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الدورالتقدٌر النتٌجة000حاسباتعلم النفس النمو علم النبات العام جٌولوجٌاانكلٌزي عامةاصول تربٌةاسالمٌةباٌلوجٌة انسانالفٌزٌاء العامة االسم ت

دور اولــمكملـــجٌـدجٌـدجٌـدجٌـدمتوسـطمتوسـطراسبمتوسـطراسبابراهٌم عارف خلٌفة1

دور اولجٌدناجحـــجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌـدإبراهٌم عماش عبد2

دور اولمتوسطناجحـــجٌـدجٌـدمقبولمتوسـطجٌـدجٌـدجٌد جداًمقبولمتوسـطاحمد فاضل جفال3

دور اولمتوسطناجحـــمقبولمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولاحمد نافع هادي4

دور اولجٌد جداناجحـــجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًامتٌازجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌد جداًاسامة جسام محمد5

دور اولمقبولناجحـــمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمقبولاسماعٌل ادهام سراي6

دور اولجٌد جداناجحـــامتٌازجٌـدجٌـدامتٌازجٌـدجٌـدامتٌازجٌـدجٌد جداًانور مازن انور7

دور اولمتوسطناجحـــمتوسـطمقبولمقبولامتٌازمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطاٌناس حمٌد عبد ترك8ً

دور اولــمكملـــراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسبمقبولاٌهاب علً حسٌن9

دور اولمتوسطناجحـــمتوسـطمتوسـطجٌـدجٌـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطحسن صالح شاكر محمود10

دور اولجٌدناجحـــجٌـدجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطمتوسـطمتوسـطحسٌن محمد موسى كسار11

دور اولــمكملـــجٌد جداًجٌـدراسبجٌد جداًمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمقبولدعاء ماجد حماد12

دور اولــمكملـــجٌـدمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطراسبراسبراسبذاكر حسٌن عل13ً

ـــــــــــــــــرسل عبد الستار حسٌن14

دور اولــمكملـــمقبولمتوسـطراسبمقبولمقبولمقبولراسبراسبراسبرواء ذٌاب رجه شرق15ً

دور اولمتوسطناجحـــمتوسـطجٌـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطجٌـدمتوسـطرٌام زٌاد جمعة سالم16

دور اولــمكملـــمتوسـطمقبولمقبولجٌد جداًمتوسـطمتوسـطمقبولراسبمقبولرٌم عبد السالم عباس صالح17

دور اولمتوسطناجحـــمتوسـطجٌـدمقبولجٌد جداًمقبولمقبولجٌد جداًمقبولمقبولرٌاض ٌاسٌن احمد18

دور اولجٌدناجحـــجٌد جداًجٌـدمتوسـطجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌد جداًسٌف صالح حروب19

دور اولــمكملـــمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولراسبشهد عبد السالم سعدي20

دور اولجٌد جداناجحـــامتٌازجٌد جداًجٌـدامتٌازجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌد جداًصفاء جسام محمد21

دور اولمتوسطناجحـــجٌـدمتوسـطجٌـدجٌـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطجٌـدجٌـدصفا حلٌم عبدالهادي22

دور اولجٌدناجحـــجٌد جداًمتوسـطمتوسـطجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌد جداًعبدهللا احمٌد رمٌز23

دور اولــمكملـــمقبولمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطجٌـدراسبراسبعبدهللا حاتم موسى24

دور اولــمكملـــمقبولمقبولمتوسـطراسبمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطراسبعبد الرحمن خمٌس جاسم25

دور اولمتوسطناجحـــجٌـدجٌـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطجٌـدمقبولمتوسـطعبد الرحمن فاضل مرع26ً

دور اولــمكملـــمقبولمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطراسبراسبراسبعبد العظٌم لؤي بهجت27

دور اولمتوسطناجحـــمتوسـطمتوسـطمتوسـطجٌـدجٌـدجٌـدمقبولجٌـدمقبولعلً احمد مخلف28

دور اولجٌدناجحـــجٌـدجٌـدمتوسـطجٌـدجٌـدجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌد جداًعماد صالح شكر29

