938ناجحجيدجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسط56.368معيدجيدمتوسطمتوسطضعيفمتوسطضعيفمقبولدمحم هاشم احمد عل186ً

محمود بكر حسٌن علً الدراجً 187

مداح هاشم ابراهٌم محمود الحٌال188ً

45.406معيد46.500معيدمتوسطمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيف44.421معيدمتوسطمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمرتضى نظٌر حسٌن علً العنبك189ً

47.225معيد52.563معيدمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبول42.421معيدمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمرشد طارق كاظم علً الجناب190ً

مروان وهاب حمد احمد الجبوري191

مروه دارا خضر خلٌل الجبوري192

72.938ناجح71.875ناجحجيدجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطجيد جدا73.895ناجحامتيازجيدجيد جداجيدمتوسطمتوسطجيدمروه دلٌل احمد علً التمٌم193ً

69.865ناجح71.938ناجحجيد جداجيدمتوسطجيدجيدمتوسط68.000ناجحجيد جداجيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولمسلم دمحم زٌدان خلف البٌاتً 194

78.191ناجح80.625ناجحجيدمتوسطجيدامتيازجيد جداجيد جدا76.000ناجحجيدامتيازمتوسطجيدجيدامتيازمتوسطمصطفى خزعل ذٌاب حسٌن البدرانً 195

80.878ناجح82.438ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جدا79.474ناجحجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيد جداامتيازجيدمصطفى صبحً حسٌن مهدي النٌسان196ً

52.615معيد55.813معيدجيد جداجيد جدامقبولضعيفمقبولمتوسط49.737معيدضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمصطفى دمحم خضٌر المرٌشً 197

80.797ناجح83.438ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدا78.421ناجحجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيدمتوسطجيد جدامصطفى دمحم دلس كاٌم العزاوي198

71.181ناجح66.938ناجحمتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطمقبول75.000ناجحامتيازجيد جداجيدمتوسطجيدجيدجيدمعن زبن حبتور خلف المعٌنً 199

67.802معيد77.875ناجحمتوسطجيدجيدجيد جداجيدامتياز58.737معيدجيدجيد جدامتوسطمقبولمتوسطضعيفمتوسطمالٌٌن راشد حماد سلطان200

57.106معيد59.563معيدمتوسطمقبولمقبولضعيفمتوسطجيد54.895معيدجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولملن كامل موسى لنبر البٌاتً 201



منار حازم شندوح زٌدان الموسوي 202

19.895معيد42.000معيدمستوفيمستوفيجيدجيد جدامستوفيمتوسط0.000معيدمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيمستوفيمها مجبل صالح روضان الجبوري203

77.308ناجح82.563ناجحجيد جداجيدجيد جداامتيازجيدجيد جدا72.579ناجحجيد جداجيدمتوسطجيدجيدمتوسطجيدمٌس ناظم دمحم جاسم البو عباس204

60.159معيد66.125معيدمقبولجيد جدامتوسطضعيفجيد جدامتوسط54.789معيدمتوسطجيدمقبولمقبولضعيفمقبولمتوسطمٌسر اكرم خضر رشٌد البٌات205ً

67.566معيد61.938معيدجيدجيدجيدضعيفمقبولمتوسط72.632ناجحامتيازمتوسطجيد جداجيدمقبولمتوسطمتوسطنادٌه دمحم جاسم صالح الجبوري206

68.104معيد75.063ناجحامتيازمتوسطمتوسطمتوسطجيدجيد جدا61.842معيدجيد جدامقبولجيد جدامقبولمتوسطضعيفمتوسطنبأ سالم علً حسٌن العباس207ً

75.830ناجح75.875ناجحمتوسطجيد جداجيد جداجيدمتوسطجيد جدا75.789ناجحجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدجيد جدامتوسطنبأ شاكر محمود جمٌل المكدمً 208

66.105معيد77.625ناجحجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جدامقبول55.737معيدجيد جدامتوسطجيدضعيفمقبولضعيفمقبولنمٌر عبد األمٌر  حسٌن حسن209

