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خواص   مغناطیسیة اسم الطالب الثالثي ت
لغة   حاسبات ریاضیات فلك مادة

فیزیاء  دیمقراطیة انكلیزیة
  النتیجة عملیة

ً  مقبول مقبول مقبول مكمل مقبول ابراھیم رعد دحام  .1   مكمل مقبول متوسـط جید جدا

ً  جیـد متوسـط متوسـط ابراھیم عثمان حسین   .2 ً  جید جدا ً  امتیاز متوسـط جید جدا  مبارك ناجح جید جدا

  مكمل مكمل مقبول مقبول مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل ابراھیم ناظم علیوي  .3

  مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مقبول مكمل مكمل مقبول احمد حمد حسون  .4

  مكمل متوسـط مقبول جیـد متوسـط مقبول مقبول مكمل مكمل احمد  طالل عبدالكریم   .5

 مبارك ناجح متوسـط متوسـط متوسـط مقبول متوسـط متوسـط جیـد متوسـط احمد الحج احمد  .6

  مكمل مقبول متوسـط جیـد مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل میار عالء عبدالكریم  .7

قیس مشكور انور  .8 ً  جیـد  ً  متوسـط جید جدا ً  جیـد مقبول جید جدا  مبارك ناجح جیـد جید جدا

  مكمل مقبول متوسـط جیـد مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل ایمان خالد احمد  .9

ً  مقبول مقبول مكمل متوسـط جیـد مقبول ایھ صبار محمود  .10   مكمل متوسـط جید جدا

  مكمل متوسـط مقبول متوسـط مقبول مقبول مقبول مكمل مكمل ایھ طالب خیرو  .11

  مكمل مكمل متوسـط جیـد جیـد مكمل مكمل مقبول مقبول بسوس منذر عبود  .12

ً  جیـد مقبول متوسـط متوسـط متوسـط مقبول تبارك احمد عبدهللا  .13  مبارك ناجح جیـد جید جدا

  مكمل مقبول مقبول مقبول مكمل مكمل مقبول مكمل مكمل جنان علي احمد  .14

عبداللطیف  عبدالكریم خدیجة  .15 ً  متوسـط  ً  متوسـط متوسـط متوسـط جیـد جید جدا  مبارك ناجح متوسـط جید جدا

  مكمل مقبول مقبول متوسـط مقبول مكمل مقبول متوسـط مكمل حسان عبد خلف  .16

  مكمل مكمل متوسـط متوسـط مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل حسین قادر رشك  .17

  مكمل مقبول متوسـط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مكمل دالل عدنان احمد  .18

  مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مقبول مكمل مكمل مقبول رامز ثابت صالح  .19

  مكمل مكمل مقبول متوسـط مكمل مكمل مكمل مقبول مكمل رجا سلمان شحاذ  .20

ً  جیـد متوسـط متوسـط رسل طھ عبد  .21 ً  متوسـط جید جدا ً  جید جدا  مبارك ناجح جیـد جید جدا
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ً  جیـد جیـد جیـد متوسـط مقبول رسل كامل دحام.22 ً  مقبول جید جدا  مبارك ناجح جید جدا

ً  رشا عبدالرزاق مھدي.23 ً  مقبول مقبول جید جدا ً  جیـد جید جدا  مبارك ناجح جیـد متوسـط جید جدا

  مكمل مكمل مكمل متوسـط مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل سجى احمد خلف جاسم.24

ً  متوسـط جیـد سجى اسماعیل محمد.25 ً  جیـد مقبول جید جدا ً  جیـد جید جدا  مبارك ناجح جید جدا

ً  جیـد متوسـط مقبول مقبول مقبول سجى خالد عبدالرزاق.26  مبارك ناجح جیـد متوسـط جید جدا

  مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مقبول مكمل مكمل مقبول سعید محمود مطر.27

  مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل شروق سامي خلف.28

  مكمل مكمل مقبول متوسـط مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل شھد احمد راغب.29

ً  جیـد مقبول صدام حسین نعمة.30   مكمل متوسـط امتیاز متوسـط متوسـط مكمل جید جدا

 مبارك ناجح جیـد امتیاز متوسـط متوسـط متوسـط امتیاز جیـد متوسـط عبدالخالق حمد محمد.31

