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ناجح0متوسطامتيازامتيازجيدمقبولمقبولمقبولناجح0متوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمقبولمتوسطابراهيم عبد هللا ابراهيم1

مكمل1جيدامتيازمتوسطجيد جداًمقبولضعيفمقبولناجح0جيدجيدمقبولجيدجيدمقبولمقبولاحمد سعد ياسين2

مكمل3جيدجيدمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفمكمل3جيدجيدمقبولمتوسطضعيفضعيفضعيفاحمد عزة ابراهيم3

ناجح0جيدجيدجيد جداًجيد جداًمقبولجيد جداًمتوسطناجح0جيدجيدمتوسطجيد جداًامتيازجيدجيداحمد علي احمد علي5

مكمل3جيد جداًجيدجيدمقبولضعيفضعيفضعيفمكمل1جيد جداًجيد جداًمقبولمتوسطجيدمقبولضعيفاسماعيل كريم خليل6

مكمل4جيدجيد جداًضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمكمل3متوسطجيدضعيفمتوسطمقبولضعيفضعيفامنة  ارحيم علي8

مكمل3جيدجيد جداًمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمكمل1متوسطجيدضعيفمقبولمتوسطمقبولمقبولاية سامي كاظم10

صادق عبد الجبار14 ناجح0جيدامتيازجيدجيد جداًمقبولجيدمتوسطناجح0جيد جداًجيدجيدجيد جداًجيد جداًجيدجيد جداًجعفر ال
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