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ــمكملضعيفمتوسـطضعيفضعيفضعيف(م)علي خالد حمود 43

ً  علي سعد عكلة موسى 44 جيد جداناجحمتوسـطجيد جداًامتيازامتيازجيد جدا

ــراسبضعيفضعيف!VALUE#ضعيف!VALUE#  علي عادل عبد علي45

ــمكملضعيفمتوسـطمقبولضعيفضعيفعمار نزار عويد46

ــمكملمتوسـطجيد جداًامتيازجيد جداًجيـد  غسق مشعان عبد47

ــمكملمقبولجيد جداًجيـدجيـدضعيف  غصون يوسف خلف48

جيدناجحمقبولجيد جداًامتيازجيـدمتوسـط  فاطمة احمد خضير سعيد49

جيدناجحمتوسـطجيد جداًامتيازجيـدمتوسـط  فاطمة علي حسين سلمان 50

جيدناجحمتوسـطجيد جداًجيد جداًجيد جداًجيـد  فنار عباس فنر خطاب 51

ــمكملمقبولجيـدجيد جداًمتوسـطضعيف  كنعان شاهر فليح52

ــراسبضعيفضعيف!VALUE#ضعيف!VALUE#  لوفه ر سيروان نعمان محمد 53

ــراسبضعيفضعيف!VALUE#ضعيف!VALUE#  محمد حامد روضان سلطان54

جيدناجحمتوسـطجيد جداًجيد جداًجيـدمتوسـط  محمد حسن سليمان داود55

ــراسبضعيفضعيف!VALUE#ضعيف!VALUE#  محمد سالم عبدالخالق عبدهللا 56

ــمكملضعيفضعيفجيد جداًمتوسـطمتوسـط  محمد صالح عبد هللا محيميد 57

ــمكملضعيفجيـدضعيفضعيفضعيف  محمود بكتل سالم نايف58

ــمكملضعيفجيـدمقبولمقبولضعيف  مرزوك رجب صبحي حمود 59

ــمكملضعيفمقبولضعيفضعيفضعيف  مروة عاصم خلف معجون60

ــمكملضعيفمتوسـطمقبولمتوسـطمقبول  مصطفى مكي مصحب احمد 61

ــمكملضعيفجيـدمتوسـطمتوسـطمقبول  منى احمد كيتو موسى 62
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 التقدير   النتيجة 

 مقبول مكمل  مقبول مقبول مقبول ضعيف  جيـد ابراهيم نجم عبدللا  1

 مقبول ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول جيـد احمد محمد ياسي    2

