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 المالحظات

 

  دور اول جيد ناجح متوسـط جيـد امتياز جيـد جيد جدا   جيد جدا   ابو بكر نامق نافع 1

  دور اول جيد ناجح جيد جدا   متوسـط جيد جدا   جيـد جيد جدا   متوسـط احمد جاسم محمد جزاع 2
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  دور اول متوسط ناجح جيـد مقبول جيـد متوسـط جيـد متوسـط مداحمد فيصل ح 4

  دور اول ــ مكمل مقبول راسب متوسـط مقبول مقبول مقبول احمد ياسين عبدالكريم* 5

  دور اول مقبول ناجح متوسـط مقبول مقبول مقبول متوسـط مقبول استبرق عبدالجبار عفتان 6

  دور اول مقبول ناجح متوسـط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول آالء عزيز عناد عبيد* 7

  دور اول ــ مكمل جيـد متوسـط مقبول مقبول مقبول راسب امنه حسين محمد* 8

  دور اول مقبول ناجح متوسـط مقبول متوسـط مقبول متوسـط مقبول انصاف جاسم محمد كرام 9

  دور اول متوسط اجحن متوسـط متوسـط جيـد متوسـط جيـد جيـد ايالف منعم مصعب 10

  دور اول ــ مكمل مقبول راسب متوسـط مقبول مقبول مقبول ايناس خالد عبدالحميد 11

  دور اول جيد جدا ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيـد بكر عبدالكريم عبد عايد 12

  دور اول جيد ناجح ـدجي جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيـد بالل جاسم محمد مصطفى 13

  دور اول متوسط ناجح جيـد متوسـط جيـد متوسـط متوسـط مقبول تقوى عماد احمد سلمان 14

  دور اول ــ ناجح مستوفي مستوفي متوسـط مستوفي متوسـط مقبول حسام طالب عطاهللا 15

  اول دور ــ مكمل مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مقبول راسب حسن على محمد جاسم* 16

  دور اول جيد ناجح جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيـد حمزه محمد فرج خلف 17

  دور اول جيد ناجح جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد جيـد متوسـط خولة جميل سويد حسين 18

  دور اول جيد ناجح جيـد جيـد جيد جدا   جيـد جيـد جيـد دعاء حاتم عبدهللا  19

  دور اول جيد جدا ناجح جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيد جدا   ن حمديذر عبدالرحم 20

  دور اول ــ راسب مقبول راسب راسب مقبول راسب راسب رحاب حسين هادي* 21
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  دور اول جيد ناجح جيد جدا   جيـد جيد جدا   متوسـط جيد جدا   جيد جدا   رسل خميس هذال  22

  دور اول امتياز ناجح امتياز جيد جدا   امتياز جيد جدا   امتياز جدا   جيد رشا حميد رجب 23

  دور اول مقبول ناجح مقبول متوسـط متوسـط مقبول مقبول مقبول ريم طه بديوي* 24

  دور اول جيد جدا ناجح امتياز جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   سارة موفق عويد 25

  دور اول متوسط ناجح متوسـط جيـد متوسـط متوسـط مقبول قبولم سارة يحيى اسماعيل 26

  دور اول متوسط ناجح جيـد متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط سجى ناجح علي ذير 27

  دور اول ــ مكمل مستوفي مستوفي مقبول مقبول مقبول راسب سعاد عدنان خلف صباح* 28

  دور اول متوسط ناجح جيـد مقبول توسـطم متوسـط متوسـط متوسـط سمية حمد مطر 29

  دور اول متوسط ناجح جيـد مقبول جيـد متوسـط جيـد متوسـط سنين عبدالسالم عناز حمد 30

  دور اول جيد جدا ناجح امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيـد شفاء شيحان شالش خليوي 31

