
الدراسة الصباحية  -المرحلة االولى      

  

 دستوري االسم  ت
مدخل 
 قانون 

تاريخ 
 قانون

اجرام 
 وعقاب

مدخل 
 الشريعة

حقوق 
 انسان

 حاسبات 
اللغة 
 العربية

اللغة 
 االنكليزية

 التقدير  النتيجة

 
اثير عبدالستار رزيك            محجوب

 حمودي
1.  

  .2 احمد بشير عبد بديوي ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف  راسب

  .3 احمد خليل شعبان            محجوب

حمادي احمد عبد هللا            محجوب
 حسين

4.  

  .5 احمد فاضل محمد علي           محجوب

احمد مشعان خليل            محجوب
 ابراهيم

6.  

  .7 احمد ناصر حماد ابراهيم           محجوب

 مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط متوسط جيد  ناجح
 بقرار

  .8 اسراء نزال كصيل خليل

 مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول جيد جيد متوسط جيد  ناجح
 بقرار

  .9 اقبال قيس جميل محمد

 مقبول جيد متوسط متوسط متوسط جيد مقبول جيد متوسط  ناجح
 بقرار

  .11 اكرم درع محمد شرموط

جيد  مقبول متوسط * راسب
 جدا

  .11 الهام محمد جاسم عناد ضعيف مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول

  .12 امير جمال جاسم محمد ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف * راسب

جيد  متوسط متوسط متوسط جيد جيد متوسط متوسط * ناجح
 جدا

  .13 انور شامل ماجد كردي جيد

اوراس مشتاق طالب            محجوب
 لطيف

14.  

بقرار مقبول * راسب   .15 ايفان يوسف عبد خليف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف مقبول متوسط مقبول 

 جيد جيد متوسط * ناجح
 جدا

 مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول جيد جدا
 بقرار

  .16 ايمان جسام خلف عبد

ايمن عبدالمنعم حسين            محجوب
 علي

17.  

 مقبول مقبول م م م * ناجح
 بقرار

 مقبول
 بقرار

 مقبول م
 بقرار

ايمن محمود كردي  م
 سلمان

18.  

 مقبول م مقبول م متوسط مقبول م م ضعيف * راسب
 بقرار

رزاك فياضايه هاشم   19.  

  .21 بدور قاسم محمد سعيد           محجوب

تبارك هللا حسن هادي  متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول * ناجح
 صالح

21.  

 مقبول ضعيف * راسب
 بقرار

 مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول مقبول
 بقرار

  .22 تقوى مجيد حميد نايف ضعيف

 مقبول جيد جيد متوسط متوسط * ناجح
 بقرار

 مقبول متوسط متوسط مقبول
 بقرار

جيهان يونس جهاد 
 حسين

23.  

  .24 حامد عادل موسى عبدهللا ضعيف م مقبول م م م م ضعيف م * راسب

 مقبول مقبول مقبول م م م * راسب
 بقرار

 مقبول
 بقرار

  .25 حسين فهمي عايد ضعيف  مقبول

  .26 حيدر زهير طالب خلف           محجوب

 مقبول م م م م * ناجح
 بقرار

 مقبول مقبول
 بقرار

داود سليمان عكيل  م م
 سليمان

27.  

 مقبول مقبول متوسط مقبول إمتياز * ناجح
 بقرار

 مقبول
 بقرار

  .28 ديانا عصام محمد عبدهللا مقبول مقبول مقبول

 مقبول ضعيف * راسب
 بقرار

 مقبول متوسط مقبول ضعيف ضعيف مقبول جيد
 بقرار

  .29 ذياب احمد عطية

جيد  جيد جدا متوسط * ناجح
 جدا

 مقبول متوسط
 بقرار

  .31 رانية ظافر محمود ياسين مقبول جيد متوسط مقبول

رجاء سعدي فياض            محجوب
 روضان

31.  

