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 راسب مقبول راسب راسب راسب مقبول مقبول اكرم صالح محمد خضر 17
مقبول 
 بقرار

 مكمل التزامات = مقبول

 ناجح  جٌـد متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط مقبول جٌـد جٌـد انس عبد الكاظم جاسم 18

 راسب متوسـط راسب اوس صالح محمد 19
مقبول 
 بقرار

 مقبول متوسـط مقبول
مقبول 
 بقرار

 مكمل 

 مكمل التزامات = مقبول بقرار راسب راسب متوسـط راسب مقبول راسب راسب راسب اٌاد سامً حامد 20

 مكمل التزامات = متوسط جٌـد متوسـط متوسـط مقبول متوسـط راسب مقبول راسب اٌهم عبد الناصر نوري 21

 مكمل  راسب راسب متوسـط راسب مقبول راسب راسب راسب براق بهاء محمد 24

 مكمل  مقبول مقبول متوسـط مقبول بقرار مقبول راسب مقبول مقبول بركات سعدون حسٌن 25

 ناجح  جٌـد متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط مقبول جٌـد متوسـط بكر رشاد جوٌش طعمة 27

 ناجح  امتٌاز جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد متوسـط جٌد جدا   جٌد جدا   جنان درع حماد 30

 مكمل  جٌد جدا   مقبول مقبول راسب متوسـط مقبول بقرار مقبول متوسـط حسٌن علً حسٌن 32

 مقبول حسٌن فواز عباس 33
مقبول 
 بقرار

 متوسـط مقبول راسب راسب مقبول راسب
 احوال وموارٌث = مقبول 

E راسب = 
 مكمل

 ناجح  امتٌاز امتٌاز امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد جدا  جٌد  امتٌاز حماد علٌوي دلف 34

 حمزة اسماعٌل فرحان 35
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 بقرار

 ناجح  جٌد جدا   مقبول متوسـط مقبول مقبول مقبول بقرار متوسـط

 مكمل  جٌـد راسب مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول متوسـط حنٌن خمٌس حمد 36

 ناجح  متوسـط متوسـط مقبول مقبول جٌد جدا   مقبول جٌـد مقبول حٌدر عامر مهدي هالل 37

 خضر كرٌم عبد بدٌوي 38
مقبول 
 بقرار

 مكمل  راسب راسب مقبول راسب مقبول راسب راسب

 راسب رسل حسام عاٌد غٌدان 39
مقبول 
 بقرار

 مكمل  راسب راسب متوسـط راسب راسب راسب

 ناجح  متوسـط متوسـط متوسـط مقبول مقبول مقبول متوسـط مقبول رسول حامد خلف 41
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 مكمل  مقبول مقبول متوسـط مقبول مقبول راسب مقبول

 راسب سجى عبدهللا فٌاض 47
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 بقرار

 مكمل  راسب راسب متوسـط راسب راسب راسب

 راسب راسب مقبول راسب راسب راسب راسب راسب سراب نافع رحٌم 48
 التزامات = مقبول بقرار 
 أحوال وموارٌث = راسب

 مكمل

 سرى محمد عبد 49
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 مكمل  راسب مقبول متوسـط راسب راسب راسب راسب
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 ناجح  جٌد جدا   مقبول جٌـد جٌـد جٌـد متوسـط جٌـد متوسـط سهى حمودي نصار  51

 ناجح  جدا  جٌد  امتٌاز امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   امتٌاز سٌف عدنان خلف 52

53 
شفاء مخلص اسماعٌل 

 مصلح
 ناجح  جٌـد جٌـد جٌـد متوسـط جٌـد متوسـط جٌد جدا   جٌـد

 راسب راسب مقبول راسب راسب راسب راسب راسب شهد باسم محمد 55
 التزامات = مقبول بقرار 

 مالٌة = مقبول
 مكمل

 ناجح التزامات = مقبول  مقبول متوسـط مقبول مقبول بقرار مقبول مقبول متوسـط مقبول ضٌاء الدٌن عادل حردان 56

 ناجح  جٌد جدا   متوسـط جٌـد جٌـد جٌـد جٌـد متوسـط متوسـط عامر حاتم محمد 57

 عبد الرحمن حمٌد حواف  58
مقبول 
 بقرار

 راسب متوسـط مقبول متوسـط مقبول مقبول بقرار مقبول
 التزامات = مقبول 

 مالٌة = جٌد
 مكمل

 متوسـط جٌـد متوسـط جٌـد جٌد جدا   سالم جروعبد الرحمن  59
جٌد 
 جدا  

 ناجح  جٌـد جٌـد

 ناجح  متوسـط جٌـد متوسـط جٌـد متوسـط مقبول جٌـد جٌد جدا   عبد الرحمن صدام جاسم 61

