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الدورالتقدير النتيجةفيزياء عمليةحقوق انسانلغة عربيةكيمياء فيزياويةرياضياتجيوفيزياءميكانيككهربائيةاالسم ت

دور اولــمكملمقبولمقبولجيد جداً متوسـطجيـدجيـدجيـدراسباحمد عبدالحميد خلف1
دور اولــمكملمقبولمتوسـطجيـدمتوسـطجيـدمتوسـطمقبولراسباسامة حسن زبن يوسف 2
دور اولجيدناجحجيد جداً جيـدجيد جداً جيـدجيد جداً جيد جداً جيـدجيد جداً اسامة عمار زبن مهدي3
دور اولجيدناجحجيـدمتوسـطجيد جداً جيـدجيد جداً جيـدجيـدمتوسـطاميمة سعد خالد حسين4
دور اولــمكملمتوسـطجيد جداً جيـدمتوسـطجيد جداً مقبولمقبولراسباية خالد برهان دمحم5
دور اولــمكملمقبولمتوسـطمتوسـطراسبراسبمقبولراسبراسبايمن عماد احمد حسن6
دور اولجيدناجحجيـدامتيازامتيازجيـدجيد جداً امتيازمتوسـطمتوسـطتقية خضر حسين عبدهللا7
دور اولــمكملراسبمتوسـطمتوسـطراسبمقبولمقبولراسبراسبتيجان بسمان كاظم خلف8
دور اولجيدناجحجيد جداً جيـدامتيازجيـدامتيازمتوسـطمتوسـطمقبولجواهر هالل حمود 9

دور اولــمكملجيـدمتوسـطجيد جداً متوسـطمتوسـطجيـدمقبولراسبحازم عطا نصيف10
دور اولــمكملمقبولمقبولجيـدمقبولمقبولمتوسـطراسبراسبخلف روضان صالح11
دور اولــراسبجيـدراسبراسبراسبراسبراسبراسبمتوسـطرجا سلمان شحاط سلمان12
دور اولمتوسطناجحمتوسـطجيد جداً جيد جداً مقبولمقبولجيـدمقبولمتوسـطرشا مزاحم ساري عناد13
دور اولمتوسطناجحمتوسـطمتوسـطجيد جداً مقبولمتوسـطجيـدمقبولمقبولزهراء بهاء فارس فريد14
دور اولجيد جداناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيـدامتيازجيـدمقبولزينة غانم خلف محمود15
دور اولمتوسطناجحمتوسـطامتيازجيد جداً مقبولمقبولجيد جداً متوسـطمقبولشهالء باهض ظاهر 16
دور اولجيدناجحجيـدمقبولجيد جداً متوسـطجيد جداً جيـدجيد جداً مقبولصالح ذياب عبدهللا17
دور اولمتوسطناجحجيـدجيـدجيـدمقبولجيـدمتوسـطمتوسـطمقبولصالح ميسر عبدالفتاح18
دور اولــمكملجيـدمتوسـطجيد جداً متوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولراسبصالل صيهود عبد جاسم19
دور اولجيدناجحمتوسـطامتيازامتيازمتوسـطجيد جداً جيـدجيـدمقبولعادل حامد حمود شالل20
دور اولــمكملمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمقبولراسبعادل صالح دمحم جوفان21
دور اولــمكملمقبولمقبولمتوسـطمقبولراسبمقبولراسبراسبعبدالرحمن حسين محمود22
دور اولجيدناجحجيد جداً متوسـطامتيازجيـدمتوسـطجيد جداً جيـدمقبولعبدالرزاق كمال دمحم23
دور اولمتوسطناجحمقبولمقبولجيـدمتوسـطمقبولجيـدمتوسـطمقبولعمر اسامة عبدهللا فاضل24
دور اولــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبمقبولعمر خالد خلف عبدهللا25
دور اولجيد جداناجحامتيازجيد جداً جيد جداً جيد جداً امتيازجيد جداً جيـدجيـدفاروق موفق سلمان دمحم26
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دور اولمتوسطناجحمتوسـطمتوسـطجيد جداً مقبولمتوسـطجيـدجيـدمتوسـطفالح علي دمحم ظاهر27