للا عيىس عروة  3   أرساء خي 
 
  متوسـط  جيد جدا

 
 جيد  ناجح جيـد متوسـط  جيد جدا

 مقبول ناجح مقبول مقبول متوسـط  مقبول متوسـط  ارساء عباس عطية  4

 متوسط  ناجح مقبول متوسـط  جيـد مقبول جيـد أسماء نعمان حسي   عطية  5

  اسماء نجيب احمد  6
 
  جيد جدا

 
  جيد جدا

 
  جيـد جيد جدا

 
 جيد جدا  ناجح جيد جدا

 جيد  ناجح جيـد جيـد جيـد جيـد امتياز اشجان صالح احمد محمد  7

 جيد  ناجح جيـد متوسـط  جيـد متوسـط  جيـد أطياف خالد رشيد نصيف  8

  امتياز أمان جمال احمد حسن  9
 
  جيد جدا

 
  جيـد جيد جدا

 
 جيد جدا  ناجح جيد جدا

  أمنة خليل عبد للا حسي    10
 
  جيـد جيد جدا

 
 جيد  ناجح جيـد متوسـط  جيد جدا

  جيـد امتياز أمنة عبدالسالم ايوب الطعمة  11
 
  جيـد جيد جدا

 
 جيد جدا  ناجح جيد جدا

  امتياز أنوار عبدالمجيد عبدللا مطر  12
 
  جيد جدا

 
 جيد  ناجح متوسـط  جيـد جيد جدا

  امتياز اية إبراهيم كرم حسي   الجاف  13
 
  جيـد امتياز جيد جدا

 
 جيد جدا  ناجح جيد جدا

 متوسط  ناجح متوسـط  مقبول متوسـط  مقبول جيـد أية إياد حسن حمادة ناص  14

  إيناس سالم عبد للا حسي    15
 
 متوسط  ناجح متوسـط  متوسـط  جيـد متوسـط  جيد جدا

  بكر ابراهيم خلف جاسم  16
 
  جيد جدا

 
 جيد جدا  ناجح امتياز جيـد امتياز جيد جدا

  بكر جمال مجيد حمد  17
 
 متوسط  مكمل  مقبول متوسـط  متوسـط  ضعيف  جيد جدا

  براء حيدر محمد طه  18
 
  جيد جدا

 
  جيد جدا

 
  جيـد جيد جدا

 
 جيد جدا  ناجح جيد جدا

  امتياز حاتم أكرم عبد هادي  19
 
 جيد  ناجح جيـد جيـد جيـد جيد جدا

  حاتم فرحان محمد حسن  20
 
 متوسط  ناجح متوسـط  مقبول جيـد مقبول جيد جدا

  جيـد امتياز جيـد امتياز حسي   محمد حسي   جاسم  21
 
 جيد جدا  ناجح جيد جدا

 جيد  ناجح متوسـط  متوسـط  جيـد متوسـط  امتياز حني   أديب يوسف عبدالرزاق 22

  امتياز حني   عماد نجرس عبدللا 23
 
 جيد  ناجح جيـد متوسـط  جيـد جيد جدا

 مقبول ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول جيـد حني   ماجد خليل  24

 FALSE مكمل  ضعيف  مقبول ضعيف  ضعيف  مقبول خالد وليد حميد عطشان 25

  جيـد جيـد ختام عباس علي محمد  26
 
 جيد  ناجح جيـد جيـد جيد جدا

  امتياز خديجة قاسم خليف صالح  27
 
 جيد جدا  ناجح امتياز جيـد امتياز جيد جدا

  ديانة علي حسي   محمد  28
 
 جيد  ناجح متوسـط  متوسـط  جيـد جيـد جيد جدا

ي محمود  29
  رائد داوود عان 

 
 متوسط  ناجح مقبول مقبول متوسـط  متوسـط  جيد جدا

  ربيع خميس رمضان احمد  30
 
 متوسط  ناجح مقبول مقبول متوسـط  مقبول جيد جدا

  رحمة ناص عبدالرحمن  31
 
 مقبول مكمل  ضعيف  ضعيف  مقبول ضعيف  جيد جدا

  رسل مازن صالح محي  32
 
 جيد  ناجح جيـد جيـد جيـد متوسـط  جيد جدا

 جيد  ناجح متوسـط  متوسـط  جيـد متوسـط  امتياز رفل ابراهيم مخلف حسن  33

  رفل احمد زيدان محيميد  34
 
 جيد  ناجح متوسـط  متوسـط  جيـد مقبول جيد جدا

 مقبول ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول جيـد رفل سعدي عبدللا  35



