
صباحي/ الصف االول 

الكورس االول

2019-2018نتائج العام الدراسي  كلية االدارة واالقتصاد- جامعة تكريت 

قسم ادارة االعمال

المعدلالنتٌجةانكلٌزيلغة عربٌةحاسوبقراءات ادارٌةرٌاضٌات1محاسبة1اقتصاد1ادارةاالسمت

90.0000ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌدابتسام عزالدٌن صالح 1

0.0000معٌدمقبولجٌد جدامقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولإبراهٌم محمد إبراهٌم شرٌف 2

0.0000معٌدمقبولمتوسطجٌدمقبولمتوسطضعٌفمقبولمتوسطاحسان اسعد عبداللطٌف خلف3

60.5294ناجحامتٌازمقبولجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطمقبولاحمد حمد ثلج محمد احمد 4

0.0000معٌدمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًمستوفًاحمد صباح عبد حمادي 5

73.0588ناجحامتٌازجٌدجٌدجٌدجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطاحمد عبد عاٌد محمد الحٌانً 6

0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولمقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولاحمد عبدالجلٌل حمد جاسم 7

0.0000معٌدضعٌفمتوسطمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولاحمد غازي حمٌد حسٌن المجمع8ً

77.8235ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازمقبولجٌدجٌدجٌد جدااحمد قحطان علً عوٌد ألعبٌدي9

62.8824ناجحامتٌازمتوسطمقبولجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولاحمد كمال جمال غرٌب جمال10

0.0000معٌدجٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفاحمد محمد عبدهللا11

0.0000معٌدجٌدضعٌفضعٌفمقبولجٌدمقبولضعٌفضعٌفأرام شكر احمد صادق بٌبان12ً

0.0000معٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفأسامه رعد شكر احمد الفراج13ً

62.6471ناجحجٌدمقبولجٌدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطاسامة عامر نمر عدوان14

0.0000معٌدمتوسطمقبولمتوسطضعٌفجٌدمتوسطضعٌفمقبولاسامة هاشم محمد 15

0.0000مستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًأسامه علً فرحان عبد16

0.0000معٌدمقبولجٌدمقبولضعٌفجٌدمتوسطمقبولمقبولإسماعٌل عدنان سكران عماره 17

79.0588ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جدامقبولجٌدجٌدافتخار مساهر عواد18

73.1176ناجحجٌدجٌد جداجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌدافراح ثابت محمود عران 19

0.0000معٌدمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفجٌدمقبولمقبولمقبولإقبال حمد محمد لطٌف الجبوري20

71.7647ناجحامتٌازجٌدجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطأكرم نجم عبدهللا مهٌدي العٌساوي21

0.0000معٌدامتٌازمتوسطمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفالفاروق عماد ٌاسٌن احمد22

76.5294ناجحجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطامجد داخل حسن 23

77.7059ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازمقبولجٌدمتوسطأمنة فٌاض بحر محجوب الجناب24ً

0.0000معٌدامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌدضعٌفامتٌازامتٌازامنة محمود مؤٌد طه25

62.8824ناجحجٌدجٌدجٌدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولأمٌر جبار شرار حمزة الحمزه26

0.0000معٌدضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولأمٌر مهدي علً صالح الجبوري27

78.2353ناجحامتٌازامتٌازجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطانفال سامً احمد معجون الحمٌري28
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0.0000معٌدضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولاٌاد خلف مهدي محمود المجمع29ً

70.0000ناجحجٌد جداامتٌازجٌدجٌدجٌد جدامقبولمقبولمتوسطاٌالف عزوز الطٌف 30

79.1765ناجحامتٌازجٌدامتٌازجٌد جداجٌدمتوسطجٌدجٌد جداأٌمن مهدي محمد كفطان الجبوري31

69.4118ناجحمتوسطجٌدمتوسطجٌدمتوسطمقبولمتوسطجٌداٌنور برهان امٌن 32

0.0000معٌدمقبولمتوسطمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبشار عبود فرحان33

