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 مكمل متوسط مقبول متوسط ضعيف مقبول ضعيف مقبول مقبول ضعيف ضعيف أحمد خالد حسون 2

 مكمل مقبول ضعيف مقبول ضعيف مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط ضعيف أحمد خليفة حسن 3

  عدم تسليم براءة الذمةحجب  أحمد عايد حسين  4

 ناجح متوسط جيد متوسط جيد متوسط متوسط جيد مقبول جيد جدا   متوسط أحمد عدنان خلف 5

 مكمل ضعيف متوسط مقبول متوسط مقبول ضعيف مقبول   مقبول متوسط ضعيف أحمد علي عطية 6

 ناجح مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط جيد مقبول أحمد عيسى عزيز 7

 ناجح جيد جيد جيدا   جيد جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد جيد احمد فرج سلطان 8

 ناجح متوسط امتياز جيد جيد جدا  جيد جيد جيد جيد  جيد جدا  متوسط  أريج معن صالح 9
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 مكمل ضعيف جيد جيد متوسط متوسط جيد متوسط متوسط جيد متوسط أنجاد خلف أحمد 13

 ناجح مقبول جيد جيد جدا   جيد جيد جدا   جيد جدا   جيد متوسط امتياز متوسط أنمار محمد ضايع 14

 مكمل مقبول ضعيف مقبول ضعيف مقبول ضعيف مقبول مقبول ضعيف ضعيف أوس جمعة كيطان 15

 ناجح مقبول  جيد جيد امتياز جيد جيد جدا جيد جيد جدا  جيد جدا  متوسط أياد أحمد خضير 16

 ناجح جيد امتياز جيد جيد جدا جيد جيد جدا  جيد جيد جيد جدا جيد أية مثنى حميد محمد 17
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 مكمل متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول  ضعيف متوسط مقبول  ضعيف ضعيف براء رشيد ناجي 21

 ناجح متوسط امتياز  جيد جيد جدا  متوسط جيد مقبول متوسط جيد جدا متوسط بشير عبد الكريم صالح 22
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  عدم تسليم براءة الذمةحجب  خاتون ثابت مانع 37

 ناجح جيد جيد جدا جيد امتياز جيد جيد جدا جيد جيد جدا  امتياز  جيد خديجة عبد السالم مهدي 38

  عدم تسليم براءة الذمةحجب  دالل موسى عمران 39

 مكمل متوسط مقبول متوسط  مقبول متوسط  مقبول  مقبول  متوسط جيد ضعيف رافد عايد جاسم 40

 ناجح جيد جدا جيد جدا  جيد امتياز جيد جدا جيد متوسط متوسط جيد جدا متوسط رقية صباح نوري محمود 41

 ناجح متوسط جيد متوسط جيد جدا متوسط مقبول مقبول جيد جيد مقبول زهراء برهان زيدان 42

 مكمل مقبول متوسط جيد مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول مقبول مقبول زهراء صالح علي 43

 ناجح متوسط امتياز جيد جدا امتياز امتياز متوسط جيد جيد جيد جدا جيد جدا  زهير موسى محمد 44

 ناجح متوسط  جيد متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط متوسط جيد جدا  مقبول زينب عباس مجيد 45

 ناجح متوسط جيد جيد  متوسط جيد متوسط جيد مقبول جيد جدا متوسط سامي صعب محمود 46

 ناجح امتياز  امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز جيد جدا امتياز امتياز امتياز  سحر حمدان محمد 47

 مكمل متوسط متوسط  مقبول ضعيف متوسط مقبول  متوسط مقبول متوسط مقبول سفيان خليل إبراهيم 48

 مكمل متوسط جيد جيد متوسط جيد ضعيف متوسط متوسط مقبول مقبول سهى عبد خنجر 49

 ناجح جيد جيد جيد جيد جيد متوسط مقبول مقبول امتياز مقبول سهول علوان خلف 50

 مكمل ضعيف مقبول متوسط مقبول  جيد مقبول مقبول مقبول  متوسط ضعيف سيف إبراهيم خلف دهش 51

 ناجح متوسط جيد متوسط  جيد جدا متوسط متوسط جيد جدا  متوسط امتياز  جيد  سيف صالح الدين جياد 52

 ناجح متوسط جيد جدا  جيد جيد  متوسط جيد متوسط متوسط  جيد جيد  شذى خزعل محي الدين  53
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 ناجح جيد جيد جيد جيد جدا جيد جيد جيد جيد جيد جدا متوسط  صفا خالد مصطفى  56

 ناجح جيد جيد جيد جيد  جيد جدا متوسط متوسط متوسط جيد متوسط ضحى يوسف خلف 57

 مكمل متوسط متوسط جيد متوسط متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط ضعيف ضياء محمد جوير 58

 ناجح مقبول  جيد متوسط جيد جدا متوسط جيد جيد جيد جيد جدا جيد جدا  طاهر سلوم يحيى 59

 ناجح متوسط جيد متوسط متوسط  جيد جيد جيد جيد امتياز  جيد طيبة إحسان فاضل 60

 ناجح جيد جيد جدا متوسط مقبول جيد متوسط متوسط متوسط متوسط  مقبول   عالية سعد مطلك 61

 ناجح جيد جيد جيد  متوسط جيد جدا  امتياز جيد جيد جدا امتياز  جيد جدا عالية فرحان محمد 62

 ناجح مقبول متوسط متوسط  مقبول  متوسط متوسط  متوسط مقبول  جيد جدا مقبول  عبد الحكيم خليل عبد 63
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 ناجح جيد متوسط جيد مقبول جيد مقبول مقبول متوسط متوسط مقبول عبد هللا فريد سعدون 68

 مكمل  مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول متوسط ضعيف عقيل إبراهيم جاسم 69

 ناجح جيد متوسط جيد جدا    جيد جدا  جيد جيد جيد جيد جيد جدا جيد عالء لطيف عطية 70

 ناجح مقبول متوسط جيد متوسط جيد مقبول متوسط متوسط مقبول مقبول علي رجب مرعي 71
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