
صباحي/ الصف الثاني 

الكورس االول

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

قسم ادارة االعمال

قاالسمت
وٌ

س
ت

ٌة
شر

 ب
رد

وا
م

مة
ظ
من

بة
س

حا
م

اد
مو

ب
سو

حا

ي
ار

ج
 ت
ن
نو

قا

ي
ٌز

كل
ان

جة
تٌ
لن
ا

دل
مع

ال

0.0000معٌدجٌد جدامتوسطجٌدمقبولمتوسطمقبولمقبولضعٌفابراهٌم خلٌل ابراهٌم كاظم1

0.0000ناجحمقبولجٌد جدامستوفًمقبولجٌدمستوفًجٌدمستوفًاثٌر عبد محمد علٌوي2

0.0000معٌدضعٌفمستوفًضعٌفضعٌفمستوفًضعٌفمستوفًضعٌفاحمد اسماعٌل خلٌل3

0.0000معٌدمتوسطضعٌفجٌدضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفاحمد جمٌل محمد حسٌن4

0.0000معٌدمقبولمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفاحمد خالد محمود5

69.9444ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌدمقبولاحمد رحٌم ناٌف حسن6

0.0000ناجحمقبولمستوفًمستوفًمستوفًمتوسطمستوفًمقبولمستوفًاحمد سالم بستان 7

67.1111ناجحمتوسطمقبولجٌد جدامقبولمتوسطجٌدمتوسطمتوسطاحمد شهاب احمد عبدهللا8

74.7222ناجحجٌدجٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطامتٌازجٌد جدااحمد ظاهر محمد عباس9

0.0000معٌدضعٌفمستوفًمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفمستوفًضعٌفاحمد علً حسٌن احمد10

0.0000معٌدضعٌفمقبولمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًمقبولاحمد فرحان ابراهٌم لطٌف 11

0.0000معٌدضعٌفمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًاحمد فصال دبٌس12

0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفاحمد محمد حمٌد خلٌل13

77.1111ناجحمقبولمتوسطجٌد جداجٌد جداامتٌازمتوسطامتٌازجٌداحمد محمود سلٌمان14

66.5000ناجحجٌدمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولاحمد ٌاسٌن صالح خلٌفه15

0.0000معٌدجٌدمقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولادهام منعم نصٌف جاسم16

0.0000معٌدضعٌفمستوفًمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفمستوفًضعٌفازور ٌاسٌن عاٌد17

0.0000معٌدمقبولمقبولمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفالحمزة عدنان كامل عبد هللا18

61.5000ناجحجٌدمقبولمتوسطمتوسطجٌد جدامقبولمتوسطمقبولامجد خالد عبد محمد19

0.0000معٌدجٌد جداجٌدمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطمتوسطامنة عبدهللا رافع محمد20

0.0000معٌدمتوسطمقبولمتوسطامتٌازضعٌفجٌد جداامتٌازمتوسطامٌمة عمــــــــــر شبٌب21

74.7778ناجحمتوسطجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌد جداجٌدجٌدانمار عطاهللا الطٌف مرع22ً

0.0000معٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفانمار ٌاسر محمود 23

0.0000معٌدمتوسطمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًالولٌد خالد عبود24

0.0000معٌدمقبولمستوفًمقبولمستوفًمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفاٌاد عٌدان حمدان25

0.0000معٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌد جدامقبولضعٌفجٌد جدامتوسطاٌالف عثمان غافل جزاع26

0.0000معٌدمتوسطمقبولضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفاٌمان هادي اسماعٌل27

0.0000معٌدضعٌفمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًضعٌفمستوفًضعٌفاٌمن سعد عزٌز28

0.0000معٌدجٌدجٌدجٌد جدامتوسطضعٌفمقبولضعٌفجٌداٌناس محمد عاٌد عبدهللا29

67.8333ناجحجٌدمتوسطجٌدمقبولامتٌازجٌدمتوسطمقبولاٌهاب حامد شهاب عبطان30

63.5556ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمقبولبابان صالح حبٌب حسٌن31

71.0000ناجحمقبولجٌدمتوسطجٌدمتوسطجٌدجٌدمتوسطبراء عدوان جدعان لهمود32

0.0000معٌدجٌدمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبشار عامر عوٌن جمعة33

0.0000معٌدضعٌفمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًضعٌفمتوسطضعٌفبكر المانً عناد34

0.0000معٌدمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفبلقٌس حاتم كاظم علٌوي35

61.5556ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولتبارك محمد سعٌد طه36