دور اولمتوسطناجحمتوسـطجيد جداً امتيازمتوسـطجيـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطلمياء خالد سعود خصباك28
دور اولجيدناجحجيد جداً جيد جداً جيد جداً جيـدجيـدجيـدجيد جداً متوسـطدمحم حسام عطا سميان29
دور اولمتوسطناجحجيـدمقبولمتوسـطمتوسـطجيـدمتوسـطمتوسـطجيـددمحم سعدون دمحم حسن30
دور اولمتوسطناجحمتوسـطمتوسـطامتيازمتوسـطجيـدجيـدجيـدمقبولمرام حمود مهدي صالح31
!REF#ــمكملراسبمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولراسبراسبمقبولمريم عبدالقادر ايوب32
!REF#متوسطناجحجيد جداً جيد جداً جيد جداً متوسـطمقبولجيـدمقبولمقبولنبأ خلف عواد يحيى33
!REF#ــمكملمتوسـطمقبولمتوسـطمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطراسبنمير يونس عبدهللا34
!REF#جيد جداناجحامتيازجيـدجيد جداً متوسـطجيد جداً جيد جداً امتيازامتيازنور اسماعيل دمحم35
!REF#جيدناجحجيد جداً متوسـطجيد جداً جيـدجيـدجيـدمتوسـطمتوسـطنور خزعل منصور 36
!REF#متوسطناجحمتوسـطجيـدجيد جداً متوسـطجيـدجيد جداً متوسـطمقبولنور صخي عايد نجم37
!REF#جيد جداناجحجيـدامتيازامتيازجيـدجيد جداً امتيازجيـدجيـدهبة احمد ابواليقظان عطية38
!REF#ــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبوسام عبد علي الطيف39
!REF#جيدناجحجيـدمقبولجيـدجيد جداً امتيازجيد جداً جيـدمتوسـطالوليد بدران ناجي احمد40
!REF#جيدناجحجيـدامتيازامتيازجيـدمقبولجيد جداً مقبولمقبولياسمين ايوب مشعان 41
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دور اولمتوسطناجحجيـدجيـدامتيازمتوسـطمقبولجيـدمقبولمقبولاحمد عبدالحميد خلف1
دور اولــمكملجيـدجيـدامتيازمقبولمقبولراسبراسبراسباسامة حسن زبن يوسف 2
دور اولجيدناجحجيد جداً جيـدجيد جداً متوسـطمتوسـطمتوسـطجيـدجيـداسامة عمار زبن مهدي3
دور اولجيدناجحجيد جداً جيـدامتيازمتوسـطجيد جداً متوسـطمقبولمتوسـطاميمة سعد خالد حسين4
دور اولجيدناجحامتيازجيد جداً امتيازجيـدجيد جداً متوسـطمتوسـطمقبولاية خالد برهان دمحم5
دور اولــراسبمتوسـطجيـدجيـدراسبراسبراسبراسبراسبايمن عماد احمد حسن6
دور اولجيد جداناجحجيد جداً جيد جداً امتيازجيـدجيد جداً جيـدجيـدجيـدتقية خضر حسين عبدهللا7
دور اولــمكملمقبولمقبولجيـدراسبراسبمقبولراسبراسبتيجان بسمان كاظم خلف8
دور اولــمكملجيد جداً متوسـطامتيازراسبجيـدمتوسـطمتوسـطمقبولجواهر هالل حمود 9

دور اولــمكملمتوسـطمتوسـطامتيازمقبولراسبراسبراسبراسبحازم عطا نصيف10
دور اولــراسبراسبمتوسـطجيـدراسبراسبمقبولراسبراسبخلف روضان صالح11
دور اولمقبولناجحمتوسـطمقبولمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولمتوسـطرجا سلمان شحاط سلمان12
دور اولمتوسطناجحجيـدجيـدجيـدمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطرشا مزاحم ساري عناد13
دور اولمتوسطناجحجيـدجيـدامتيازمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولزهراء بهاء فارس فريد14
