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التقديرالنتيجةاالنكليزية اللغةالحاسوب مبادئالميكانيكية المعاملوالديمقراطية االنسان حقوق الهندسي الرسمالرياضياتالشمسية الطاقة ورشة الكترونيكالمتجددة الطاقة مصادرالشمسية الطاقة تقنيات الكهربائية الدوائر االسم

وثيقة نقصعبد جابر حامد احمد1

جيدناجحجدا جيدجيدجيدجدا جيدجيدمتوسطجيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطجابر فتالوي طارق احمد2

جيدناجحامتيازجيدجيدجدا جيدجدا جيدمتوسطمتوسطجيدمتوسطمتوسطجيدمحمد مراد علي احمد3

ضعيفمكملجدا جيدمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفجيدمقبولمقبولمتوسطجابر رزوقي مظفر احمد4

متوسطناجحجدا جيدجيدجيدجدا جيدمقبولمقبولجدا جيدجدا جيدمتوسطمتوسطمقبولحٌسين جبر عزيز ادم5

ضعيفمكملامتيازمقبولمتوسطمقبولمتوسطضعيفجدا جيدجيدضعيفمتوسطجيدشناوه مهدي باسم ارجوان6

ضعيفمكملمقبولمتوسطمتوسطامتيازضعيفضعيفامتيازجيدضعيفضعيفمقبول كاظم جمعه انس اسراء7

جدا جيدناجحجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدجيدجيدجدا جيدحسين فهد كريم اسراء8

ضعيفمكملجدا جيدجدا جيدمتوسطمتوسطمقبولضعيفامتيازجدا جيدمتوسطمقبولمتوسط صكبان حسن جعفر البنين ام9

ضعيفمكملامتيازجيدجيدجيدجيدضعيفامتيازجيدمتوسطضعيفضعيفباقر هادي شبر البنين ام10

جيدناجحجدا جيدامتيازجيدامتيازمتوسطمقبولامتيازجدا جيدجيدمتوسطجدا جيدجلود معلول غني ايات11

ضعيفراسبضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولزهيري حمد كامل باقر12

وثيقة نقصعباس خضير مهدي بنين13

ضعيفمكملجيدجدا جيدجيدجدا جيدمتوسطضعيفجيدجيدمقبولمتوسطجيدعلي شكير مالك تبارك14

ضعيفمكملمقبولمقبولجيدمتوسطضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطعبيد سمرمد عالوي تحسين15

ضعيفمكملجدا جيدجيدضعيفجدا جيدضعيفضعيفضعيفجيدمقبولمتوسطمتوسطحسن نعمه الجبار عبد حسن16

ضعيفمكملمتوسطمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفعلي محمد فارس حسن17

متوسطناجحجدا جيدمتوسطمتوسطجدا جيدمقبولمقبولامتيازجيدمتوسطمتوسطمقبولصويوه زبين هادي حسن18

جيدناجحجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدامتيازجيدمقبولمتوسطجيدعلٌيوي تركي الرحمن عبد حسين19

ضعيفمكملمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطضعيفمقبولجيدجيدضعيفمقبولمقبولطاهر جباره علي حسين20

ضعيفمكملمتوسطمقبولجيدمتوسطضعيفضعيفضعيفمتوسطمقبولمقبولمتوسطناصر جخير كريم حسين21

متوسطناجحجدا جيدجيدمتوسطامتيازمقبولمقبولمتوسطجيدمتوسطمتوسطجدا جيديوسف روضان محمد حسين22

ضعيفمكملجيدجدا جيدجيدمتوسطضعيفضعيفجيدجيدمتوسطجدا جيدمتوسط كحيط عامر علي حمد23

ضعيفمكملجيدمقبولجيدجيدمقبولضعيفضعيفجيدمقبولمقبولجيدمرز شخير قاسم حنين24

ضعيفمكملمقبولمتوسطجيدجدا جيدضعيفمتوسطجدا جيدمتوسطجيدمتوسطجيد كاظم الرضا عبد محمد حوراء25

جيدناجحجيدمتوسطمتوسطجدا جيدجدا جيدمقبولامتيازجدا جيدمتوسطمتوسطجيدفياض الحسين عبد علي حيدر26