0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبالل قحطان محمد34

0.0000مستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًتبارك ابراهٌم صالح35

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجمٌلة رشٌد لطٌف بكر الجواري36

62.5882ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولجمٌله مزاحم خٌرو بكر الخشمانً 37

0.0000معٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدضعٌفمتوسطمقبولحامد بندر طه علوان الزٌدي38

70.2941ناجحجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدمتوسطمقبولمتوسطحذٌفه محمد عادل عبد ألعبٌدي39

0.0000معٌدجٌد جداامتٌازجٌد جدامتوسطمتوسطضعٌفجٌد جدامقبولحسن طارق حسٌن علً الجبوري40

60.1765ناجحجٌدجٌدجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولحسن منصور حسن41

0.0000معٌدجٌدمتوسطجٌد جداضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولحسن هادي حبٌب موسى الزبٌدي42

0.0000معٌدمتوسطمتوسطمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفحسنٌن جدوع خلف ظاهر 43

71.1765ناجحجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جداجٌد جدامتوسطمتوسطمقبولحسٌن رعد نعمان وهٌب الدوري44

0.0000معٌدجٌد جداضعٌفمقبولمقبولجٌد جدامقبولضعٌفمقبولحسٌن سالم زٌدان هٌاوي45

70.2353ناجحجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدجٌدمقبولحسٌن علً خلف سلٌمان46

78.7647ناجحامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدمتوسطجٌدالحكم ابراهٌم خلٌل47

61.3529ناجحامتٌازجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولحال غسان طه توفٌق الثوٌن48ً

71.8235ناجحجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدمتوسطحمده موفق احمد إسماعٌل 49

83.8824ناجحجٌدامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطحمدون طلب أنصٌف جاسم 50

0.0000معٌدمستوفًمستوفًمستوفًمقبولمستوفًمستوفًمتوسطمستوفًحمزة اركان ٌاسٌن51

0.0000معٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسطامتٌازضعٌفمقبولمقبولحمٌد مدهللا حسٌن هالل الجبوري 52

0.0000معٌدامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدضعٌفجٌد جدامتوسطحنان مؤٌد جمٌل محسن العٌساوي53

0.0000معٌدضعٌفجٌدمقبولضعٌفمقبولضعٌفمتوسطجٌدخالد اكرم احمد عودة54

58.9412ناجحمتوسطجٌدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولخالد حمد صوٌلح سلطان ألجمٌل55ً

97.5882ناجحامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازخالد محمود حمد حدٌد56
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0.0000معٌدجٌدجٌد جداجٌدمتوسطمقبولضعٌفمقبولمتوسطختام غازي عبدهللا 57

0.0000معٌدمستوفًمقبولمستوفًمقبولمقبولجٌدضعٌفمتوسطخضٌر مجبل عل58ً

0.0000معٌدمقبولامتٌازمتوسطجٌدمقبولضعٌفمتوسطمقبولخنساء فلٌح حسن محمد الطائ59ً

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفخٌرهللا مجبل مطر60

0.0000معٌدامتٌازمقبولمتوسطمتوسطجٌدجٌدضعٌفمقبولدنٌا عبدالحً حسن 61

76.1765ناجحجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدمقبولرامً هاشم حمٌد 62

77.9412ناجحجٌدجٌدامتٌازجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدربٌع محمد عاٌد 63

0.0000معٌدامتٌازمتوسطجٌد جداجٌد جدامقبولضعٌفمقبولمتوسطرحاب ظاهر حبٌب حسٌن الدوري 64

0.0000معٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدمقبولضعٌفجٌدجٌدرشا احمد صالح 65

0.0000معٌدضعٌفمتوسطمتوسطضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفرعد كامل عبدهللا عباس66

0.0000معٌدامتٌازجٌدمقبولضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفرفل خالد عبداللطٌف 67