الفصل الثانً

األولى:الفرع / المرحلة 

قائمة بنتائج الطلبة

النتــــــــائــج



دور اولجٌدناجحـــجٌد جداًجٌد جداًمقبولجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌد جداًجٌـدجٌـدعمر إبراهٌم عل30ً

دور اولمتوسطناجحـــجٌـدمتوسـطمتوسـطامتٌازمتوسـطمتوسـطمتوسـطجٌـدجٌـدغدٌر فٌصل حنشل31

دور اولمتوسطناجحـــمتوسـطجٌـدمتوسـطمتوسـطجٌـدجٌـدجٌـدمتوسـطمقبولغٌث اسماعٌل صالح32

دور اولمتوسطناجحـــمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولقٌس شحادة حمد33

دور اولجٌدناجحـــجٌـدجٌد جداًمتوسـطامتٌازجٌـدجٌـدجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًلؤي جاسم محمد بكر34

دور اولجٌدناجحـــجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌد جداًمتوسـطمتوسـطجٌد جداًجٌـدمتوسـطمحمد حمد حمدهللا35

دور اولــراسبـــمقبولمقبولراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبمحمد خلٌفة محمد برع36

دور اولــمكملـــراسبمقبولمقبولراسبمقبولمقبولراسبراسبراسبمحمد رسول إسماعٌل37

دور اولمتوسطناجحـــمتوسـطمتوسـطجٌـدجٌـدجٌـدجٌـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطمحمد زٌاد قاسم38

دور اولجٌد جداناجحـــامتٌازجٌـدجٌـدامتٌازجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطجٌـدمحمد صباح عبد هللا39

دور اولمتوسطناجحـــمتوسـطمتوسـطمقبولجٌد جداًمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطمحمد طارق عبد هللا40

دور اولمتوسطناجحـــجٌـدجٌـدمتوسـطجٌـدجٌـدجٌـدمتوسـطمقبولمتوسـطمحمد نزار عبد مطلك41

دور اولجٌدناجحـــجٌد جداًجٌـدمتوسـطجٌد جداًجٌـدجٌـدجٌـدمتوسـطجٌـدمحمود عبد ذٌاب حمد42

دور اولجٌدناجحـــجٌد جداًجٌـدمتوسـطامتٌازجٌـدجٌـدجٌد جداًمتوسـطجٌـدمصطفى جمعة فرج43

دور اولجٌد جداناجحـــجٌـدجٌد جداًجٌـدامتٌازجٌد جداًجٌد جداًجٌد جداًجٌـدامتٌازمصطفى رشٌد شاكر44

دور اولــمكملـــجٌد جداًمتوسـطمتوسـطجٌـدمقبولراسبمتوسـطمتوسـطمتوسـطمصطفى زٌاد سالم45

دور اولجٌدناجحـــجٌد جداًجٌـدمقبولجٌـدجٌـدجٌـدجٌد جداًمتوسـطجٌـدمصطفى طارق عارف46

دور اولــمكملـــجٌـدمقبولراسبمتوسـطمقبولمقبولراسبمقبولراسبمصطفى مرتضى فارس47

دور اولجٌدناجحـــجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًمتوسـطمتوسـطجٌد جداًجٌـدجٌد جداًناصر قتٌبة عاكف48

دور اولــمكملـــمقبولمقبولراسبراسبمقبولمقبولراسبراسبراسبولٌد خالد حسن49

دور اولــمكملـــراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسبراسبراسبٌوسف صالح حمادي50

دور اولجٌدناجحـــجٌد جداًجٌد جداًمتوسـطجٌد جداًمتوسـطمتوسـطجٌـدمتوسـطجٌـدٌونس طاهر علً حسٌن51

ـــــــــــــــــٌاسر مزٌد حمود52

ـــــــــــــــــ530

ـــــــــــــــــ540

ـــــــــــــــــ550

ـــــــــــــــــ560

ـــــــــــــــــ570

ـــــــــــــــــ580

ـــــــــــــــــ590

ـــــــــــــــــ600

ـــــــــــــــــ610

ـــــــــــــــــ620

ـــــــــــــــــ630

ـــــــــــــــــ640

ـــــــــــــــــ650

ـــــــــــــــــ660


