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 مكمل مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول ضعيف مقبول أحمد خلف موسى خلف 2

 ناجح جيد مقبول مقبول متوسط جيد جدا   جيد متوسط أحمد سامي إسماعيل 3

 ناجح متوسط جيد متوسط متوسط مقبول مقبول جيد أحمد متعب محمد 4

 مكمل غ غ غ غ غ متوسط غ سماء مزاحم رايد نجمأ 5

 مكمل مقبول مقبول ضعيف مقبول متوسط مقبول مقبول حسين هاام محمد 6

  حجب عدم تسليم براءة الذمة حنان محمد بدر 7

 ناجح مقبول جيد مقبول مقبول جيد متوسط متوسط خالد أحمد عيسى 8

 ناجح بقرار مقبول جيد جدا   مقبول متوسط امتياز جيد مقبول سجى سليم جاسم 9

  حجب عدم تسليم براءة الذمة سجى عباس حسين 10

 مكمل ضعيف مقبول ضعيف مقبول متوسط مقبول مقبول صباح إبراهيم محمد 11

  حجب عدم تسليم براءة الذمة صهيب ضياء حسين 12

 مكمل مقبول مقبول ضعيف ضعيف متوسط مقبول مقبول عبد السالم عامر خليل 13

 مكمل ضعيف مقبول ضعيف مقبول مقبول ضعيف جيد سلطان عبد هللا عبد العزيز 14

  حجب عدم تسليم براءة الذمة عبد هللا أسعد مهدي 15
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 بقرارناجح  مقبول متوسط مقبول مقبول جيد جدا   متوسط مقبول عالء مهدي علي 17

 ناجح بقرار مقبول جيد مقبول مقبول مقبول جيد متوسط فاضل تركي نايف 18
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 ناجح مقبول جيد مقبول متوسط جيد جيد متوسط محمد ثامر محمد 21

 مكمل ضعيف مقبول مقبول مقبول متوسط مقبول مقبول محمد جمعة عزاوي 22
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