0.0000معٌدامتٌازجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولمقبولمتوسطضعٌفرنا حمدان محمد محبوب القٌس68ً

67.5294ناجحامتٌازجٌدجٌدجٌدجٌدمقبولمتوسطجٌدرند لؤي حسٌن رحٌم التكرٌت69ً

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفرواد صباح سلٌمان احمد 70

75.2941ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدجٌدجٌد جدامتوسطرٌهام درٌد جاسم محمد ألعبٌدي 71

77.9412ناجحامتٌازامتٌازجٌدامتٌازجٌدجٌدجٌد جدامتوسطزٌنب جمعة تقً توفٌق72

57.7647ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطزٌنب قٌس ذٌاب احمد احبابً 73

73.1765ناجحمتوسطجٌدجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌد جداسارة علً بدٌوي74

0.0000معٌدمستوفًضعٌفمستوفًضعٌفمستوفًمقبولمستوفًمستوفًساري جاسم احمد سلوم75

0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفساري غازي بكر طلفاح 76

67.7059ناجحامتٌازجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدمقبولساهر علً محمد عود الجبوري77

0.0000معٌدجٌدمقبولامتٌازجٌدمتوسطضعٌفجٌد جدامقبولسعد طارق صالح حمٌد السنجري 78

62.8824ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولسفٌان علً صالح 79

0.0000معٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطضعٌفضعٌفمقبولمقبولسالم حمٌد محمد80

70.0000ناجحمتوسطمتوسطجٌدجٌدمتوسطجٌد جدامقبولمتوسطسمٌر مطر مخلف عطٌوي الدلٌمً 81

76.1765ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جداجٌدسناء خالد حمٌد عبدهللا 82

0.0000معٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌدمتوسطضعٌفجٌد جدامتوسطسوسن كوان داود83

68.4118ناجحمتوسطجٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطسٌف حامد صالح طه 84
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0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسٌفان فواز خلٌل85

0.0000معٌدمقبولجٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفسٌناء قاسم حواس ثامر86

81.9412ناجحجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جدامتوسطامتٌازجٌد جداشهد سعدون حواس مشوح 87

0.0000معٌدمقبولمقبولمتوسطضعٌفمقبولضعٌفجٌدمتوسطشٌماء محمد خلف ابراهٌم العبٌدي 88

0.0000معٌدضعٌفجٌد جدامقبولجٌد جداضعٌفضعٌفجٌدمتوسطصالح حسٌب ذعذاع بطاح 89

77.2353ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدمتوسطجٌدجٌدصَكر بشٌر سلٌمان حسٌن 90

67.6471ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطصَكر عماد حمٌد هراط الجنابً 91

62.2941ناجحجٌدجٌدجٌدمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولصهٌب حٌدر حسٌن صادق الطاٌع 92

0.0000معٌدضعٌفمتوسطمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضٌاء عبد خالد 93

71.2353ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمقبولمقبولجٌدظً محمد احمد محمد الغبٌن94ً

0.0000معٌدجٌد جداجٌدجٌد جداامتٌازجٌدضعٌفجٌدجٌدعبد االول عبدهللا كرٌم 95

0.0000معٌدمستوفًمستوفًمستوفًمقبولضعٌفمستوفًمقبولمقبولعبد الخالق عبد ظاهر حسٌن 96

67.7647ناجحجٌدجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدجٌدعبد الرحمن جاسم محمد97

0.0000معٌدجٌدضعٌفجٌدجٌد جدامقبولضعٌفجٌد جدامقبولعبدالرحمن حسٌن احمد98

0.0000معٌدمتوسطمتوسطمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولعبد الرحمن خلف نجم 99

0.0000معٌدمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًعبد الرحمن محمد إسماعٌل مطلق100

0.0000معٌدضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفعبد الرزاق عبد فٌاض 101

83.1176ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداعبد السالم خلف علوان حاجم 102

0.0000معٌدمتوسطجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولضعٌفجٌد جداامتٌازعبد العزٌز خالد مدٌد صالح 103

