
صباحي/ اقتصاد ثانية مرحلة

 احصاءحساباترياضياتبشرية موارداقتصادية وقائعنقودجزئياالسمت

متوسطجيدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفحسن اسعد ابتسام1

ضعيفجيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشاكر محمود ابتهال2

مقبولجدا جيدمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفعلي ابراهيم مخلف ابراهيم3

جيدجدا جيدجيدمتوسطجيدمقبولجيدمضحي حماد عبد بكر ابو4

متوسطامتيازجيدمقبولجيدمقبولمقبولمحمود عامر اثير5

مقبولجدا جيدضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفاحمد روكان احمد6

ضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفعبدالكريم احمد شهاب احمد7

مقبولجيدضعيفمتوسطجيدضعيفضعيفمحمد احمد شهاب احمد8

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفيوسف عبد عدنان احمد9

متوسطمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولعكيل هللا عبد علي احمد10

ضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحمد مزبان محل احمد11

ضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفعبدهللا محمود احمد12

مقبولجيدضعيفمقبولمتوسطضعيفمقبولمحمد فزاع كمال ادريس13

متوسطجدا جيدمقبولمتوسطجدا جيدمقبولمقبولعلي حسين صفا ادهم14

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد الكريم عبد انور ارشد15

مستوفيمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف علوان حميد ارشد16

متوسطجدا جيدمقبولمقبولجدا جيدمتوسطمتوسطوجيه رشاد الودود عبد اسراء17

ضعيفمتوسطضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفعليان اسماعيل اسماء18

امتيازجدا جيدمتوسطمقبولضعيفمقبولجيدصالح محمد جاسم اسماء19

ضعيفمتوسطمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفعباس جميل احمد اكرم20

مقبولجدا جيدمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولاحمد محمود مزبان اكرم21

ضعيفجيدضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفحسين محمد عبدهللا االء22

جيدجيدجيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطعباس عمر امل23

مقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولهالل عبدهللا عبدالباسط امنة24



متوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفصالح فجر صباح امير25

ضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد جاسم كريم امير26

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسين احمد انس27

مقبولجدا جيدمتوسطجدا جيدمتوسطمتوسطمتوسطابراهيم احمد انفال28

متوسطجدا جيدضعيفمتوسطجيدمقبولمتوسطمبارك زكي مبارك أنفال29

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفروضان صالح احمد انمار30

متوسطجيدمتوسطضعيفضعيفمستوفيمستوفيحسن عادل اوس31

مقبولجيدمقبولمقبولجيدمتوسطجيدحسن ياسين عواد اياد32

جيدامتيازجيدجدا جيدجيدجيدمتوسطمحمد حمد حرب ايالف33

ضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفاحمد جاسم اسماعيل باسم34

مقبولضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفحسين علي بكر35

متوسطجدا جيدضعيفمقبولمتوسطضعيفمقبولمطر غازي بلسم36

مقبولمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولاحمد هاشم فؤاد بهاء37

متوسطجدا جيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولحسين فياض حكمت تارة38

ضعيفمتوسطمقبولمتوسطمتوسطضعيفمقبولاحمد حاتم هاني تماره39

متوسطامتيازجيدمتوسطجدا جيدجدا جيدجيدكامل رسول احمد ثامر40

مقبولجيدمقبولمتوسطجيدمقبولضعيفجاسم فارس جاسم41

ضعيفامتيازمقبولمتوسطجيدمقبولضعيفاحمد شهاب جواد42

متوسطامتيازمتوسطمتوسطجيدمقبولمقبولصالح احمد كريم حاتم43

جيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمتوسطمحمد إبراهيم صالح حارث44

مقبولمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفحسين محمد مجبل حسن45

ضعيفمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمحمد حماد حسين46

جيدمتوسطضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولفدعم نواف احمد حماد47

ضعيفمتوسطضعيفجيدمقبولمقبولضعيفمحمد نزهان حمدان48

متوسطجيدمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمحمود شاكر هاشم حمزة49

مقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولحمزه احمد اوس حمزه50

ضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفخزعل ندا حنين51

ضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفحسين علي حيدر52



مقبولجدا جيدمقبولمتوسطضعيفضعيفمقبولمحمد فارس حيدر53

مقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمحمد جمال خالد54

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاسماعيل شاكر خالد55

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعواد خليف وعد خالد56

متوسطامتيازمقبولمتوسطمتوسطجيدجيدعباس خضير ياس خضير57

متوسطامتيازمتوسطمتوسطجيدمقبولمتوسطخضير طالب ذوالفقار58

مقبولجدا جيدضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفعباس صعب راضي59

ضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفحسن عمر رافد60

مقبولجيدضعيفضعيفجيدمقبولضعيفخضر طه رسل61

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحمود علي محمد رسل62

ضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفعلي شمس سامي رضوان63

ضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفكمال رسول ريام64

مقبولجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولضعيفنزهت مشتاق زكية65

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبيد مجيد محمد سارة66

مقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعجمي عواد سالم67

متوسطجيدمقبولمتوسطمقبولجيدجيدفرحان علي سالي68

ضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفكاظم محمد سالي69

ضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفعبيد محمد حسن سامر70

متوسطامتيازمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولثامر محمد خميس سجى71

مقبولمقبولضعيفضعيفمقبولجيدضعيفذياب سرحان منذر سرحان72

جيدامتيازجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولصالح حميد عيسى سرواء73

مقبولامتيازمقبولمتوسطجيدجيدمقبولحماد شاكر سرى74

ضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد توفيق مبارك سعد75

ضعيفمقبولضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفلطيف مجيد سعد76

ضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفابراهيم صالح سفيان77

مقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمتوسطضعيفحتروش قحطان سفيان78

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحمد جاسم نصيف سمية79

جيدجيدمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولخلف علي حسين سنان80



ضعيفجيدمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفحمودي سهيل احمد سهيل81

مقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولخلف علي سعد سيف82

ضعيفجدا جيدضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنجرس عيسى كمال سيف83

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفابراهيم كامل روكان شهد84

مقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحسين عبد خضير شيبان85

ضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولضيف محمد حسين شيماء86

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا شعيب عبدالكريم صباح87

ضعيفجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولمقبولالطيف دخيل عبدهللا صدام88

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفطلفاح فاروق صكر89

مقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبود فاضل صباح صهيب90

ضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرزوقي ضاري منذر صهيب91

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفكاظم عبدالحسين ضرغام92

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمجيد حميد وهاب طيف93

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفجيدضعيفاحمد ابراهيم عابر94

متوسطجيدضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبولعباس ذياب زياد عباس95

ضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمضحي حسن الرزاق عبد96

متوسطمتوسطجدا جيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطجمعه يونس عبدالغني97

متوسطجدا جيدضعيفضعيفمقبولمتوسطضعيفوحيش احمد عبدالكريم98

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخلف خالد عامر عبدالقادر99

مستوفيضعيفمستوفيضعيفضعيفمقبولضعيفسليمان خلف حمود عبدهللا100

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشكر فارس عبدهللا101

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفلطيف سليمان مزاحم عبدهللا102

متوسطمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفحمد عبدون مقداد عبدهللا103

مقبولجيدضعيفمقبولمتوسطجيدضعيفاحمد تركي نايف عبدهللا104

مقبولجيدضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولاحمد ذياب غازي عبدالواحد105

جيدجيدمقبولمتوسطمتوسطمقبولجيدخلف علي عبدالعزيز عثمان106

ضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفحبيب احمد خلف عدنان107

متوسطمقبولضعيفجيدمتوسطمقبولضعيففهد ظاهر عذراء108



متوسطمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولطالل اسماعيل سعد عزيزة109

مقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفشهاب محمد جاسم عصام110

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفشكطي أحمد حمد علي111

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمستوفيضعيفرمان ياسين فائق علي112

ضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفهللا عبد نجم نزار علي113

مقبولمتوسطضعيفمتوسطمقبولضعيفمقبولمزعل قائم ياسين علي114

ضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفحسن حمود حسين عمر115

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولمتوسط هاشم احمد طه عمر116

مقبولمتوسطضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبولنوري عامر عمر117

ضعيفمقبولضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفمحمد علي حسين حامد غسان118

