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 الدور التقدير  النتيجة

 دور ثاني ــ راسب متوسـط متوسـط متوسـط غائب متوسـط مقبول جيـد جيد جداً جيـد جيـد متوسـط إبراهيم أحمد فاضل هزيم 1

 دور ثاني ــ راسب مقبول مقبول مقبول راسب راسب راسب مقبول متوسـط مقبول مقبول مقبول سالم خليل مطلكأحمد  2

 دور ثاني ــ راسب مقبول مقبول مقبول راسب مقبول راسب مقبول متوسـط متوسـط مقبول مقبول أحمد عالوي أحمد 3

 دور ثاني متوسط ناجح متوسـط متوسـط امتياز متوسـط متوسـط مقبول جيـد جيـد متوسـط مقبول متوسـط إيمان علي مسير محمد 4

 دور ثاني ــ راسب مقبول مقبول مقبول راسب راسب راسب مقبول متوسـط مقبول مقبول مقبول أيمن علي فريح حمادي 5

 دور ثاني متوسط جحنا متوسـط متوسـط متوسـط مقبول متوسـط مقبول جيـد متوسـط جيـد مقبول متوسـط بالل صباح تالي الوعر 6

 دور ثاني ــ راسب مقبول مقبول متوسـط غائب مقبول مقبول مقبول متوسـط مقبول مقبول مقبول جاسم إسماعيل نوري 7

 دور ثاني ــ راسب مقبول مقبول مقبول راسب راسب راسب مقبول مقبول مقبول مقبول متوسـط خالد إسماعيل إبراهيم 8

 دور ثاني متوسط ناجح مقبول متوسـط جيد جداً مقبول مقبول مقبول جيـد متوسـط جيـد مقبول مقبول رحاب صباح عايد خضير 9

 دور ثاني جيد ناجح جيـد جيد جداً جيد جداً مقبول متوسـط جيـد متوسـط جيد جداً جيـد متوسـط جيـد رسل عبدالجبار خلف 10

 دور ثاني جيد ناجح جيد جداً جيـد جيـد مقبول امتياز ـدجي جيد جداً جيد جداً امتياز جيـد متوسـط رنا طالب شاحوذ 11

 دور ثاني متوسط ناجح جيـد متوسـط متوسـط ناجح متوسـط مقبول مقبول متوسـط جيـد مقبول مقبول سها عبد محمد علي 12

 دور ثاني ــ راسب متوسـط مقبول مقبول راسب مقبول مقبول مقبول جيـد مقبول مقبول مقبول عثمان رحيل حمد علي 13

 دور ثاني ــ راسب متوسـط متوسـط متوسـط راسب متوسـط راسب مقبول جيـد متوسـط متوسـط مقبول عال يوسف حمدان ربيع 14

 دور ثاني ــ راسب مقبول مقبول مقبول راسب راسب راسب مقبول مقبول مقبول مقبول متوسـط علي فليح عطاهللا 15

 دور ثاني مقبول ناجح مقبول مقبول متوسـط ناجح مقبول مقبول مقبول متوسـط متوسـط مقبول جيـد هيثم يوسف حمد مطلك 16

 