0.0000معٌدجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولضعٌفضعٌفضعٌفتقوى شهاب الدٌن احمد عبدهللا37

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفجبر رجب خلف38

0.0000معٌدجٌدمقبولجٌدضعٌفمقبولمتوسطمقبولضعٌفحامد حمٌد خضر حمد39

0.0000معٌدمقبولمتوسطمتوسطضعٌفجٌدضعٌفضعٌفمقبولحذٌفة متعب حسٌن40

0.0000معٌدمتوسطجٌدمتوسطضعٌفجٌد جدامقبولمتوسطمقبولحسام احمد صحو هجار41
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0.0000معٌدضعٌفمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًضعٌفمستوفًضعٌفحسن علً شوٌش42

64.2778ناجحمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمقبولحسٌن علً جمٌل خاج43ً

0.0000معٌدمتوسطمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحسٌن علً حسٌن جاسم44

0.0000معٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفحسٌن غرمان عل45ً

62.1667ناجحجٌد جدامتوسطجٌدجٌدمقبولمتوسطمقبولمتوسطحسٌن فاروق عبد المحسن ابراهٌم46

0.0000معٌدمقبولمتوسطجٌدضعٌفمقبولمقبولمقبولمتوسطحسٌن محمد مهٌدي صالح47

0.0000معٌدضعٌفمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًمستوفًضعٌفحسٌن مناور شكر 48

62.6111ناجحمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجٌدمقبولحمزه طه محمد ابراهٌم49

0.0000معٌدمتوسطجٌدمتوسطمقبولمتوسطضعٌفمقبولضعٌفحنان حسٌن ابراهٌم حسن50

0.0000معٌدمتوسطمتوسطمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفحٌدر حسٌن علً محمد51

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفخالد جمال الدٌن شاكر52

0.0000معٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولجٌدضعٌفمتوسطخطاب عمر صالح حمزة53

66.2778ناجحمتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطخلود نجم علً عشاك54

0.0000معٌدجٌدمقبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفدعاء خالد دحام علوان55

0.0000معٌدمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفدٌار طٌب حسٌن 56

87.7222ناجحمتوسطجٌد جداجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جدارابعة اٌاد حردان57

67.5000ناجحمقبولجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطرقٌب اسماعٌل خلٌل58

0.0000معٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفركاد مخلف محمد شالش59

66.0000ناجحجٌدجٌدمتوسطمقبولمقبولمتوسطجٌد جدامتوسطرهام ناصر جاسم 60

59.0000ناجحجٌدمقبولمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطمقبولمقبولرٌم ناطق زٌدان خلف61

61.3333ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولامتٌازمقبولمقبولجٌدزٌاد خلٌل اسماعٌل خلف62

58.9444ناجحجٌد جدامقبولجٌدمقبولمتوسطمقبولجٌدمقبولزٌنب عبدالستار صالح63

0.0000معٌدمقبولمقبولمتوسطضعٌفضعٌفمقبولمقبولضعٌفزٌنة صباح سرحان ٌونس64

0.0000معٌدجٌدمقبولمتوسطضعٌفجٌدضعٌفمقبولضعٌفزٌنة مولود احمد عبد الكرٌم65

63.0000ناجحمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطمقبولجٌد جدامقبولسارة جاسم محمد66

68.6111ناجحمقبولمتوسطجٌدجٌدمقبولجٌدمتوسطمتوسطسالم عٌسى جمعة حماد67

0.0000معٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفسبعاوي حسٌن صالح خلف 68

0.0000معٌدمقبولمقبولمتوسطضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولسبهان خالد محمد69

0.0000معٌدمقبولضعٌفمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًمقبولضعٌفسهى فرج عبد هجٌج الدلٌمً 70

78.6667ناجحجٌد جداامتٌازجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جدامتوسطمتوسطسٌف سرحان حمٌد نهار71

68.4444ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جداشكرٌة محمود رحٌم محمود72

0.0000معٌدضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفصباح طلب الٌذ73

79.5000ناجحمتوسطمتوسطجٌدجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌدصبار حسٌن علً مطلق74

0.0000معٌدجٌدمقبولجٌدجٌد جداجٌدضعٌفضعٌفمتوسطضحى حمٌد عبد حسن75

0.0000معٌدمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضحى صالح عبد الكاظم76

85.7778ناجحمقبولجٌد جداجٌدامتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداامتٌازطاهر عبداللطٌف مظهور ٌاسٌن77