0.0000معٌدجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدمقبولمقبولمتوسطضعٌفعبد الغفار ستار محمود 104

64.7647ناجحامتٌازمتوسطجٌدجٌدجٌدمقبولمتوسطمقبولعبد المهٌمن خلدون سامً رشٌد105

69.8824ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدمتوسطمقبولجٌدمتوسطعبد عز الدٌن خلف احمد106

0.0000معٌدمتوسطجٌدمقبولجٌدمقبولضعٌفمقبولمقبولعبدهللا ابراهٌم مجٌد107

0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفعبدهللا جمعة سبتً جمعة 108

0.0000معٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولعبدهللا عباس فاضل نصٌف 109

0.0000معٌدجٌدمقبولمتوسطجٌدمتوسطضعٌفمقبولمقبولعبدهللا علً جاسم110

68.5882ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جدامقبولمتوسطمقبولعبدهللا قاسم محمد عباس الباوي 111

0.0000معٌدمقبولمقبولمتوسطمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفعبدهللا ماجد محمد112
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68.5294ناجحامتٌازجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولمتوسطمقبولعذراء احمد فزع عبدهللا الحمدانً 114

63.4706ناجحمقبولمتوسطجٌدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطعلً احمد خلف مرعً القٌسً 115

64.5294ناجحجٌدجٌدمتوسطمقبولجٌدمتوسطمتوسطمقبولعلً جمال لطٌف محمد116

65.7059ناجحجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطجٌد جدامقبولجٌدمقبولعلً جواد مطر سلوم الجبوري 117

71.5294ناجحمتوسطجٌد جداجٌدجٌدجٌد جدامتوسطمقبولمتوسطعلً حافظ إسماعٌل محمود 118

0.0000معٌدامتٌازجٌدجٌدمتوسطجٌد جداضعٌفمقبولمقبولعلً رائد ٌاس إبراهٌم االلوسً 119

79.2941ناجحجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدمتوسطعلً عبد الحافظ محمد كاظم 120

70.9412ناجحجٌدجٌدمقبولجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جدامقبولعلً عدنان محمد 121

69.0000ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌدجٌد جدامقبولعلً عماد ظاهر مرهش الطرمان 122

64.0000ناجحجٌدجٌدمقبولمقبولمتوسطجٌدمقبولمتوسطعلً محمد مجبل علً الدلٌمً 123

66.5882ناجحجٌد جداجٌدمقبولمتوسطجٌد جدامقبولجٌدمتوسطعلً نزار حسٌن 124

0.0000معٌدمستوفًضعٌفمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًعمر خالد طلب125

84.4118ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌدجٌد جداجٌدعمر خضٌر عباس126

0.0000معٌدمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًمستوفًعمر سامً حمد حسٌن 127

0.0000معٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجٌدعمر سعد خلف 128

71.8235ناجحجٌد جدامتوسطجٌدجٌدجٌد جدامقبولمقبولجٌدعمر صبار سالم علً الدلٌمً 129

0.0000معٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولعهد جاسم محمود130

74.5294ناجحجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدمقبولجٌد جداجٌدعهد ضٌاء محً مهدي ألنعٌمً 131

0.0000معٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداضعٌفمتوسطمتوسطجٌدعٌسى نوري جبر132

60.4118ناجحجٌدمتوسطجٌدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولغزوان عدنان حمٌد ربٌع 133

0.0000معٌدجٌدمقبولجٌدمقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولغٌث زٌدان خلف محمد العزاوي 134

0.0000معٌدجٌدضعٌفمقبولضعٌفمتوسطمقبولمقبولمقبولغٌث نجٌب عباس محمد135

0.0000معٌدمتوسطمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولفاروق محمود ابراهٌم خورشٌد 136

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌففاطمة حسٌن محمد حسن 137

0.0000ناجحمستوفًمستوفًمستوفًجٌد جدامستوفًمقبولمستوفًمستوفًفائزة ثامر عبدالوهاب138

0.0000معٌدمتوسطمقبولجٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولفهد عبدهللا فهد139

0.0000معٌدمقبولمتوسطجٌد جداجٌدجٌدضعٌفجٌد جداجٌدفٌصل ماجد عطٌة احمد140

0.0000معٌدمقبولجٌد جداجٌدجٌدمقبولضعٌفجٌد جداجٌدقرار فراح زكام بنٌة بعٌر 141
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75.2941ناجحمقبولجٌد جداامتٌازمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطقٌس اسعد محمد عوٌد الصبٌحً 142

0.0000معٌدمتوسطجٌدامتٌازمقبولمتوسطضعٌفمتوسطمتوسطكرم خلٌل ابراهٌم 143

62.8235ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسط لقاء خٌرهللا خلف خاطر 144

0.0000معٌدجٌد جداضعٌفمقبولمقبولجٌدضعٌفجٌد جدامتوسطلهٌب فٌاض نزهان145

0.0000معٌدضعٌفمستوفًمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًمستوفًلٌث محمد جاسم محمد 146

0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمقبولماجد شامل حمٌد147

0.0000معٌدضعٌفمقبولمتوسطضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفماهر انٌس ادٌب148

72.8824ناجحجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جدامتوسطمقبولمقبولجٌد جداماهر عباس ماهر ابراهٌم149

70.1765ناجحامتٌازجٌدجٌدجٌدمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطمحمد احمد جمٌل عبد المشهدانً 150

66.0588ناجحمتوسطمتوسطجٌدجٌد جدامقبولمتوسطجٌدمتوسطمحمد إسماعٌل إبراهٌم151

0.0000معٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد ثامر عبد الرزاق مهاوش 152

0.0000معٌدمستوفًمستوفًمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفمستوفًضعٌفمحمد جاسم محمد مصطفى 153

71.5882ناجحجٌدمقبولجٌد جداجٌدجٌدمقبولجٌد جدامتوسطمحمد خٌري عبد محمود العلٌاوي 154

0.0000معٌدمقبولمتوسطجٌدمقبولمتوسطضعٌفمتوسطمقبولمحمد رزاق كرٌم حمزة المنصوري 155

83.5294ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدمحمد رمضان محمد طعمه القٌسً 156

0.0000معٌدضعٌفمقبولجٌدمتوسطامتٌازجٌدجٌد جدامتوسطمحمد رٌكان مراد فهد الفراجً 157

0.0000معٌدمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًضعٌفضعٌفمستوفًمستوفًمحمد عبدالرحمن محمد158

72.8824ناجحمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمقبولجٌد جدامتوسطمحمد عثمان صبر محمد159

69.9412ناجحمتوسطجٌدجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطجٌد جدامتوسطمحمد فرحان خلف سلٌمان 160

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد مهند لطٌف 161

54.2941ناجحجٌد جدامتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد نضٌر ٌونس162

0.0000معٌدامتٌازمقبولجٌدجٌدضعٌفمقبولمتوسطمقبولمخلد زٌدون طه163

69.8824ناجحمقبولجٌد جداجٌدجٌدمقبولمتوسطجٌدجٌدمروى أٌوب عكاب احمد الفراجً 164

66.1765ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولمتوسطجٌد جدامرٌم محمد توفٌق165

91.2941ناجحجٌدامتٌازامتٌازامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جدامشتاق إبراهٌم فرحان محمد 166

80.4118ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدمصطفى سالم صالح167

0.0000معٌدامتٌازمقبولجٌدمتوسطامتٌازضعٌفمتوسطمقبولمصطفى سعدون بكر مصطفى 168

80.4118ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازمتوسطجٌدجٌدمصطفى عبدهللا غضب 169
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0.0000معٌدجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولضعٌفمتوسطمقبولمصطفى فٌصل سعٌد ارمٌض  170

