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 مكمل متوسط جٌد جٌد ضعٌف مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول احمد زاحم دحام احمد النٌسانً 1

 ناجح امتٌاز امتٌاز جٌد جدا   امتٌاز امتٌاز جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   جٌد جدا   امتٌاز جٌد امتٌاز طعمة خلف مطر البدرياحمد  2

 ناجح جٌد جٌد جٌد جدا   متوسط مستوفً مستوفً جٌد مستوفً مستوفً جٌد جدا   جٌد مستوفً الزهراء محمد جاسم عبد المشهدانً 3

 مكمل مقبول ضعٌف متوسط ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول مقبول مقبول ضعٌف النوري عكاب حواس ثامر السراي 4

 ناجح مقبول جٌد مقبول مقبول متوسط متوسط متوسط جٌد جٌد مقبول مقبول جٌد اٌة عامر حمدان حسن البٌاتً 5

اٌمان طارق عبد الجلٌل إسماعٌل  6
 العزاوي

 ناجح امتٌاز جٌد جٌد متوسط امتٌاز جٌد جٌد جٌد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد متوسط

 ناجح جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   متوسط جٌد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد متوسط متوسط بارق وائل فتحً محسن الدوري 7

 مكمل ضعٌف متوسط متوسط ضعٌف مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط ضعٌف حارث صفوان عزالدٌن عارف الدوري 8

 ناجح جٌد جدا   متوسط جٌد مقبول جٌد متوسط جٌد جٌد مقبول جٌد متوسط متوسط حسن محمد احمد محجوب القٌسً 9

 ناجح مقبول جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   جٌد جٌد جٌد جٌد جٌد جدا   متوسط جٌد حسٌن ناٌف حسٌن علً الجبوري 11

 مكمل متوسط متوسط متوسط ضعٌف جٌد متوسط متوسط جٌد متوسط متوسط مقبول ضعٌف حسٌن هادي محمد هزاع البٌاتً 11

 ناجح امتٌاز جٌد امتٌاز متوسط امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   امتٌاز جٌد جٌد امتٌاز دالل عبد هللا لطفً عبد هللا البدري 21
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 ناجح امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   متوسط امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   متوسط جٌد وب علً حسٌن الدوريرنا أٌ 13

 ناجح امتٌاز جٌد جدا   جٌد مقبول جٌد جٌد جٌد جٌد جدا   جٌد متوسط متوسط مقبول طه حمادي طه الدوريزهراء  14

 ناجح جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد امتٌاز جٌد جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   زٌاد خلف كرٌم حمادة الدلٌمً 15

 ناجح جٌد متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول زٌاد طارق عبد الكرٌم عباس الجنابً 16

 جٌد ٌوسف التكرٌتًسارة ولٌد صالح  17
جٌد 
 جدا  

 اجح امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   متوسط امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   امتٌاز جٌد جدا  

 مكمل جٌد جٌد جٌد ضعٌف مقبول مقبول متوسط جٌد متوسط متوسط مقبول متوسط سامً خلف شالل فرهود الجبوري 18

 مكمل جٌد متوسط متوسط ضعٌف جٌد مقبول مقبول جٌد جٌد جٌد مقبول متوسط سحر معاذ كامل صالح الغربً 19

 جٌد سهٌل نجم تركً عبد الجنابً 21
جٌد 
 جدا  

 ناجح جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد امتٌاز جٌد جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   جٌد جدا  

 ناجح متوسط جٌد جدا   مقبول جٌد متوسط متوسط متوسط جٌد متوسط مقبول متوسط متوسط صفوان ناجً علً احمد المفرجً 21

 مكمل جٌد جٌد جدا   متوسط ضعٌف متوسط متوسط جٌد جٌد جدا   مقبول متوسط متوسط متوسط عامر عدنان حسن حسٌن البٌاتً 22

 مكمل مقبول متوسط مقبول ضعٌف مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول عبدهللا إبراهٌم عبدهللا محمد الجبوري 23

