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 الدور التقدیر  النتیجة وراثیة

جید  ھیم اثیر جلیل ابراھیمابرا 1
دور  جید ناجح جیـد متوسـط جیـد جید جداً  امتیاز متوسـط جداً 

 اول

جید  إبراھیم أیاد طارق العاني 2
دور  ــ مكمل متوسـط راسب متوسـط جیـد متوسـط مقبول جداً 

 اول

جید  ابو بكر تركي محمد صالح الجبوري 3
دور  جید ناجح مقبول متوسـط جیـد جیـد جید جداً  مقبول جداً 

 اول

جید  انمار محمدعمرشریف التكریتي 5
دور  متوسط ناجح متوسـط مقبول متوسـط جیـد جیـد مقبول جداً 

 اول

دور  متوسط ناجح مقبول مقبول مقبول جیـد جیـد متوسـط مقبول ایالف ایاد حسین علي الدوري 6
 اول

دور  متوسط ناجح مقبول مقبول مقبول جیـد جیـد متوسـط متوسـط براء عبدالحسین حقي موسى 7
 اول

دور  متوسط ناجح مقبول مقبول مقبول جیـد جید جداً  متوسـط امتیاز تسنیم ماجد احمد صالح 8
 اول

جید  تقى محمد طیب أحمد الجبوري 9
دور  جید ناجح مقبول متوسـط متوسـط جیـد جید جداً  متوسـط جداً 

 اول

خضر جاسم خضر عباس الیاس  10
 الجبوري

جید 
دور  متوسط ناجح متوسـط مقبول متوسـط مقبول مقبول مقبول جداً 

 اول

دور  جید جدا ناجح جیـد جیـد امتیاز امتیاز امتیاز جید جداً  امتیاز دعاء احمد حسن اسماعیل 11
 اول

جید  ذاریات احمد محمد خلف الجبوري 12
دور  متوسط ناجح مقبول متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط جداً 

 اول

جید  رابعة خالد عبد السالم محمد 13
دور  جید جدا ناجح جید جداً  جیـد جید جداً  امتیاز امتیاز جید جداً  جداً 

 اول

جید  رفل مصطفى طعمھ بكري  15
دور  جید جدا ناجح امتیاز جیـد امتیاز امتیاز امتیاز جید جداً  جداً 

 اول

دور  متوسط ناجح مقبول متوسـط متوسـط جیـد جیـد متوسـط متوسـط رنا سعید جابر ابراھیم التكریتي 16
 اول

جید  رند عناد یحیى  17
دور  ــ مكمل مقبول متوسـط راسب متوسـط متوسـط راسب جداً 

 اول

جید  ریم حسین إبراھیمموسى البیاتي 19
دور  متوسط ناجح مقبول مقبول مقبول جیـد جید جداً  متوسـط جداً 

 اول

زینب عبدالرحمن حمادي مھدي  20
 التكریتي

جید 
دور  متوسط ناجح مقبول مقبول مقبول جیـد جیـد متوسـط جداً 

 اول

دور  متوسط ناجح مقبول مقبول مقبول جیـد جیـد متوسـط جیـد سعد ذیاب محمد علیوي الجبوري 21
 اول

دور  ــ مكمل متوسـط راسب مقبول جیـد متوسـط متوسـط امتیاز شفیقة مرتضى عمر طعمھ 22
 اول

جید  عبد المنعم كردي عبد هللا طحطوح 23
دور  جید ناجح جیـد جیـد جیـد جید جداً  امتیاز متوسـط جداً 

 اول

جید  عبدهللا امیر عبدهللا علي الطائي 24
دور  متوسط ناجح مقبول مقبول مقبول متوسـط جید جداً  مقبول جداً 

 اول

جید  عبدهللا باسم اسماعیل 25
دور  متوسط ناجح مقبول مقبول مقبول جیـد متوسـط مقبول جداً 

 اول

جید  عبدهللا زیاد جبر خلیفة الناصري 26
دور  ــ مكمل متوسـط متوسـط راسب جیـد مقبول متوسـط جداً 

 اول

جید  عبدهللا صالح الزم محمد السعدون 27
دور  متوسط ناجح متوسـط مقبول متوسـط جیـد جیـد متوسـط جداً 

 اول

جید  علي سمیر مدحت سمیر 28
دور  مقبول ناجح مقبول مقبول مقبول متوسـط متوسـط مقبول جداً 

 اول

جید  فاطمھ احمد غشان رحیل الحدیدي 29
دور  جید جدا ناجح جید جداً  جیـد جید جداً  جید جداً  امتیاز جیـد جداً 

 اول

دور  متوسط ناجح متوسـط مقبول مقبول جیـد جید جداً  متوسـط متوسـط فردوس علي أحمد خلف الدلیمي 30
 اول

دور  متوسط ناجح مقبول مقبول متوسـط جیـد جیـد متوسـط جیـد محمد حامد عبد هللا حسین 31
 اول

 
                       

جید  محمد خالد احمد حسن الجمیلي 32
دور  متوسط ناجح مقبول مقبول مقبول متوسـط مقبول متوسـط جداً 

 اول

جید  محمد ھاشم خلیل مھدي الحدیثي 33
دور  ــ مكمل مقبول راسب متوسـط مقبول جیـد مقبول جداً 

 اول



 

جید  مروج ارحیم اسماعین عبدالصاحب 34
دور  ــ مكمل مقبول راسب مقبول متوسـط جیـد متوسـط جداً 

 اول

جید  مصطفى عامر ابراھیم مخلف 35
دور  متوسط ناجح متوسـط مقبول مقبول جیـد متوسـط متوسـط جداً 

 اول

جید  منار میسر محمد جمعة السامرائي 36
دور  جید ناجح متوسـط متوسـط متوسـط جید جداً  جید جداً  مقبول جداً 

 اول

جید  موج أحمد خیرو عمر التكریتي 37
دور  جید ناجح جیـد متوسـط جید جداً  جید جداً  جید جداً  جیـد جداً 

 اول

دور  جید ناجح متوسـط متوسـط متوسـط جید جداً  جید جداً  متوسـط جیـد ھشام صباح فیحان محمود 40
 اول

جید  ھلمت سروت عباس قادر 41
دور  ــ مكمل جیـد راسب جیـد جید جداً  امتیاز متوسـط جداً 

 اول