  دور اول ــ مكمل مقبول راسب مقبول مقبول راسب راسب شهد مهيب عبدالقادر* 32

  دور اول ــ راسب مقبول راسب راسب مقبول راسب راسب صالح صبحي صالح  33

  دور اول ــ مكمل متوسـط راسب مقبول متوسـط متوسـط مقبول صفا عبد حماد* 34

  دور اول ــ راسب متوسـط راسب راسب مقبول راسب راسب عبدالحميد محمد احمد 35

  دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط دالرحمن فنوص فتيحعب 36

  دور اول جيد ناجح جيـد جيـد جيـد جيـد جيد جدا   متوسـط عبدالقادر اسعد عبدالعليم 37

  دور اول جيد ناجح جيد جدا   جيـد جيـد متوسـط جيـد جيـد عبدهللا قيس نجم 38

  دور اول ــ مكمل جيـد راسب مقبول مقبول راسب راسب عبدالكريم* عثمان عبدالخالق 39

  دور اول متوسط ناجح جيد جدا   متوسـط جيـد متوسـط جيـد متوسـط عثمان محمد عثمان 40

  دور اول جيد ناجح جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيـد جيـد متوسـط علي حسين علي 41

  دور اول مقبول ناجح متوسـط متوسـط مقبول مقبول مقبول مقبول علي عبدالستار عبدالهادي 42
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  دور اول متوسط ناجح جيـد جيـد جيـد متوسـط متوسـط جيـد عمار خليل مطر اسود 43

  دور اول متوسط ناجح جيـد جيـد متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط عمار ياسر احمد  44

  دور اول امتياز ناجح امتياز د جدا  جي امتياز امتياز امتياز امتياز عمر خميس جبر 45

  دور اول جيد جدا ناجح جيد جدا   جيد جدا   امتياز جيد جدا   جيد جدا   جيـد فاطمة عيسى سرحان 46

  دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط جيد جدا   مقبول مقبول مقبول محمد باسم محمد عياش* 47

  دور اول ــ ناجح مستوفي مستوفي قبولم مستوفي مستوفي مقبول محمد عباس عبدهللا* 48

  دور اول مقبول ناجح متوسـط مقبول مقبول مقبول متوسـط مقبول محمد ناصر محمد سلمان 49

  دور اول ــ مكمل مستوفي مستوفي راسب مقبول راسب راسب مريم سعدي عبدالستار ** 50

  دور اول متوسط اجحن جيـد مقبول متوسـط متوسـط متوسـط جيـد مصطفى رحيم جاسم 51

  دور اول متوسط ناجح جيـد متوسـط مقبول متوسـط مقبول مقبول مصطفى رشيد عبد 52

  دور اول جيد ناجح جيد جدا   متوسـط جيد جدا   متوسـط جيد جدا   متوسـط مصطفى علي طه ياسين 53

  دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط متوسـط مقبول متوسـط متوسـط مها فهد سهيل 54

  دور اول ــ مكمل مقبول راسب مقبول مقبول راسب راسب ندى محمد علي* 55

  دور اول ــ ناجح مستوفي مستوفي مستوفي مقبول مستوفي مقبول نمير رياض عبدالجبار  56

  دور اول جيد ناجح جيد جدا   متوسـط جيـد متوسـط جيد جدا   متوسـط نور محمد عبد 57

  دور اول ــ مكمل متوسـط مقبول مقبول مقبول متوسـط راسب جاسمنور نافع صبار  58

  دور اول ــ مكمل متوسـط راسب متوسـط مقبول مقبول راسب هدى جسام محمد 59

  دور اول مقبول ناجح متوسـط مقبول متوسـط مقبول متوسـط مقبول هدى كريم اسماعيل  60

  دور اول ــ مكمل مقبول متوسـط راسب مقبول مقبول راسب هند علي كردي 61

  دور اول جيد جدا ناجح امتياز جيـد جيـد جيـد جيد جدا   جيـد ورود عبدهللا محمد 62

  دور اول متوسط ناجح جيـد جيـد مقبول مقبول مقبول مقبول وسام عبدهللا عرسان 63
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  ر اولدو جيد ناجح جيد جدا   متوسـط جيـد جيـد جيـد جيـد وسن عبد حسين خلف 64