  مكمل       مكمل  عبدالرزاق خلف ابراھیم.32

  مكمل متوسـط مقبول مقبول مكمل مكمل متوسـط مكمل مكمل عبدهللا محمد ابراھیم.33

 مبارك ناجح متوسـط متوسـط جیـد جیـد مقبول مقبول متوسـط متوسـط عدنان ابراھیم سلیمان.34

  مكمل مكمل    مكمل مكمل  مكمل عدنان عباس حسین.35

 مبارك ناجح     مقبول   مقبول عذراء ماھر ابراھیم.36

ً  جیـد مقبول جیـد جیـد متوسـط عذراء نزار طھ.37 ً  جیـد جید جدا  مبارك ناجح جید جدا

  مكمل     مكمل مكمل  مكمل عال صائب زید.38

 مبارك ناجح مقبول جیـد مقبول متوسـط جیـد جیـد متوسـط متوسـط علي احمد علي.39

  مكمل مقبول جیـد مقبول جیـد مقبول متوسـط مقبول مكمل علي حسین محمود.40

ً  جیـد علیاء حسن مھدي.41 ً  جیـد جید جدا ً  جیـد امتیاز جید جدا ً  جید جدا  مبارك ناجح جید جدا
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  مكمل مكمل مقبول مقبول مكمل مكمل مقبول مقبول مقبول عمر خالد خلف .42

 مبارك ناجح جیـد امتیاز متوسـط متوسـط مقبول جیـد متوسـط جیـد عھود فاضل زوید.43

  مكمل متوسـط متوسـط مقبول مكمل مكمل مقبول مقبول مقبول فارس محمد رؤوف .44

  مكمل     مكمل   متوسـط فاضل حسین خالص.45

  مكمل متوسـط مقبول مكمل مقبول مكمل مكمل مقبول مكمل فرج فرحان خلف.46

ً  جیـد جیـد متوسـط كثیر سلمان ثلج.47  مبارك ناجح جیـد متوسـط مقبول جیـد جید جدا

ً  متوسـط كوثر علي عثمان .48  مبارك ناجح متوسـط جیـد مقبول مقبول جیـد جیـد جید جدا

ً  جیـد متوسـط متوسـط متوسـط متوسـط محمد جمال طلب .49  مبارك ناجح جیـد جیـد جید جدا

ً  مقبول مكمل مكمل مكمل مكمل محمد حسین نواف.50   مكمل متوسـط متوسـط جید جدا

  مكمل     مكمل   مقبول محمد خلیفة عودة.51

ً  جیـد جیـد محمد عاید ملیحان.52 ً  جید جدا ً  امتیاز جیـد جیـد جید جدا  مبارك ناجح جید جدا

  مكمل مقبول متوسـط متوسـط متوسـط مكمل مكمل مكمل مكمل محمد فوزي خلف.53

  مكمل     متوسـط  مكمل مقبول مروة ارحیم  علوان.54

ً  متوسـط جیـد جیـد جیـد مصطفى خالد دعجیل.55 ً جید  جید جدا جدا  مبارك ناجح امتیاز امتیاز 

ً  جیـد متوسـط مھا حمد ذیاب.56 ً  جیـد امتیاز جیـد جید جدا ً  جید جدا  مبارك ناجح جید جدا

ً  جیـد مقبول متوسـط مقبول مقبول متوسـط مقبول میثاق عبد ابراھیم.57  مبارك ناجح جید جدا

  مكمل مكمل مقبول جیـد مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل میار عالء عبد الكریم.58
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صكباننور بالسم .59 ً  متوسـط مقبول جیـد متوسـط جیـد  ً  جید جدا  مبارك ناجح متوسـط جید جدا

  مكمل     مكمل مقبول مكمل مكمل نور بیات لفتة.60

  مكمل   مكمل  مكمل مقبول مكمل مكمل نور رعد سالم.61

 مبارك ناجح متوسـط متوسـط متوسـط مقبول متوسـط مقبول متوسـط مقبول ھبة عماد محمد حسین.62

  مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل مكمل وسام عبد علي الطیف.63

ً  متوسـط متوسـط متوسـط مقبول ولید خلف نجرس.64 ً  متوسـط جید جدا  مبارك ناجح متوسـط جید جدا

  مكمل     مكمل مكمل مكمل مكمل یحیى صالح نجم.65

  مكمل مقبول متوسـط جیـد مقبول مكمل مقبول متوسـط مقبول یوسف احمد ھوبي.66
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