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفطه عبد الخالق علً محسن78

0.0000معٌدضعٌفمستوفًمستوفًمتوسطضعٌفمستوفًضعٌفجٌدظافر المنتصر صبار محمد79

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفعباس فاضل احمد80

71.8333ناجحجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدمقبولعبد االله هادي هاشم محمد81

0.0000معٌدمتوسطمقبولجٌدضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولعبد الرحمن حمٌد سعٌد82
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0.0000معٌدضعٌفمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًمستوفًضعٌفعبد الرحمن مجبل عطا اللة83

0.0000معٌدمقبولمقبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطمقبولعبد السالم اسكندر صالح محمد84

0.0000معٌدمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولمقبولعبد السالم صابر قدري 85

0.0000معٌدضعٌفمتوسطمتوسطجٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولعبد العزٌز احمد خضٌر86

0.0000معٌدمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفعبد العزٌز خالد مظهر87

0.0000معٌدضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولعبد القادر محمود ٌاسٌن88

0.0000معٌدضعٌفمقبولمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبد القادر مزاحم محمد89

78.4444ناجحمقبولجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداعبد الملك سلٌمان حمد عبد90

60.8333ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولجٌد جدامقبولمتوسطمقبولعبدهللا حسٌن علوان ٌاسٌن91

77.1667ناجحامتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌدعبدهللا زٌاد نعمان وهٌب92

0.0000معٌدجٌدمقبولجٌدمقبولضعٌفمقبولمتوسطمقبولعبدالهادي صالح عبد علو93

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعبٌد مرعً محمد94

74.5556ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطامتٌازمتوسطجٌدجٌدجٌد جداعبٌر قاسم عباس حسن95

0.0000معٌدضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفعفٌف نزال احمد موسى96

0.0000معٌدمقبولضعٌفمتوسطضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفعقٌل كرٌم ناٌف عل97ً

0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعلً ابراهٌم حمٌد عٌسى 98

0.0000معٌدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعٌفمقبولعلً ابراهٌم صاحب99

0.0000معٌدمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفعلً حسٌن نجم وردي100

0.0000معٌدمقبولمقبولمتوسطجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطضعٌفعلً خالد حسٌن محمد101

0.0000معٌدمقبولمقبولجٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفضعٌفعلً عبدالحكٌم قاسم102

0.0000معٌدجٌدضعٌفمتوسطمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولعلً محمد ناٌف مطر103

0.0000معٌدمقبولمستوفًمستوفًمقبولمستوفًمقبولمقبولضعٌفعلً ناصر عسكر 104

0.0000معٌدمقبولضعٌفمقبولضعٌفمتوسطضعٌفمقبولمقبولعمار صعب دلٌان105

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفعمار عادل شعالن106

0.0000معٌدمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفعمر ابراهٌم علً عطٌة107

0.0000معٌدمقبولمقبولجٌدضعٌفجٌدضعٌفمقبولمقبولعمر احمد عصمان طلب108

0.0000معٌدمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفعمر خالد محمود109

0.0000معٌدضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفعمر خلٌل عبٌد عٌسى110

0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفعمر رباح صالح فراس111

0.0000معٌدضعٌفضعٌفمتوسطضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفعمر عبد السالم عزاوي خلف112

0.0000معٌدجٌدمقبولجٌد جدامقبولجٌدضعٌفمقبولجٌدعمر ٌاسٌن حسن ساه113ً

70.9444ناجحجٌد جدامقبولمتوسطجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جدامتوسطغسق عباس شامل علـــــ114ً

0.0000معٌدمتوسطمقبولمقبولضعٌفمتوسطضعٌفمقبولضعٌففرحان ناصر حمود حٌدر115

0.0000معٌدضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌففردوس احمد مصطفى116

0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌففؤاد محمود عبدهللا117

74.7778ناجحجٌد جدامقبولجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌدامتٌازفٌصل غازي كرٌم حٌران118

72.6667ناجحمقبولجٌدجٌدجٌد جدامتوسطجٌدجٌدمتوسطفٌصل نافع سالم اله119ً

قحطان شعالن مبارك مطر120

0.0000معٌدمقبولمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولقصً جاسم احمد ٌوسف121

0.0000معٌدضعٌفمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًقٌصر جسام محمد122