  جيـد امتياز رقية عدنان حمد فاضل  36
 
  متوسـط  جيد جدا

 
 جيد  ناجح جيد جدا

  ريم علي فارس داوود الدليمي  37
 
 جيد  ناجح متوسـط  جيـد جيـد جيـد جيد جدا

 جيد  ناجح جيـد متوسـط  متوسـط  متوسـط  امتياز سارة وائل حسن لطيف  38

  سبأ سعدون محمود خلف  39
 
 متوسط  ناجح متوسـط  متوسـط  متوسـط  متوسـط  جيد جدا

  سحى سامان رمضان كاكل  40
 
  متوسـط  جيد جدا

 
 جيد  ناجح جيـد متوسـط  جيد جدا

 جيد  ناجح متوسـط  متوسـط  جيـد جيـد جيـد سحى سعد عباس صالح  41

  سحى علي صالح دوش 42
 
 مقبول مكمل  مقبول متوسـط  مقبول ضعيف  جيد جدا

 جيد  ناجح متوسـط  متوسـط  جيـد متوسـط  امتياز سحى موفق فريــــح علي  43

 مقبول مكمل  ضعيف  مقبول مقبول ضعيف  جيـد شذر مازن ماهر  44

ي  45
  شعيب جهاد مسلم دغيم العان 

 
 جيد  ناجح جيـد متوسـط  متوسـط  متوسـط  جيد جدا

 متوسط  ناجح متوسـط  متوسـط  جيـد متوسـط  متوسـط  شيماء رعد مطلك حسن  46

  صابرين داود حسن  47
 
  جيد جدا

 
  متوسـط  امتياز جيد جدا

 
 جيد جدا  ناجح جيد جدا

 مقبول مكمل  ضعيف  ضعيف  مقبول ضعيف  جيـد صبا صائب بشار محمد  48

  صديد عباس في  عبد للا  49
 
 متوسط  ناجح متوسـط  مقبول متوسـط  جيـد جيد جدا

 جيد  ناجح متوسـط  متوسـط  جيـد جيـد امتياز ضفاف مدللا شويــــخ عبيد  50

 متوسط  ناجح مقبول مقبول متوسـط  مقبول جيـد طيبة هاشم عبدللا مطلك 51

و احمد  52  مقبول ناجح مقبول مقبول مقبول مقبول جيـد طيف محمد خي 

 متوسط  ناجح مقبول متوسـط  جيـد مقبول جيـد عبد للا كاظم خالد حمادة  53

  عبدالرحمن محمد وسام الدين  54
 
 متوسط  ناجح مقبول مقبول متوسـط  مقبول جيد جدا

 مقبول مكمل  ضعيف  مقبول مقبول مقبول جيـد عبدالرحمن وطبان مسي   55

 متوسط  ناجح مقبول مقبول متوسـط  مقبول امتياز عبدالقهار عباس محمود كاظم  56

 متوسط  ناجح مقبول مقبول متوسـط  متوسـط  جيـد عبدالكريم جاسم حرمط جاسم  57

 FALSE راسب ضعيف  ضعيف  ضعيف  ضعيف  جيـد عبي  عبود عذاب وناي  58

  عذراء محمد عبدالحسي    59
 
 متوسط  ناجح مقبول مقبول متوسـط  مقبول جيد جدا

 مقبول مكمل  مقبول مقبول ضعيف  مقبول امتياز عطاء إبراهيم صالح مهدي  60

 متوسط  ناجح مقبول مقبول جيـد متوسـط  امتياز عطية صالح هزاع علي  61

  جيـد جيـد علي حسي   محمد احمد  62
 
 متوسط  ناجح مقبول مقبول جيد جدا

  جيـد عمر عباس فضل  63
 
 جيد جدا  ناجح امتياز جيـد امتياز جيد جدا

 مقبول مكمل  ضعيف  ضعيف  مقبول ضعيف  جيـد عمر عطية صالح عكل  64

 متوسط  ناجح مقبول جيـد متوسـط  مقبول امتياز عمر مظهر شوكت مرسهد  65

 مقبول مكمل  مقبول مقبول متوسـط  مقبول ضعيف  عمر نهاد نواف ابراهيم  66

  غزوة حامد محمد علي  67
 
 متوسط  ناجح متوسـط  متوسـط  جيـد متوسـط  جيد جدا

 مقبول مكمل  مقبول متوسـط  مقبول ضعيف  متوسـط  فيصل فؤاد اسماعيل  68

 متوسط  ناجح مقبول مقبول جيـد مقبول جيـد كمال جميل محمد عبد  69