  دور اول متوسط ناجح جيـد متوسـط جيـد مقبول متوسـط مقبول وفاء حسين صالح بطي 65
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  دور اول مقبول ناجح جيـد مقبول متوسـط مقبول متوسـط مقبول ابراهيم خليل  عويد 1

  دور اول ــ راسب راسب راسب مقبول مقبول راسب راسب احسان علي حسين  2

  دور اول ــ مكمل مستوفي مستوفي مقبول مقبول ولمقب راسب احمد خالد محمد* 3

  دور اول متوسط ناجح جيـد جيـد جيـد متوسـط مقبول متوسـط احمد عواد احمد 4

  دور اول ــ راسب مقبول راسب مقبول راسب راسب راسب انسام عواد علي* 5

  اولدور  متوسط ناجح جيـد جيـد مقبول متوسـط متوسـط مقبول ايمن ماجد لطيف 6

  دور اول متوسط ناجح جيـد متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط مقبول تيسير ستار احمد 7

  دور اول ــ راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب جمعة علي جمعة  8

  دور اول ــ راسب مقبول راسب راسب مقبول راسب راسب حذيفة فيصل محمد* 9

  دور اول متوسط ناجح جيد جدا   مقبول توسـطم متوسـط جيـد متوسـط دنيا كريم زبار 10

  دور اول ــ مكمل متوسـط راسب مقبول متوسـط مقبول راسب رجاء رياض عيسى  11

  دور اول ــ راسب مقبول راسب راسب مقبول راسب راسب رسول ذياب صليبي* 12

  لدور او جيد ناجح جيـد جيـد جيد جدا   مقبول متوسـط متوسـط رشيد علي رشيد 13

  دور اول متوسط ناجح متوسـط جيـد متوسـط متوسـط متوسـط مقبول رغد زياد عبدالرزاق 14

  دور اول مقبول ناجح جيـد مقبول متوسـط مقبول مقبول مقبول ريم محمد حسين 15

  دور اول ــ مكمل جيـد راسب مقبول متوسـط متوسـط مقبول سارة سعد مخلف 16

  دور اول جيد جدا ناجح جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   د جدا  جي جيـد سرى شاكر جمعة  17

  دور اول مقبول ناجح جيـد مقبول متوسـط متوسـط مقبول مقبول سناء علي احمد* 18

  دور اول مقبول ناجح متوسـط مقبول جيـد مقبول مقبول مقبول شيماء خليل عبود 19

  دور اول ــ راسب راسب راسب راسب راسب راسب راسب علي كريم نصيف* 20

  دور اول متوسط ناجح جيـد متوسـط جيـد متوسـط متوسـط جيـد علي هاشم حسن 21
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  دور اول ــ مكمل مقبول مقبول مقبول مقبول راسب مقبول عمر عادي شحاذه 22

  دور اول ــ مكمل مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي راسب مقبول عمر عطاهللا محيسن* 23
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  دور اول متوسط ناجح جيد جدا   متوسـط متوسـط جيـد متوسـط جيـد فارس جميل حمد 25

  دور اول جيد جدا ناجح جيد جدا   جيـد جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   جيد جدا   فضاء نواف رشيد 26

  دور اول ــ راسب مقبول راسب راسب مقبول راسب راسب ليث قيس سامي* 27

  دور اول ــ راسب مقبول مقبول راسب راسب راسب راسب محمد اسماعيل داود* 28

  دور اول ــ مكمل مستوفي مقبول مستوفي مقبول مقبول راسب محمد جاسم حميد 29

  ور اولد ــ راسب مقبول راسب راسب راسب مقبول راسب محمد فاضل حامد* 30

  دور اول ــ راسب مستوفي راسب راسب راسب راسب راسب محمد نعمان حامد 31

  دور اول ــ ناجح مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مستوفي مقبول معن عبدالحميد احمد مطر** 32

  دور اول متوسط ناجح متوسـط متوسـط جيـد مقبول مقبول مقبول نعمت محمود يعقوب 33

  دور اول مقبول ناجح متوسـط مقبول مقبول متوسـط متوسـط مقبول مدهدى مخلف ح 34
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