 مكمل متوسط جٌد متوسط ضعٌف متوسط مقبول ضعٌف متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول عبدهللا مثنى حسن طه الحدٌثً 12
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 ناجح جٌدجدا جٌد جٌدجدا متوسط جٌدجدا جٌد جدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا  جٌد جٌد جٌد جدا عامر احمد خلف النٌسانًعبٌر  25

 مكمل مقبول متوسط متوسط ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف مقبول مقبول ضغٌف ضعٌف مقبول صالح حمٌد محمود العزاويعلً  26

 مكمل متوسط متوسط مقبول ضعٌف مقبول ضعٌف مقبول مقبول متوسط ضعٌف متوسط مقبول عمر جمال كامل كردي الجنابً 27

 مكمل جٌد متوسط مقبول ضعٌف جٌد جٌد مقبول جٌد  مقبول متوسط مقبول متوسط عمر حماد عبد احمٌد العكٌدي 28

 ناجح جٌد متوسط جٌد جدا   مقبول جٌد متوسط متوسط جٌد متوسط جٌد مقبول متوسط فهد وضاح ٌوسف محمٌد اللهٌبً 29

 ناجح جٌد جدا   متوسط جٌد مقبول جٌد جٌد متوسط جٌد جدا   جٌد جدا   متوسط جٌد متوسط قبس عبد هللا عبٌد عطٌة الجبوري 31

 ناجح مقبول جٌد متوسط مقبول جٌد جٌد جٌد جٌد جٌد جدا   مقبول جٌد جٌد قصً لؤي صٌهود ندا  اللهٌبً 31

 مكمل مقبول جٌد مقبول ضعٌف مقبول متوسط ضعٌف مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ماهر حمٌد مصطفى علً البٌاتً 32

 ناجح جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد مقبول متوسط جٌد مقبول متوسط مقبول جٌد مقبول مقبول محمد ارجمان حمٌد علً البٌاتً 33

 مكمل ضعٌف ضعٌف مقبول مقبول مقبول ضعٌف مقبول مقبول ضعٌف ضعٌف مقبول ضعٌف محمد جمال احمد مهدي البٌاتً 34

 ناجح جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جٌد جٌد جدا   محمد حسٌن نجم محمد البو أسود 35

 ناجح جٌد متوسط جٌد جدا   مقبول متوسط مقبول متوسط جٌد مقبول جٌد متوسط متوسط مصطفى سعٌد داود مخلف العزاوي 63
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 ناجح متوسط جٌد جٌد مقبول جٌد امتٌاز مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول مصطفى سالم خلٌل علوان الموسوي 37

 ناجح جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جٌد جٌد جٌد عاصف خالد شهاب الحسٌنًمصطفى  38

 ناجح جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   متوسط جٌد متوسط مقبول جٌد متوسط متوسط متوسط متوسط مصطفى كوان حمٌد صالح السامرائً 39

 ناجح امتٌاز جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد امتٌاز امتٌاز جٌد جٌد جدا   امتٌاز جٌد جٌد جدا   جٌد منار نعمان زٌد مذري السراي 41

 ناجح جٌد مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط مهٌمن ٌوسف شٌخ حسٌن الجبوري 41

 ناجح امتٌاز جٌد جدا   امتٌاز متوسط امتٌاز امتٌاز امتٌاز امتٌاز امتٌاز امتٌاز امتٌاز امتٌاز نور ولٌد خالد عبد هللا الدبان 42

 ناجح امتٌاز متوسط جٌد مقبول جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جدا   جٌد جٌد جدا   متوسط جٌد همام عبدهللا إبراهٌم حسٌن الجبوري 43

 ناجح امتٌاز متوسط جٌد مقبول جٌد متوسط جٌد جٌد جٌد جٌد جٌد جٌد ورود عبدالرضا حسٌن خضٌر البٌاتً 44

 ناجح مستوفً مستوفً امتٌاز جٌد جدا   مستوفً مستوفً امتٌاز مستوفً مستوفً جٌد جدا   جٌد مستوفً وصف عبد الحمٌد طه مجٌد الناصري 45
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 عدنان احمد سلٌم الجبوريعلً 
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