0.0000معٌدضعٌفمقبولمتوسطمقبولجٌد جداضعٌفمتوسطضعٌفكٌالن سلمان محمد عواد123

غش

حاتم علي عبدهللا. د.م

رئيس اللجنة االمتحانية

ثامر عكاب حواس. د.م

عضو اللجنة االمتحانية



صباحي/ الصف الثاني 

الكورس االول

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

قسم ادارة االعمال

قاالسمت
وٌ

س
ت

ٌة
شر

 ب
رد

وا
م

مة
ظ
من

بة
س

حا
م

اد
مو

ب
سو

حا

ي
ار

ج
 ت
ن
نو

قا

ي
ٌز

كل
ان

جة
تٌ
لن
ا

دل
مع

ال

67.3889ناجحجٌد جدامقبولجٌد جدامقبولجٌد جداجٌدمقبولجٌدلبٌد قصً خالد عبدالحمٌد124

0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمثنى احمد حمود حنظل125

66.2778ناجحمتوسطجٌدجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمقبولمجول تحسٌن حمود مطلك126

68.2778ناجحجٌدمقبولجٌدجٌدمتوسطجٌدمتوسطجٌدمحمد جاسم خضٌر عثمان127

0.0000معٌدضعٌفمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًضعٌفمحمد جمال الدٌن عبد محمد128

0.0000معٌدجٌدمقبولجٌدضعٌفمقبولمقبولمقبولضعٌفمحمد خلٌل لطٌـــــف129

80.0556ناجحجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جدامحمد داود سلٌمان حمادي130

0.0000معٌدمقبولمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًمحمد سعد احمد خلف131

62.1667ناجحجٌدمتوسطجٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولمحمد شوٌش حسٌن محمود132

0.0000معٌدمتوسطمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمحمد صالح ٌاسٌن133

70.6111ناجحمقبولمقبولجٌدمقبولامتٌازجٌدجٌدمتوسطمحمد عبد محمد حسٌن134

56.1667ناجحمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمحمد علً حسٌن135

0.0000معٌدمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولمحمد عواد عل136ً

0.0000معٌدضعٌفمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمتوسطضعٌفمحمد قاسم بندر هزٌم137

75.8333ناجحجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جدامحمد ماجد حمود مخلف138

0.0000معٌدضعٌفمقبولمتوسطضعٌفجٌدضعٌفضعٌفضعٌفمحمد مرعً حسٌن139

65.2222ناجحمتوسطمتوسطمقبولمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطجٌدمحمد هادي جاسم حسن140

65.1667ناجحجٌدمتوسطجٌدمقبولجٌدمقبولمتوسطجٌدمحمود احمد ابراهٌم عوض141

0.0000معٌدضعٌفضعٌفمستوفًضعٌفضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمحمود عبدالغنً عبدالكرٌم 142

0.0000معٌدضعٌفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمروان سمٌر ابراهٌم حمد143

0.0000معٌدمتوسطمقبولجٌدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمتوسطمروة سالم حزام144

0.0000معٌدمتوسطمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًمستوفًمقبولمرٌم صباح ترك145ً

61.1111ناجحجٌد جدامتوسطجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمسعر انور حمٌد146

0.0000معٌدمتوسطمقبولجٌدضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى شرٌف احمد147

80.6667ناجحمتوسطجٌد جداجٌدجٌد جداامتٌازجٌدجٌد جداجٌدمصطفى صبار زبار نزال148

0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى طارق سمٌر149

0.0000معٌدمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفمصطفى عبدالرحمن عل150ً

0.0000معٌدمقبولمقبولمتوسطضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى عبدالكرٌم جاسم151

0.0000معٌدمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفمصطفى نوفل جاجان152

81.7222ناجحجٌدجٌد جداجٌد جداامتٌازمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جدامعتز ٌاسٌن عبد خلف153

0.0000معٌدجٌدضعٌفجٌدضعٌفمتوسطمقبولمقبولمتوسطمعمر اسامة عارف عبدالرزاق154

0.0000معٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطضعٌفمتوسطجٌد جدامقبولمنار نزهان عوٌد موالن155

0.0000معٌدمقبولمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًمستوفًضعٌفمولود صباح ناج156ً

0.0000معٌدمقبولمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًمستوفًضعٌفمً مصطفى مهدي صالح157

0.0000معٌدجٌدمقبولمتوسطضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولمٌثاق جاسم محمد جمعه158

0.0000معٌدجٌدمتوسطمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطمتوسطمتوسطنضال عبدهللا علً احمد159

0.0000معٌدضعٌفمستوفًمستوفًمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًضعٌفنمٌر رزاق مشعل160

65.0556ناجحمقبولمقبولمتوسطمتوسطمتوسطمقبولجٌدجٌدنمٌر سامً عبد جارهللا161

0.0000معٌدضعٌفمقبولمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفنهاد حسٌن عل162ً