59.3529ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمعاذ غازي عبدالكرٌم 171

0.0000معٌدجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازضعٌفجٌد جدامقبولمالك حازم محمد 172

71.6471ناجحجٌد جداامتٌازجٌدامتٌازمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطمنتهى احمد خلف173

0.0000معٌدمتوسطجٌدمتوسطضعٌفجٌدمقبولضعٌفمقبولمنذر إبراهٌم دخٌل خمٌس ألعبٌدي 174

66.4706ناجحمتوسطمتوسطجٌدجٌد جدامقبولمتوسطجٌدمقبولموسى صدام حسٌن مهدي 175

79.2941ناجحامتٌازجٌد جداامتٌازجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌدمٌعاد عبد محمد محمود الجبوري 176

88.4118ناجحجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌدامتٌازامتٌازامتٌازناٌف عبد العزٌز علً 177

65.6471ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌدمقبولجٌدجٌدمتوسطنجم عبود رحٌم وهٌب العزاوي178

0.0000معٌدمقبولامتٌازمقبولجٌدمتوسطضعٌفجٌدمقبولهاجر ابراهٌم عكاب179

68.6471ناجحجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدمقبولجٌدمقبولهاله جمال حامد فرحان ألجمٌلً 180

74.0000ناجحجٌدجٌد جداامتٌازجٌد جدامقبولمتوسطجٌدمتوسطهدى احمد حسٌن181

0.0000معٌدجٌد جدامقبولامتٌازامتٌازمتوسطضعٌفجٌد جدامتوسطهدى فارس احمد لطٌف الجبوري 182

0.0000معٌدجٌدمتوسطمتوسطمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولهزاع سعد احمد183

0.0000معٌدامتٌازمتوسطجٌد جداجٌدجٌدضعٌفجٌدمتوسطهمام عٌسى كاظم 184

69.8824ناجحامتٌازجٌدامتٌازجٌدمقبولمقبولجٌد جدامتوسطهند باسم علً عباس الجنابً 185

81.0000ناجحامتٌازجٌد جداجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطواثق حمادي مصلح فرحان 186

0.0000معٌدجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازمتوسطضعٌفجٌد جداجٌد جداورود باسم حافظ حمد ألحدٌثً 187

0.0000معٌدجٌدمقبولمتوسطضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولورود خلٌل حسٌن علوان188

0.0000معٌدامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌد جداضعٌفجٌدمتوسطوسام ثاٌر علوان محمد 189

68.1765ناجحامتٌازجٌدجٌدجٌدمتوسطمقبولجٌدمتوسطولٌد خالد سلمان 190

65.7647ناجحمقبولمقبولامتٌازجٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطٌعمر سعد حسٌن191

75.4706ناجحمتوسطمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمتوسطٌوسف حسٌن لطٌف جاسم 192

0.0000معٌدمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولٌوسف خلف دنان193

71.5882ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسطٌونس اٌوب احمد حسن المشهدان194ً

1940

0.0000معٌدالمحملٌن195

0.0000معٌدمتوسطمحاسبة/ رقٌب اسماعٌل خلٌل196
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0.0000معٌدجبر رجب خلف197

0.0000معٌدطه عبدالخالق علً 198

0.0000معٌدعمار عادل شعالن199

0.0000معٌدفردوس احمد مصطفى200

0.0000معٌدمحمد ثامر خطاب201

0.0000معٌدضعٌف2ادارة + قراءات/ عزت ابراهٌم احمد202

0.0000معٌدضعٌفاحصاء/ 1نوري محمود جاسم ادارة 203

0.0000معٌدعماد حمد حسون204

0.0000معٌدعلً سمٌر ٌوسف205

0.0000معٌدضعٌفمراسالت+ قراءات/ قتٌبة معوبر حمد مخلف206

0.0000معٌدضعٌفضعٌفلغة عربٌة+ 1محاسبة / خٌرهللا احمد فٌاض207

192

92

100

0.4792

0.5208
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