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رياوي ضعوييهال  تحليليه  الطالب اسم  ت
  ات

 اللغة
 العربيه

 حقيق جييليجي ءفيزيا
  انسان

 اخالقيات
 المهنة

 النتيجة

 ناجح  جيدجدا امتياز   امتياز  جيدجدا  جيدجدا امتياز     جيد مقبيل ابراهيم اضعبيد حسن ابراهيم 

 مكمل  امتياز جيد جيد   جيد جيد  جيدجدا وعيف   مقبيل محميد ابراهيم ميفق ابراهيم 

 ناجح امتياز     امتياز امتياز  جيدجدا جيدجدا امتياز جيد جدا جيد رموان غوب خالد احمد 

 مكمل جيدجدا جيد            جيد مقبيل متيسط جيد وعيف  متيسط  ضعبدهللا هييش ضعبدالكريم احمد 

 ناجح  جيدجدا متيسط   جدا جيد  جيدجدا متيسط  جيدجدا مقبيل  جيد فارس محمد محسن احمد 

 ناجح جيدجدا    متيسط جيد  جيدجدا مقبيل امتياز مقبيل  متيسط ساير طه احمد اياد 

  امتياز         لطيف مجيد فزع تبارك 

    امتياز        فرحان ابراهيم نيفل تبارك 

 ناجح امتياز امتياز امتياز امتياز     جيد امتياز جيد جيد مديد محمد ضعاليي حارث 

 ناجح جيدجدا متيسط    "جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا مقبيل مقبيل  خلف ديدح صبري رحمة 

 ناجح  امتياز امتياز امتياز  امتياز "جيدجدا امتياز امتياز امتياز  مصطفى اسماضعيل رسل 

 ناجح "جيدجدا جيد "جيدجدا جيد جيد متيسط  مقبيل مقبيل غويب ضعلي احمد رياض 

 ناجح امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيد امتياز جيدجدا جيدجدا  شهاب جديع خلف زياد 

 ناجح امتياز جيد جيد جيد متيسط جيدجدا متيسط جيد  نجرس ضعامر العابدين زين 

   جيدجدا        صبح ضعزيز طالل سارة 

 ناجح "جيدجدا     متيسط جيد امتياز متيسط "جيدجدا مقبيل متيسط احمد ضعبدهللا ضعلي سارة 

 ناجح "جيدجدا امتياز امتياز امتياز "جدا جيد امتياز "جيدجدا "جيدجدا حميد ياسين احمد سامر 

 ناجح امتياز جيد "جدا جيد "جدا جيد جيد امتياز "جيدجدا "جيدجدا  مناجد شريف منصير سجى 

 ناجح امتياز "جيدجدا امتياز امتياز جيد "جيدجدا جيد جيد ضعبدهللا محمد جاسم سرى 

 ناجح  "جيدجدا جيد امتياز "جدا جيد "جيدجدا امتياز جيد "جيدجدا بيكان خلف محمد سعد 

 ناجح امتياز جيد "جيدجدا "جدا جيد متيسط امتياز جيد "جيدجدا ضعلي محمد محميد ظاهر 

  وعيف        نعمان ضعائد صبحي ضعائد 

 مكمل "جيدجدا متيسط جيد "جدا جيد متيسط "جيدجدا وعيف مقبيل  خليل اسماضعيل ضعبدالكريم 

 ناجح "جيدجدا متيسط جيد "جدا جيد متيسط "جيدجدا متيسط مقبيل سلمان دايد انمار ضعبدهللا 

 مكمل "جيددا جيد جيد جيد متيسط "جيدجدا وعيف متيسط سلمان ضعبدهللا مجبل ضعبدهللا 

 ناجح امتياز "جيدجدا "جيدجدا "جدا جيد جيد "جيدجدا متيسط جيد ضعطاهلل ضعلي سلمان ضعبير 

 مكمل جيد متيسط متيسط مقبيل متيسط مقبيل وعيف مقبيل  رجب خزضعل حامد ضعدنان 

 ناجح "جيدجدا "جدا جيد جيد امتياز "جدا جيد "جدا جيد متيسط جيد ضعنيز حسين جمال ضعلي 

 مكمل وعيف جيد جيد امتياز متيسط امتياز متيسط "جدا جيد  ريمي خور ضعبدهللا ضعلي 

 مكمل وعيف متيسط  مقبيل جيد متيسط "جدا جيد جيد متيسط  جاسم ضعبدالقادر الدين ضعماد 

 ناجح امتياز جيد    "جدا جيد "جدا جيد "جدا جيد امتياز مقبيل "جدا جيد  فخري ضعادل طالل ضعمر 

 ناجح امتياز جيد جيد جيد مقبيل امتياز مقبيل مقبيل دايد فؤاد قيس فاطمة 

 ناجح امتياز جيد جيد متيسط جيد جيد مقبيل متيسط ضعلي خور مطر كمال 

   متيسط جيد       هزاع فالح جاسر مالك 

 مكمل امتياز متيسط جيد متيسط مقبيل وعيف وعيف متيسط جاسم محمد جاسم محمد 

 ناجح "جدا جيد جيد جيد امتياز جيد امتياز متيسط جدا جيد محمد جاسم متصر محمد 

 مكمل "جدا جيد متيسط "جدا جيد امتياز جيد امتياز وعيف جيد مهدي خليل هاشم مصطفى 

 ناجح جيد جيد "جدا جيد "جدا جيد متيسط امتياز مقبيل متيسط صدري حسن اسماضعيل مطر 

          محمد ماهر مهند منى 

 ناجح "جدا جيد متيسط "جدا جيد متيسط جيد مقبيل  مقبيل مقبيل هني طه حميد نيره 

 ناجح "جدا جيد "جيدجدا امتياز "جيدجدا "جيدجدا "جيدجدا متيسط جيد صالح حسن فالح هالة 

 مكمل "جيدجدا متيسط جيد متيسط متيسط مقبيل وعيف مقبيل جيبان حمد احمد هدى 

     مقبيل     ارديني ضعبدهللا رفعات يجدان 

   متيسط متيسط وعيف   وعيف   اسماضعيل ابراهيم الرزاق ضعبد 

           

 

 رئيس القسم

حامدفائز محسن . د  

 

 

 

 


