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يعني ان الطالب ناجح بقرار واللون  األخضراللون 

 يعني ان الطالب راسب في المادة األحمر
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 ناجح جيد جيد مقبول مقبول جيد جدا   جيد مقبول أحمد إبراهيم حسين 1

  حجب عدم تسليم براءة الذمة أحمد طه أحمد حميد 2

 مكمل متوسط متوسط ضعيف مقبول جيد جدا   جيد جيد إسماعيل عبد الجبار ياس 3

 مكمل مقبول متوسط ضعيف مقبول جيد متوسط متوسط إيمان مؤيد كامل 4

  حجب عدم تسليم براءة الذمة أيمن غانم عطية 5

 مكمل متوسط جيد جدا   ضعيف مقبول مقبول مقبول مقبول عليبشار برع خلف  6

 مكمل ضعيف متوسط ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف داليا صبحي عزت 7

  حجب عدم تسليم براءة الذمة دعاء محمد عطا هللا 8

 ناجح جيد جدا   جيد جدا   مقبول جيد امتياز امتياز جيد زينة عبد العزيز خضير 9

 ناجح متوسط جيد مقبول مقبول جيد جدا   جيد جدا   مقبول سارة حسن محمد 10

 ناجح متوسط متوسط مقبول مقبول جيد جيد جيد سهيل نجم هليم 11

 بقرار ناجح متوسط جيد مقبول متوسط جيد جدا   جيد جدا   مقبول سوسن محمد جاسم 12

 مكمل مقبول متوسط ضعيف مقبول ضعيف مقبول مقبول عارف فاضل نايف إبراهيم 13

 مكمل متوسط جيد ضعيف مقبول جيد متوسط مقبول علي محمد احاذة 14

عبد أحمد  عمر 15  ناجح جيد متوسط مقبول مقبول امتياز امتياز جيد جدا   

 مكمل متوسط متوسط ضعيف مقبول جيد جدا   متوسط مقبول عمر يوسف موسى علي 16

   قاسم محمد رمضان 17

 مكمل متوسط متوسط ضعيف مقبول جيد متوسط متوسط محمد صالح جاسم  فرحان 18
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