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 جٌد جدا جٌد امتٌاز امتٌاز جٌد امتٌاز متوسط امتٌاز جٌد جدا جٌد جٌد جٌد جٌد جدا احمد عماد مٌلً 

 متوسط متوسط مقبول جٌد متوسط جٌد متوسط جٌد جدا متوسط مقبول متوسط متوسط جٌد إٌالف ثائر هادي 

 ضعٌف متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول متوسط امتٌاز متوسط جٌد متوسط جٌد جدا جٌد أمنة جبار عبد الكاظم 

 متوسط متوسط مقبول جٌد مقبول متوسط مقبول جٌد متوسط مقبول مقبول مقبول جٌد بنٌن جابر حسٌن 

 جٌد جٌد جٌد جدا امتٌاز جٌد جٌد جٌد امتٌاز جٌد جدا جٌد متوسط جٌد جدا جٌد جدا حسنٌن علً طالب 

 مقبول مقبول مقبول مقبول ضعٌف مقبول مقبول جٌد جدا متوسط متوسط مقبول جٌد مقبول خضر علً فرحان 

 مقبول متوسط مقبول جٌد مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط متوسط دعاء مهدي حران 

 متوسط متوسط مقبول متوسط ضعٌف مقبول ضعٌف جٌد مقبول متوسط ضعٌف مقبول مقبول ذو الفقار دمحم ٌحٌى 

 مقبول جٌد جدا جٌد امتٌاز مقبول جٌد جدا جٌد امتٌاز متوسط جٌد متوسط جٌد جدا جٌد جدا ران لطٌف سلمان 

 جٌد متوسط مقبول جٌد متوسط متوسط متوسط جٌد جدا متوسط جٌد مقبول متوسط جٌد رسول خضٌر محسن 



 جٌد متوسط مقبول متوسط مقبول متوسط متوسط جٌد جدا متوسط مقبول متوسط متوسط جٌد رؤى جاسم جالب 

 متوسط متوسط متوسط جٌد جدا مقبول جٌد جدا مقبول امتٌاز متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط رٌام كرٌم طلٌب 

 ضعٌف متوسط مقبول متوسط مقبول مقبول مقبول متوسط ضعٌف مقبول مقبول مقبول متوسط زهراء جاسم دواد

 جٌد جدا جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز جٌد امتٌاز مقبول امتٌاز جٌد جدا جٌد جدا ضعٌف امتٌاز ضعٌف زهراء حمزة فرحان 

 ضعٌف جٌد متوسط جٌد جدا مقبول متوسط مقبول جٌد مقبول متوسط متوسط جٌد جٌد زٌنب علً محسن 

 متوسط متوسط متوسط جٌد ضعٌف جٌد مقبول جٌد جدا متوسط متوسط متوسط متوسط جٌد زٌنب فاضل مدحت

 متوسط متوسط متوسط جٌد مقبول جٌد مقبول امتٌاز جٌد مقبول متوسط متوسط جٌد سارة صادق باقر 

 مقبول متوسط متوسط جٌد مقبول مقبول مقبول امتٌاز متوسط متوسط مقبول مقبول مقبول شهد كاظم راهً

 مقبول متوسط متوسط جٌد جدا مقبول متوسط متوسط جٌد جدا جٌد متوسط مقبول متوسط جٌد شهالء علً مردان 

 مقبول متوسط مقبول جٌد جدا مقبول جٌد متوسط جٌد جدا متوسط مقبول مقبول متوسط متوسط صادق علً رحٌم 

 متوسط جٌد متوسط جٌد مقبول متوسط متوسط جٌد جٌد متوسط مقبول متوسط جٌد ضحى فارس هادي 

 جٌد متوسط مقبول جٌد مقبول متوسط مقبول متوسط جٌد جٌد جدا مقبول جٌد جٌد عز الدٌن حمٌد وناس 

 جٌد متوسط متوسط جٌد جدا متوسط جٌد متوسط امتٌاز جٌد جدا مقبول مقبول متوسط جٌد علً احمد صبري 

 متوسط متوسط مقبول جٌد مقبول متوسط مقبول مقبول جٌد مقبول مقبول متوسط متوسط علً مؤٌد دمحم 



 جٌد متوسط متوسط جٌد مقبول متوسط جٌد متوسط جٌد جٌد متوسط جٌد متوسط غفران مؤٌد عبد الحسٌن 

 متوسط مقبول مقبول جٌد جدا مقبول جٌد مقبول جٌد جدا جٌد جدا متوسط مقبول جٌد مقبول كاظم مراد كاظم 

 متوسط متوسط متوسط جٌد جدا مقبول جٌد متوسط جٌد جدا متوسط متوسط مقبول متوسط متوسط ماهر غازي لملوم 

 مقبول متوسط متوسط جٌد متوسط جٌد متوسط جٌد جدا متوسط متوسط مقبول مقبول متوسط دمحم رٌاض حسن 

 جٌد متوسط جٌد جٌد جدا متوسط متوسط مقبول امتٌاز جٌد جٌد متوسط جٌد متوسط دمحم محسن إبراهٌم 

 متوسط جٌد مقبول جٌد مقبول متوسط مقبول جٌد جٌد متوسط مقبول مقبول متوسط مروة عبد الجبار جاسم 

 جٌد جدا جٌد جٌد جدا امتٌاز جٌد امتٌاز متوسط امتٌاز جٌد جدا جٌد جدا متوسط امتٌاز جٌد مروة عمران حمادي 

 مقبول متوسط مقبول جٌد مقبول مقبول مقبول جٌد متوسط مقبول مقبول ضعٌف متوسط مصطفى حسٌن عزٌز 

 جٌد جٌد جٌد جٌد جدا متوسط جٌد جدا جٌد جٌد جدا متوسط متوسط جٌد جٌد جٌد جدا مصطفى رائد مهدي

 ضعٌف مقبول مقبول متوسط ضعٌف جٌد متوسط جٌد جٌد متوسط مقبول مقبول متوسط هشام عامر جاسم 

 جٌد متوسط متوسط امتٌاز مقبول جٌد جدا مقبول امتٌاز جٌد متوسط متوسط جٌد متوسط ودٌان دمحم طالب 

 متوسط جٌد جدا جٌد جٌد جدا متوسط جٌد متوسط امتٌاز جٌد متوسط متوسط متوسط جٌد ٌاسر عمار حسٌن 

 امتٌاز جٌد جدا جٌد جدا امتٌاز جٌد امتٌاز متوسط امتٌاز جٌد متوسط جٌد جٌد جدا جٌد جدا ٌحٌى طالب جواد

 

 