دور اولجيد جداناجحجيد جداً جيد جداً امتيازجيـدجيد جداً جيد جداً جيد جداً جيـدزينة غانم خلف محمود15
دور اولمتوسطناجحجيد جداً امتيازامتيازمقبولمقبولجيـدجيـدمقبولشهالء باهض ظاهر 16
دور اولمتوسطناجحجيد جداً متوسـطجيد جداً مقبولمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطصالح ذياب عبدهللا17
دور اولــمكملمتوسـطمتوسـطجيـدراسبمقبولمتوسـطمقبولمقبولصالح ميسر عبدالفتاح18
دور اولــراسبمقبولراسبجيد جداً راسبراسبراسبراسبراسبصالل صيهود عبد جاسم19
دور اولجيدناجحجيد جداً امتيازجيـدجيد جداً جيـدجيد جداً جيـدمتوسـطعادل حامد حمود شالل20
دور اولــمكملمقبولمتوسـطجيد جداً مقبولمقبولمقبولراسبمقبولعادل صالح دمحم جوفان21
دور اولــمكملمتوسـطجيـدمتوسـطراسبمقبولمقبولراسبمقبولعبدالرحمن حسين محمود22
دور اولجيد جداناجحجيد جداً جيد جداً جيد جداً جيـدامتيازجيد جداً جيد جداً جيد جداً عبدالرزاق كمال دمحم23
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دور اولمتوسطناجحمتوسـطمتوسـطجيد جداً مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعمر اسامة عبدهللا فاضل24
دور اولــراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبعمر خالد خلف عبدهللا25
دور اولجيد جداناجحامتيازجيـدجيد جداً جيد جداً جيـدجيد جداً جيـدجيد جداً فاروق موفق سلمان دمحم26
دور اولمتوسطناجحجيد جداً جيـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطجيـدمتوسـطمتوسـطفالح علي دمحم ظاهر27
دور اولجيدناجحجيـدجيد جداً امتيازمتوسـطمتوسـطمقبولجيـدمتوسـطلمياء خالد سعود خصباك28
دور اولجيدناجحجيد جداً جيـدجيد جداً امتيازجيـدجيـدجيـدمتوسـطدمحم حسام عطا سميان29
دور اولجيدناجحجيد جداً جيـدمتوسـطمتوسـطجيـدمتوسـطجيد جداً متوسـطدمحم سعدون دمحم حسن30
دور اولمتوسطناجحجيد جداً جيد جداً امتيازمقبولجيـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطمرام حمود مهدي صالح31
!REF#ــمكملمتوسـطمتوسـطامتيازمقبولمقبولمقبولمقبولراسبمريم عبدالقادر ايوب32
!REF#جيدناجحجيد جداً جيـدجيد جداً متوسـطمتوسـطجيد جداً جيد جداً مقبولنبأ خلف عواد يحيى33
!REF#مقبولناجحجيـدمتوسـطجيـدمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولنمير يونس عبدهللا34
!REF#جيد جداناجحجيد جداً جيـدامتيازجيـدجيد جداً جيد جداً جيد جداً جيد جداً نور اسماعيل دمحم35
!REF#جيدناجحجيد جداً جيـدامتيازجيد جداً جيـدمتوسـطجيـدمقبولنور خزعل منصور 36
!REF#جيدناجحمتوسـطجيد جداً امتيازمتوسـطمقبولجيـدمتوسـطمتوسـطنور صخي عايد نجم37
!REF#جيدناجحجيد جداً امتيازجيد جداً متوسـطجيـدجيـدجيـدمتوسـطهبة احمد ابواليقظان عطية38
!REF#ــراسبمقبولجيد جداً مقبولراسبراسبراسبراسبراسبوسام عبد علي الطيف39
!REF#ــمكملجيد جداً امتيازجيـدمتوسـطجيـدمتوسـطراسبمقبولالوليد بدران ناجي احمد40
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