 راسب عبد السالم فواز ساهً 62
مقبول 
 بقرار

 مكمل  راسب راسب مقبول راسب راسب راسب

63 
عبد الملك احمد محمد 

 فٌاض
 راسب راسب راسب راسب راسب مقبول راسب

مقبول 
 بقرار

 مكمل 

 ناجح  متوسـط مقبول متوسـط متوسـط مقبول متوسـط متوسـط مقبول عبدهللا خلف ناٌف 65

 راسب مقبول راسب عبدهللا قحطان ثابت 66
مقبول 
 بقرار

 راسب
مقبول 
 بقرار

 راسب راسب
 عقوبات = متوسط 

 أحوال وموارٌث =متوسط
 مكمل

 راسب عبدهللا مهدي خمٌس  67
مقبول 
 بقرار

 متوسـط راسب راسب راسب راسب راسب
 تجاري = راسب

 أحوال وموارٌث = راسب 
 مكمل

 مكمل  مقبول متوسـط جٌـد مقبول بقرار مقبول راسب مقبول راسب عثمان سامً عناد 69

 مقبول متوسـط مقبول عثمان صباح عبدهللا  70
مقبول 
 بقرار

 مقبول راسب متوسـط
مقبول 
 بقرار

 مكمل 

 عثمان طه محمود 71
مقبول 
 بقرار

مقبول 
 بقرار

 مكمل  مقبول مقبول متوسـط متوسـط مقبول راسب

 ناجح  جٌـد جٌـد جٌـد مقبول متوسـط مقبول مقبول متوسـط عدنان خٌر هللا فزع 72

 مكمل  راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب عالء ضاري عبد الفتاح  73

 ناجح  متوسـط متوسـط متوسـط جٌد جدا   متوسـط متوسـط جٌـد متوسـط علً احمد عبد 75

 مكمل  راسب راسب راسب مقبول بقرار راسب راسب راسب راسب علً حسٌن خلٌفة فرحان 76

 جٌد جدا   جٌد جدا   متوسـط جٌد جدا   جٌـد علً حسٌن علً 77
جٌد 
 جدا  

 ناجح  جٌـد متوسـط

 مكمل مالٌة = متوسط متوسـط جٌـد متوسـط راسب متوسـط مقبول بقرار مقبول راسب حسون علً رعد 78

 عمر جاسم محمد 80
مقبول 
 بقرار

 مكمل  مقبول متوسـط متوسـط مقبول مقبول راسب متوسـط

 جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌـد جٌـد عمر حازم برع 81
جٌد 
 جدا  

 ناجح  امتٌاز جٌـد

 جٌـد متوسـط متوسـط جٌد جدا   جٌـد عمر حامد مطلب عبد 82
جٌد 
 جدا  

 ناجح  جٌـد متوسـط

 مكمل التزامات = مقبول بقرار راسب راسب متوسـط راسب راسب راسب راسب راسب عمر زٌدان خلف  83

 جٌـد جٌـد جٌـد متوسـط امتٌاز عمر عادل حسنً عبد  84
جٌد 
 جدا  

 ناجح  امتٌاز جٌد جدا  

 غانم مهدي صالح 85
 مقبول
 بقرار

 ناجح  متوسـط مقبول جٌـد مقبول متوسـط مقبول متوسـط

 مقبول بقرار مقبول راسب مقبول راسب فؤاد احمد داود  87
مقبول 
 بقرار

 مكمل  مقبول مقبول

 راسب قاسم محمد خلف  88
مقبول 
 بقرار

 مكمل  راسب راسب متوسـط راسب مقبول راسب

 مكمل  جٌـد راسب مقبول راسب راسب راسب مقبول راسب الرا جاسم محمد 90
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 متوسـط متوسـط مقبول جٌـد متوسـط لمى سعد خلف 91
جٌد 
 جدا  

 ناجح  جٌد جدا   متوسـط

 ناجح  متوسـط متوسـط جٌـد متوسـط جٌد جدا   متوسـط جٌـد متوسـط لٌث محمد عبد زٌدان 92