مقبولامتيازضعيفمتوسطمقبولمقبولمتوسطنجم محمد ضياء غسان119

مقبولجدا جيدضعيفمقبولجيدمقبولمقبولرشيد حامد غفران120

ضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفصالح عليوي حسين غيث121

مقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمتوسطمقبولفرحان سايع فاضل فاتن122

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخلف نجم حسين فرج123

ضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمحمد احمد منذر فؤاد124

ضعيفجيدضعيفمتوسطمتوسطمقبولمتوسطسلمان خلف المهلب الندى قطر125

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحمد خليل  عبدالمنعم ليث126

مستوفيضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدهللا فرحان احمد ماجد127

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنواف احمد محمد128

مقبولضعيفضعيفمتوسطمتوسطمقبولضعيفعباس احمد هيثم امين محمد129

مقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفزيدان حامد محمد130

مقبولجيدمقبولجيدجيدجيدمقبولشويش احمد حسن محمد131

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعجمي علي حسين محمد132

مقبولضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمحمد علي حسين محمد133

مقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولسلمان عبدالكريم حيدر محمد134

مقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفعباس خضير محمد135

ضعيفضعيفضعيفمقبولمتوسطمقبولمقبولمحمد خميس محمد136



ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفرشيد عبد خوام محمد137

ضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفربيع صالح رافع محمد138

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخلف خضير سفيان محمد139

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفغالم  خلف صبحي محمد140

ضعيفمتوسطضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفعصمان أحمد عبدالستار محمد141

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالطيف صالح عبدالطيف محمد142

جيدجدا جيدمتوسطجيدمتوسطجيدمقبولزبط محمد هللا عطا محمد143

بالغش راسببالغش راسببالغش راسببالغش راسببالغش راسببالغش راسببالغش راسبحسين كريم الدين عالء محمد144

ضعيفمتوسطضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفزكريا غسان محمد145

مقبولمقبولضعيفمقبولجيدضعيفضعيفاسماعيل هللا جاد غيث محمد146

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفغضب فارس كريم محمد147

مقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفمقبولخضير محمد حسن مروان148

مقبولمتوسطضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفبخيت نايف مروان149

مقبولجيدضعيفمتوسطجيدمقبولضعيفمحمود شكر رعد مروة150

مقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولسعيد قاسم مروة151

مقبولمقبولضعيفمقبولجيدمتوسطمقبولعلي صالح ابراهيم مريم152

مقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفسعد احمد مصطفى153

مقبولضعيفمقبولضعيفمتوسطمقبولمتوسطمحمود ضاري خميس مصطفى154

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيف محمد سعد مصطفى155

متوسطجدا جيدضعيفمتوسطجيدضعيفمقبولفزع لطيف مالذ156

جيدمقبولضعيفمتوسطمقبولمقبولمقبولابراهيم مولود قصي موج157

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفخلف حسن ابراهيم ميثم158

ضعيفجيدمقبولجيدجيدجيدمقبولعواد محمد عبدالرحمن مينا159

مقبولمتوسطضعيفمتوسطضعيفضعيفمتوسطنامس حمادة سمير نجالء160

مقبولجيدضعيفمقبولمقبولجيدضعيفحسين عبدهللا عيسى نغم161

مقبولمقبولضعيفمتوسطضعيفضعيفمتوسط سالم محمد هزاع نمي162

جيدجيدجيدضعيفمقبولمقبولجيدعبدهللا خلف راسم نور163

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفاحمد اسماعيل نوفل164



مقبولمتوسطمتوسطضعيفجيدمتوسطمقبولعياش حميد عامر هاجر165

متوسطمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعيفمقبولفياض عبدالخالق هاجر166

مقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفمتوسطمحسن يوسف هيثم167

مقبولمتوسطضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفحسين محمد وليد168

ضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفسالم حسن صالح ياسر169

ضعيفمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفحمد صبحي صالح ياسر170

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمطر عبدهللا ابراهيم ياسين171

ضعيفجيدضعيفمقبولمتوسطمقبولضعيفجاسم  صالح رافد يوسف172

ضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولجيدضعيفمحمد فهد رسول يوسف173

ضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفنوري عبدالرزاق  يوسف174

مقبولجدا جيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمنديل نجم محمد175