جيدناجحجدا جيدجدا جيدجيدامتيازجدا جيدمقبولجدا جيدجيدجيدمقبولامتيازعلي عبد سلمان الحسين عبد دانيه27

جيدناجحجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجيدمتوسطجدا جيدجدا جيدجدا جيدمتوسطمقبولمطير مريعان جواد دموع28

وثيقة نقصعٌطيه عباس خضير الفقار ذو29

وثيقة نقصحسين مجيد رشيد رجاء30

ضعيفمكملمتوسطمتوسطمتوسطجدا جيدضعيفضعيفمقبولجيدضعيفمقبولمقبولخليفه علي اركان رسل31

ضعيفمكملجدا جيدمقبولجيدجدا جيدمقبولضعيفضعيفجيدمقبولجيدمتوسطخلف الحسين عبد ابراهيم رسول32

ضعيفمكملجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدضعيفضعيفجيدجيدمقبولجيدجيدسرحان باجي عالوي رشا33

جيدناجحامتيازجدا جيدمتوسطجدا جيدمتوسطمقبولامتيازجدا جيدجيدجيدمتوسطجبر كاظم مراد رقيه34

وثيقة نقصمحمد داود طارق زهراء35

متوسطناجحجيدجدا جيدمتوسطجدا جيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولجدا جيدعلوان باشا حسن احمد زينب36

ضعيفمكملجيدمتوسطمتوسطجدا جيدمقبولمقبولضعيفجيدمتوسطمقبولمتوسطجبر عرب راجي زينب37

ضعيفمكملجيدجدا جيدجيدامتيازجدا جيدضعيفامتيازجيدمقبولضعيفجدا جيد حسين زعيبل امسير سارة38

متوسطناجحجدا جيدمتوسطمتوسطجدا جيدامتيازمتوسطمقبولجدا جيدمتوسطمتوسطمتوسط مهدي صالح حسين سجاد39

جيدناجحجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدمتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطجدا جيدهللا كرم جابر ستار سجاد40

ضعيفمكملجدا جيدمتوسطجيدجيدمقبولضعيفجدا جيدجيدمقبولمتوسطجيدجليف رحيم الحسن عبد سجاد41

جدا جيدناجحجدا جيدامتيازجيدجدا جيدامتيازجيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدامتيازحامد اسماعيل حقي سراء42

جيدناجحامتيازامتيازجيدجدا جيدجيدمقبولجدا جيدجدا جيدجيدمتوسطجدا جيدعيال عداي ثجيل صفاء43

جدا جيدناجحامتيازجدا جيدجيدجدا جيدامتيازمقبولجدا جيدجيدجدا جيدجيدجدا جيدناجي االمير عبد احمد ضحى44

جدا جيدناجحامتيازامتيازجيدامتيازامتيازمتوسطامتيازجدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدكاظم عوده حمزة ضياء45

جدا جيدناجحامتيازامتيازجيدامتيازجيدمقبولامتيازجدا جيدجيدمتوسطجدا جيدمٌطير جاسم اسعد طيبه46

ضعيفمكملامتيازجدا جيدجيدجدا جيدجيدضعيفامتيازجدا جيدمتوسطجيدجيدراضي خضر محمد عباس47

جيدناجحجدا جيدجدا جيدمتوسطجدا جيدمتوسطمقبولمتوسطجدا جيدمتوسطجيدمتوسطحسن عبدالجبار محمد الجبار عبد48

ضعيفمكملمتوسطمقبولمتوسطجيدضعيفضعيفضعيفجيدضعيفمقبولمقبولكعيد قاسم حسين علي49

ضعيفمكملمقبولضعيفمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمتوسطناصر شويل رحيم علي50

ضعيفمكملجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدضعيفضعيفضعيفجيدمتوسطجيدجيدشاطر حسن قاسم علي51

ضعيفراسبمتوسطضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمطلب فليح مالك علي52

ضعيفمكملجيدمقبولمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولكاطع ناجي الحسين عبد فاطمه53

جيدناجحجيدجدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدمتوسطجيدجيدجيدجدا جيدجدا جيد عواش محمد جاسم فرح54

ضعيفمكملجيدمتوسطمتوسطجدا جيدضعيفمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمتوسطفارس ذياب ضاري فهد55