 مقبول ضعيف * راسب
 بقرار

 مقبول
 بقرار

  .32 رسل جاسم عدنان عبد ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف مقبول

  .33 رعد احمد علي           محجوب

جيد  مقبول متوسط * ناجح
 جدا

  .34 رفل سمير اسماعيل داود مقبول جيد مقبول مقبول مقبول متوسط

  .35 رهام مجيد عواد محمد           محجوب

 مقبول ضعيف ضعيف متوسط مقبول مقبول مقبول * راسب
 بقرار

  .36 سارة خالد احمد حسين ضعيف ضعيف

 مقبول مقبول م م م * راسب
 بقرار

 مقبول
 بقرار

  .37 سارة نجاح جاسم محمد ضعيف متوسط م

 مقبول م م م م م * ناجح
 بقرار

  .38 شروق حسين عبد فريح م مقبول مقبول

 مقبول جيد متوسط جيد جدا متوسط * ناجح 
 بقرار

عبدالرحمن عدنان متعب  متوسط متوسط متوسط متوسط
 منفي

39.  

 مقبول متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول * ناجح
 بقرار

عبدالرحمن متعب عبد 
 الرحمن مطر

41.  
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عبدالستار باسم محمد            محجوب
 خلف

41.  

 مقبول مقبول مقبول ضعيف متوسط متوسط متوسط مقبول * راسب
 بقرار

عبدالكريم علي عبد  ضعيف
 شرقي درويش

42.  

  .43 عبدهللا احمد كامل حمدي           محجوب

 مقبول ضعيف مقبول مقبول جيد متوسط متوسط * راسب
 بقرار

عبدالمعين فالح حسن  ضعيف متوسط
 علي

44.  

 مقبول مقبول جيد جيد متوسط جيد * ناجح
 بقرار

 مقبول مقبول
 بقرار

  .45 عثمان اسعد فياض عبد مقبول

 مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول * ناجح
 بقرار

 مقبول
 بقرار

 مقبول
 بقرار

  .46 علي جبار حمادي فيحان مقبول متوسط

صباح عمر عليعلي            محجوب  47.  

بقرار مقبول * ناجح جيد  مقبول 
 جدا

 مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط
 بقرار

  .48 فهد احمد راضي نويديس

بقرار مقبول * ناجح  مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول جيد متوسط مقبول 
 بقرار

  .49 قمر نجم عبدهللا سحاب

 مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط م م * ناجح
 بقرار

  .51 ليث محمود كريم حسين

  .51 لينا نظير عبدالفتاح عواد ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف * راسب

  .52 محمد جمعة لطيف جاسم           محجوب

بقرار مقبول * ناجح  مقبول جيد مقبول مقبول مقبول متوسط جيد مقبول 
 بقرار

  .53 محمد خليل مهيدي صالح

جيد  مقبول ضعيف * راسب
 جدا

 مقبول ضعيف ضعيف مقبول
 بقرار

محمد سعدون دهام  ضعيف مقبول
 سرحان

54.  

محمد صدام ابراهيم            محجوب
 عالوي

55.  

 مقبول مقبول مقبول م م م م م م * ناجح
 بقرار

  .56 محمد علي حسين احمد

 مقبول جيد جدا جيد مقبول مقبول * راسب
 بقرار

 مقبول
 بقرار

  .57 محمد كمال هالل فرحان ضعيف مقبول متوسط

 مقبول مقبول ضعيف * راسب
 بقرار

  .58 محمد مهدي صالح ناصر ضعيف مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول

 مقبول متوسط متوسط جيد * راسب
 بقرار

 مقبول مقبول
 بقرار

  .59 محمد وليد ابراهيم جمعة ضعيف جيد مقبول

جيد  مقبول ضعيف * راسب
 جدا

 مقبول
 بقرار

محمود فياض محمد  ضعيف متوسط متوسط ضعيف ضعيف
 مزعل

61.  

 مقبول مقبول متوسط مقبول * ناجح
 بقرار

 مقبول متوسط مقبول  مقبول
 بقرار

محمود محمد اسماعيل  مقبول
 محمد

61.  

مصطفى احمد صالح  ضعيف مقبول ضعيف ضعيف ضعيف م م ضعيف ضعيف * راسب
 هجيج

62.  

جيد  متوسط مقبول مقبول جيد جدا إمتياز مقبول جيد * ناجح
 جدا

  .63 مصطفى حميد حماد عويد متوسط

 مقبول جيد مقبول مقبول * ناجح
 بقرار

 مقبول جيد مقبول مقبول مقبول
 بقرار

  .64 مصطفى خالد رجب بكري

بقرار مقبول * ناجح مصطفى رافع شاحوذ  متوسط متوسط جيد متوسط متوسط مقبول إمتياز مقبول 
 نايف

65.  

مصطفى عبد السالم درع            محجوب
 فرحان

66.  