  امتياز كوثر احمد علي طلب  70
 
 جيد جدا  ناجح جيـد جيـد جيـد جيد جدا

 متوسط  ناجح مقبول مقبول متوسـط  متوسـط  امتياز محمد رمضان درويش عجيل  71

  محمد علي خلف اجدع  72
 
 جيد  ناجح جيـد مقبول جيـد جيـد جيد جدا

 FALSE راسب ضعيف  ضعيف  ضعيف  ضعيف  ضعيف  محمد فائق ابراهيم  73

 متوسط  ناجح مقبول متوسـط  مقبول مقبول جيـد محمد لؤي طايس  74



 مقبول مكمل  ضعيف  مقبول متوسـط  مقبول جيـد محمود محمد أنور صالح 75

  امتياز امتياز امتياز مرام جادللا عبدللا محسن  76
 
 امتياز ناجح امتياز جيد جدا

 FALSE راسب ضعيف  ضعيف  ضعيف  متوسـط  ضعيف  مروان مزهر دحام 77

  مروه سعد ياسي    78
 
 مقبول مكمل  مقبول مقبول مقبول ضعيف  جيد جدا

  مصعب محمود عبدالكريم  79
 
 متوسط  ناجح مقبول مقبول متوسـط  مقبول جيد جدا

  منار محمد علوان خلف  80
 
 جيد  ناجح جيـد متوسـط  جيـد متوسـط  جيد جدا

  ميساء خلف ابراهيم  81
 
 مقبول مكمل  مقبول مقبول مقبول ضعيف  جيد جدا

  ميعاد عبدالقادر محمد سعد  82
 
  جيـد جيد جدا

 
 جيد  ناجح متوسـط  مقبول جيد جدا

 متوسط  ناجح مقبول مقبول جيـد مقبول امتياز نبأ كريم فارس علي العزاوي  83

  جيـد جيـد نجمة جمال هالل ارحيل  84
 
  مقبول جيد جدا

 
 جيد  ناجح جيد جدا

  نجوى خليبص مهدي صالح 85
 
 متوسط  ناجح متوسـط  متوسـط  جيـد متوسـط  جيد جدا

  نهال محمد محمود شكر  86
 
 جيد  ناجح متوسـط  مقبول جيـد متوسـط  جيد جدا

  امتياز نور أديب عباس خزعل  87
 
  امتياز جيد جدا

 
  جيد جدا

 
 جيد جدا  ناجح جيد جدا

 جيد  ناجح متوسـط  متوسـط  متوسـط  متوسـط  امتياز نور أسامة لطيف عبود  88

  نور طاهر حمدللا صايل  89
 
 متوسط  ناجح متوسـط  مقبول جيـد مقبول جيد جدا

  نور عبيد عيىس حسن  90
 
 متوسط  ناجح متوسـط  متوسـط  جيـد متوسـط  جيد جدا

 متوسط  ناجح مقبول مقبول متوسـط  مقبول جيـد نور محمد ابراهيم محمد  91

  نورالدين ضياء حسي    92
 
 متوسط  ناجح مقبول مقبول متوسـط  مقبول جيد جدا

 مقبول مكمل  مقبول ضعيف  مقبول مقبول جيـد هاجر سعد محمد 93

 مقبول ناجح مقبول مقبول متوسـط  مقبول جيـد هدير سليم محمد  94

  هناء عبدالعليم جعيدي حمزة  95
 
 متوسط  ناجح مقبول مقبول متوسـط  مقبول جيد جدا

  جيـد امتياز هنادي احمد عيىس حميد  96
 
 جيد  ناجح متوسـط  جيـد جيد جدا

 مقبول مكمل  ضعيف  ضعيف  متوسـط  مقبول جيـد هند خليل إبراهيم مجيد  97

  هيا فالح غيهب شباط الشمري  98
 
 متوسط  ناجح متوسـط  مقبول متوسـط  مقبول جيد جدا

ي  99   هيام فارس كنون نهار اللهيبى
 
 جيد  ناجح متوسـط  متوسـط  جيـد متوسـط  جيد جدا

 مقبول مكمل  ضعيف  ضعيف  مقبول مقبول جيـد هيلة محمد عباس سهيل  100

  اية خطاب عمر  101
 
 جيد  ناجح جيـد متوسـط  جيـد جيـد جيد جدا

  يحب  محمود عبدالرزاق  102
 
 متوسط  ناجح مقبول مقبول متوسـط  مقبول جيد جدا

 