 راسب راسب راسب لٌث نٌسان ندا 93
مقبول 
 بقرار

 راسب
مقبول 
 بقرار

 راسب راسب
 التزامات = مقبول

 أحوال وموارٌث = مقبول
 مكمل

 جٌـد راسب مقبول مقبول بقرار راسب مقبول راسب راسب محمد حازم دانوك  94
 مالٌة = مقبول 

 أحوال وموارٌث = مقبول
 مكمل

 مقبول راسب راسب مقبول راسب محمد حامد صالح سلٌمان 95
مقبول 
 بقرار

 مكمل  راسب متوسـط

 مكمل  مقبول مقبول بقرار متوسـط مقبول مقبول مقبول مقبول راسب شهاب احمد شبٌبمحمد  96

 ناجح  جٌـد مقبول مقبول مقبول بقرار متوسـط متوسـط متوسـط جٌـد محمد عبد القادر كاظم 97

 مقبول راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب محمد عماد عدنان 100
 التزامات = راسب 

 عقوبات = مقبول بقرار 
 مكمل

 مقبول مقبول مقبول متوسـط مقبول محمد غازي عبد 102
مقبول 
 بقرار

 مكمل  امتٌاز راسب

 راسب محمد مجٌد منسً  103
مقبول 
 بقرار

 راسب
مقبول 
 بقرار

 مكمل  راسب مقبول مقبول راسب

 راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب محمد محمود ناٌف 104
 التزامات = راسب 

 أحوال وموارٌث = راسب
 مكمل

 جٌد جدا   مقبول بقرار متوسـط متوسـط متوسـط مقبول جٌـد متوسـط محمد ناجً عبد هللا  105
 تجاري = متوسط

 أحوال وموارٌث = جٌد
 ناجح

 راسب راسب مقبول مقبول بقرار مقبول راسب راسب راسب محمود فواز عباس 106
 عقوبات = مقبول

 أحوال وموارٌث = مقبول
 مكمل

 راسب مصطفى عباس مرزوك 109
مقبول 
 بقرار

 مكمل  راسب راسب مقبول مقبول راسب راسب

 راسب مصطفى فؤاد رحٌل 111
مقبول 
 بقرار

 مكمل  راسب راسب مقبول مقبول بقرار راسب راسب

 مكمل  متوسـط جٌـد متوسـط مقبول مقبول راسب مقبول راسب مصطفى ٌاسٌن خضٌر 112

 معاذ حمدي بكري 113
مقبول 
 بقرار

 راسب مقبول
مقبول 
 بقرار

 مكمل  راسب مقبول متوسـط متوسـط

 مكمل  مقبول متوسـط متوسـط متوسـط مقبول متوسـط مقبول راسب معن فٌصل حسٌن  114

 ناجح  جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌـد جٌد جدا   جٌـد معن ٌاسٌن جبار 115

 مكمل مالٌة = مقبول  مقبول مقبول راسب مقبول بقرار راسب راسب مقبول راسب ناطق مجهد محمد 117

 راسب نبٌل محمد كرجً 118
مقبول 
 بقرار

 مكمل التزامات = مقبول متوسـط راسب جٌـد مقبول راسب راسب

 جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   هالة مدنً ابراهٌم 119
جٌد 
 جدا  

 ناجح  امتٌاز جٌد جدا  

 مكمل  راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب هدٌل حمد سالم حسن 120

 راسب راسب راسب هشام خلٌف سرحان 121
مقبول 
 بقرار

 مكمل  راسب راسب راسب راسب

 مكمل  راسب مقبول مقبول مقبول متوسـط مقبول بقرار مقبول مقبول واثق ساري حتروش  122

 مكمل التزامات = مقبول راسب مقبول بقرار مقبول راسب راسب راسب مقبول راسب منٌر حماد وائل 123

 ناجح  جٌـد مقبول متوسـط مقبول متوسـط مقبول بقرار مقبول متوسـط وسام فرحان عواد 124

 ناجح  متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط مقبول مقبول مقبول ٌاسمٌن خلف ابراهٌم 129

130 
ٌسرى حسن محجوب 

 سلٌمان
 جٌـد جٌد جدا   جٌـد جٌـد متوسـط

جٌد 
 جدا  

 ناجح  متوسـط جٌد جدا  

 ناجح  متوسـط متوسـط متوسـط مقبول بقرار مقبول مقبول متوسـط متوسـط ٌعقوب عاٌد سلٌم 131

 راسب ٌوسف موفق عبد الهادي   132
مقبول 
 بقرار

 مكمل متوسطمالٌة =  مقبول راسب مقبول راسب راسب راسب

 