 مقبول ضعيف مقبول ضعيف متوسط متوسط ضعيف * راسب
 بقرار

  .67 مصطفى ماجد محمد فرج ضعيف متوسط

 مقبول مقبول م م ضعيف * راسب
 بقرار

مصطفى يوسف جوير  م متوسط متوسط م
 حمادي

68.  

 مقبول مقبول * راسب
 بقرار

 مقبول
 بقرار

احمدمهند احمد محمد  ضعيف مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول  69.  

  .71 مولود حماد احمد حسين           محجوب

 مقبول مقبول ضعيف ضعيف مقبول متوسط مقبول ضعيف * راسب
 بقرار

  .71 ميالد عباس كريم ذياب ضعيف

 مقبول ضعيف مقبول متوسط مقبول متوسط * راسب
 بقرار

ندى عبدالجليل ابراهيم  ضعيف مقبول مقبول
 محمد

72.  

 مقبول مقبول ضعيف متوسط جيد جيد جدا متوسط * راسب
 بقرار

نضال اسماعيل خليل  ضعيف متوسط
 خلق

73.  

 مقبول ضعيف ضعيف ضعيف متوسط متوسط مقبول م * راسب
 بقرار

  .74 هادي فرحان محمد حويد ضعيف

هدى سعدي محمد            محجوب
 عبدالرزاق

75.  

 مقبول ضعيف ضعيف م م م م * راسب
 بقرار

  .76 هديل حميد نجم عبد م ضعيف

 مقبول م ضعيف ضعيف * راسب
 بقرار

  .77 هشام فاضل فندي حمزة ضعيف م مقبول م م

جيد  مقبول متوسط * ناجح
 جدا

 مقبول جيد مقبول مقبول مقبول متوسط
 بقرار

  .78 يوسف حسين علي حسن
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 مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول * ناجح

 بقرار
  .79 يوسف عبد سمير بطي

يوسف مهنا صبار  مقبول جيد مقبول متوسط جيد متوسط متوسط مقبول مقبول * ناجح
 مشعان

81.  

  .81 احمد عبد الستار اجبير  ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف  راسب

  .82 ازهار عبد الرحمن خليل ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف  راسب

  .83 اسيل فوزي رحيم ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف  راسب

  .84 بالل شامل جاسر            محجوب

  .85 دعاء اياد هندي            محجوب

  .86 دعاء ضياء فرج            محجوب

  .87 رعد احمد علي ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف  راسب

اسماعيل جاسمرنده  ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف  راسب  88.  

  .89 رنين جبار بحر            محجوب

مقبول  ضعيف ضعيف  راسب

 بقرار

  .91 زينب احمد عساف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف

  .91 زينب عبد حميد            محجوب

  .92 زينب محمد مخيلف  ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف  راسب

  .93 سيف عالء نعيم  ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف  راسب 

  .94 شهد عبد السالم جاسم  ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف  راسب 

  .95 طارق زياد طارق ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف  راسب 

  .96 عثمان محمود ياس            محجوب

  .97 علي جمال حياد  ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف  راسب 

  .98 فراس كريم علي  م ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف م ضعيف ضعيف ضعيف  راسب

مقبول  ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف مقبول ضعيف ضعيف  راسب

 بقرار 

  .99 فؤاد عبد القهار منسي

  .111 قتيبة شاكر سليمان  ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف  راسب

مقبول  متوسط ضعيف ضعيف متوسط جيد ضعيف ضعيف  راسب

 بقرار

  .111 محمد جاسم حمادي  ضعيف

  .112 محمد حامد عواد  ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف  راسب

  .113 محمد صادق عبد الكريم  ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف  راسب 

  .114 محمد صباح خلف  ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف  راسب

  .115 محمد فالح علي  ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف  راسب 

  .116 مصطفى غازي داود ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف  راسب

مقبول  ضعيف ضعيف ضعيف متوسط جيد ضعيف متوسط  راسب

 بقرار

  .117 مصطفى نبيل وفيق  ضعيف

  .118 نوري مهدي صالح ضعيف ضعيف ضعيف م ضعيف ضعيف م ضعيف ضعيف  راسب

  .119 هشام محمد مهيدي م ضعيف ضعيف م ضعيف م ضعيف ضعيف م  راسب

  .111 يوسف حياوي حمزة            محجوب

 