90.656ناجح92.438ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازجيد جدا89.053ناجحجيد جداامتيازامتيازامتيازجيد جداجيد جداامتيازنور رعد عبد فرحان الجناب210ً

49.762معيد54.000معيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمتوسط45.947معيدمقبولمقبولجيدضعيفمقبولضعيفضعيفنور غانم فهد دهش الكراع211ً

هادي مطر حمود شطب الجنابً 212

51.945معيد48.375معيدمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبول55.158ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهارون علً حمد دمحم213

هاشم امٌر عبد حمد الحدٌث214ً

68.051معيد76.938ناجحجيدجيدمتوسطجيد جداجيد جداجيد60.053معيدجيد جدامتوسطجيد جداضعيفمقبولمتوسطمقبولهدٌل احمد خلف كصٌر العبٌدي215

50.234معيد54.938معيدجيدمتوسطمقبولضعيفمتوسطمقبول46.000معيدمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولهمام سالم بدٌوي نبع الجناب216ً

50.961معيد48.813معيدجيد جدامتوسطضعيفضعيفمقبولضعيف52.895معيدجيد جدامتوسطجيد جداضعيفمقبولضعيفضعيفهٌرو رشٌد دمحم عل217ً

55.736معيد61.875ناجحجيد جداجيدمتوسطمقبولمقبولمقبول50.211معيدمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفوائل عزٌز سلٌمان شرلً المٌس218ً

وجدي ٌوسف ٌاسٌن خنفر العجٌل219ً

63.299معيد59.188معيدجيدجيدمقبولضعيفمتوسطمتوسط67.000ناجحمتوسطمتوسطجيد جدامتوسطمتوسطمقبولجيدوسام ستار ٌوسف احمد الزٌدي220

56.770معيد65.813ناجحجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسط48.632معيدمتوسطجيدمتوسطضعيفمتوسطضعيفضعيفوسام دمحم احمد مرعً المشاٌخ221ً

71.380ناجح72.563ناجحمتوسطجيدجيدمتوسطجيد جدامتوسط70.316ناجحمتوسطمتوسطامتيازمتوسطمتوسطجيدمتوسطوالء أبراهٌم خلٌل خلف العزاوي 222

65.832معيد79.563ناجحجيدجيدجيدجيدامتيازجيد53.474معيدمتوسطجيدمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولولً مصلح عبد سلمان الحشماوي223

63.154معيد68.063ناجحجيدجيدمتوسطمتوسطجيدمقبول58.737معيدجيدجيدمقبولمقبولضعيفمقبولجيدولٌد خالد معروف 224

58.094معيد62.000معيدجيد جدامتوسطمتوسطضعيفجيدمقبول54.579معيدمتوسطجيدمتوسطمقبولضعيفضعيفمتوسطٌاسر دمحم ثاٌر هزاع العبٌدي225

51.761معيد48.688معيدجيدجيدمقبولضعيفضعيفمقبول54.526معيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطضعيفمتوسطٌاسٌن حسن احمد محمود الكرخ226ً

72.334ناجح77.500ناجحجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدمتوسط67.684ناجحجيد جدامتوسطجيدمقبولمتوسطمقبولجيدٌعموب حمدون حمد عبدهللا الجبوري 227

63.267معيد69.938ناجحجيدجيدجيدمقبولجيدجيد57.263معيدجيدمقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفجيدٌمٌن حمٌد محمود خلف الجواري228

82.263ناجح78.813ناجحامتيازجيدجيدمتوسطجيد جداجيد جدا85.368ناجحامتيازجيد جداامتيازجيد جداجيدجيد جداامتيازٌوسف عبد الكرٌم ابراهٌم عبد الحمٌد 229

57.464معيد63.125ناجحجيدجيدمقبولمقبولمتوسطمتوسط52.368معيدجيدمقبولجيدضعيفمقبولضعيفمقبولٌوسف لٌس مهدي جاسم الشمري230

38.853معيد36.000معيدضعيفجيد جداضعيفضعيفضعيفضعيف41.421معيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولٌونس صالح الدٌن عبدالكرٌم السامرائ231ً