0.0000معٌدمتوسطمقبولمتوسطضعٌفمتوسطمقبولضعٌفضعٌفنور الهدى عبد الرحمن عبدهللا163

0.0000معٌدجٌدمقبولمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطمقبولضعٌفنوره سعد محمود164
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0.0000معٌدجٌد جداضعٌفمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفمقبولمقبولهبه رافد خضٌر عباس165

65.2778ناجحمقبولجٌدمتوسطجٌدمتوسطمقبولمقبولجٌدهمام احمد حمود166

0.0000معٌدضعٌفمستوفًمستوفًضعٌفضعٌفمستوفًضعٌفضعٌفهند كامل عباس167

0.0000معٌدضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفهٌثم احمد حسن سلمان168

73.2778ناجحمتوسطمقبولجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌد جداجٌد جداهٌثم خالد علً حماد169

0.0000معٌدمتوسطضعٌفمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطمتوسطضعٌفهٌثم محجوب حردان خلٌف170

56.0000ناجحمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولوائل احمد عبٌد  حسن171

0.0000معٌدضعٌفمستوفًمستوفًضعٌفمستوفًضعٌفمستوفًمستوفًوسام صباح كاظم172

91.2222ناجحامتٌازامتٌازجٌد جداامتٌازجٌد جداامتٌازامتٌازجٌد جداوسن خضٌر محمود173

0.0000معٌدمتوسطمقبولمقبولضعٌفمقبولمتوسطمقبولضعٌفٌاسر رعد مكً علوان174

0.0000معٌدمقبولمقبولجٌدضعٌفمتوسطمقبولمقبولمقبولٌاسر عامر بٌدر حمود175

0.0000معٌدضعٌفمقبولمتوسطمقبولضعٌفضعٌفضعٌفمتوسطٌاسٌن طه حسٌن176

0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفٌحٌى كنعان حٌاوي ٌحٌى177

0.0000معٌدضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفمقبولضعٌفضعٌفٌعقوب خالد عثمان محمود178

0.0000معٌدضعٌفمقبولجٌدضعٌفضعٌفمقبولمقبولمقبولٌوسف بالسم عبدهللا محمود179

المحملٌن180

0.0000ناجحمتوسطمواد/ امنة حكم صعب181

0.0000معٌدضعٌفمواد/بدر محمود احمد182

0.0000معٌدضعٌفضعٌفمتوسطة+ تسوٌق/ دعاء خضٌر اسماعٌل183

0.0000معٌدضعٌفمواد/ روبا خلف احمد184

0.0000معٌدضعٌفمواد/ زٌنب زٌاد جاسم185

0.0000معٌدضعٌفتسوٌق/ سرى فرج عبد هجٌج186

0.0000معٌدضعٌفسعد نامس سرحان187

0.0000معٌدضعٌفمواد/ سلطان نافع سالم188

0.0000معٌدضعٌفمواد/ ضحى قصً ٌحٌى189

0.0000معٌدمقبولمتوسطة/  عبدالمهٌمن عبد االمٌر ٌاس190

0.0000معٌدمقبولمتوسطمنظمة+ تسوٌق/ عثمان خلٌل ابراهٌم191

0.0000معٌدمقبولمواد/ قتٌبة احمد ارمٌض192

0.0000معٌدضعٌفمنظمة/ محمد صالح عطٌة193

0.0000معٌدضعٌفمواد/ محمد ظاهر عبدهللا194

0.0000معٌدمقبولتسوٌق/ محمد عبدالمجٌد صالح195

0.0000معٌدمقبولتسوٌق/ محمود علً لطٌف196

0.0000معٌدمتوسطموارد بشرٌة/مصطفى ابراهٌم جاسم197

0.0000معٌدضعٌفتسوٌق/ مصطفى ابراهٌم هادي198

0.0000معٌدضعٌفمواد/ مصطفى صباح اسماعٌل199

0.0000معٌدمتوسطمواد/ منى ولً محمد200

0.0000معٌدضعٌفمواد/موج حمٌد رشٌد201

0.0000معٌدضعٌفتسوٌق/ مٌنا زٌد خلف202

0.0000معٌدضعٌفمتوسطة/ نور كنعان مردان203

0.0000معٌدضعٌفتسوٌق/ هناء شرٌف فهد204

0.0000معٌدضعٌفمتوسطة/ ٌوسف معٌوف كرفش205
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0.0000ناجحمقبولمزاحم حمودي جاسم206

178

55

0.307

123

0.691

المشتركون

الناجحون

نسبة النجاح

الراسبون

نسبة الرسوب

تمنٌاتنا للجمٌع بالنجاح والموفقٌة
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