متوسطناجحجدا جيدجيدمتوسطجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمتوسطمقبولجيدجيدسحاب سلمان سعد كرار56

ضعيفمكملمتوسطضعيفجيدمتوسطجيدضعيفضعيفمقبولمتوسطمتوسطمتوسطكاظم عامر الحكيم عبد كرار57

ضعيفمكملمقبولضعيفمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولعلي راضي فاضل كوثر58

متوسطناجحجدا جيدمقبولمتوسطجدا جيدمتوسطمقبولمقبولجيدمتوسطجيدمتوسطهارف عنبر سعد مجتبى59

ضعيفمكملمتوسطمقبولضعيفجيدضعيفضعيفمقبولجيدضعيفمتوسطمتوسطراضي غزال جميل الباقر محمد60

جدا جيدناجحامتيازجدا جيدمتوسطجدا جيدامتيازمتوسطامتيازجدا جيدجيدمتوسطامتيازمنصور خلف هادي المهدي محمد61

جيدناجحجدا جيدجدا جيدمتوسطجدا جيدمتوسطمقبولمقبولجيدمتوسطجيدجيدكرم غالم حسين محمد62

جيدناجحامتيازجدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدمتوسطجيدجيدجدا جيدجيدجدا جيدجاسم نعيم حيدر محمد63

جيدناجحامتيازجدا جيدجيدجدا جيدمتوسطمتوسطجيدجيدمتوسطمتوسطجدا جيدمحمد راضي علي محمد64

ضعيفمكملامتيازجيدمتوسطجدا جيدضعيفضعيفمقبولجيدضعيفمقبولجيدنهير عباس عناد محمد65

ضعيفمكملمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطضعيفضعيفضعيفجيدضعيفمتوسطمتوسطموسى محمد قاسم محمد66

ضعيفراسبضعيفضعيفضعيفجيدضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمتوسطشياع بالسم كاظم محمد67

ضعيفمكملجيدمتوسطجيدمتوسطضعيفضعيفضعيفمتوسطمقبولضعيفمقبول كمر جابر كريم محمد68

جدا جيدناجحامتيازجيدجيدامتيازامتيازجيدامتيازجيدجدا جيدجيدجدا جيدعلي  حسين هاني محمد69

متوسطناجحجدا جيدجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولجدا جيدجيدمتوسطمتوسطجيدجبر محمد هاتف مرتضى70

ضعيفمكملمتوسطمقبولمتوسطمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفمتوسطمايد وسمي اكريم مصطفى71

جيدناجحجيدامتيازجيدامتيازمقبولمقبولجدا جيدجدا جيدمتوسطمتوسطمتوسطمجلًي نعيم علي مصطفى72

جيدناجحجيدجدا جيدجيدجدا جيدمتوسطمقبولمتوسطجيدمقبولمتوسطجدا جيدمٌطير شالكه محمد مصطفى73

وثيقة نقصمًحي يوسف نعيم مصطفى74

جدا جيدناجحامتيازجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولامتيازجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدعصيد عليوي الكريم عبد مالذ75

ضعيفمكملجيدمقبولجيدمتوسطضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمتوسطجبير جواد حمزه مهدي76

جيدناجحجيدجدا جيدجيدجدا جيدجيدمتوسطمقبولجيدمتوسطمتوسطجيدمحمد خان محمد نور خليل مهدي77

ضعيفمكملجدا جيدجيدمتوسطجدا جيدمقبولضعيفضعيفجيدمتوسطمتوسطجيدماهود جبر كاظم مؤمل78

جدا جيدناجحامتيازجدا جيدمتوسطجدا جيدجدا جيدجيدامتيازجدا جيدجيدجيدجدا جيد مطير مريعان كاظم نور79

جيدناجحجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجيدمتوسطامتيازجيدمتوسطمتوسطجدا جيدعبد مزهر هادي نور80

ضعيفمكملجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجيدضعيفامتيازجيدمتوسطمتوسطمتوسطكاظم ارزيج نعمه هبه81

متوسطناجحامتيازمتوسطجيدجدا جيدمقبولمقبولمتوسطجيدمقبولمقبولجيد حميد عباس رزاق يوسف82


