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مكملمتوسطمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولالدور االولاحمد سالم غميض عذاب1

راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالدور االولاحمد عباس عبد النبي هويدي2

مكملمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولالدور االولاسعد حسين عطيوي ملوح3

4

الحسين محمد جبار محمد5

ايمان عباس حلبوص مطلك6

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطالدور االولآيات نعيم صخل حسين7

راسبمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالدور االولباقر جواد كاظم هدار 8

ناجحجيد جدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطالدور االولبراء علي عبيد كريم9

ناجحمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمتوسطمتوسطالدور االولبنين رزاق حسن عبدالحسين10

مكملمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولمتوسطمقبولالدور االولبنين علي حبيب ثابت11

ناجحجيد جداجيدمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطالدور االولبنين فاضل زيدان محمد 12

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولالدور االولحسين علي عزيز عادم13

ناجحجيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطجيد جداجيدالدور االولحسين كاظم نعمة كديمي14

ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطالدور االولحنين عبد االمير عباس15

ناجحجيدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمتوسطجيدالدور االولحنين معد علي عيدان16

ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدمتوسطجيد جداجيدالدور االولحنين موس ى جواد حسن17

ناجحجيدمتوسطمقبولمقبولمتوسطمقبولمتوسطالدور االولحوراء طالب كريم محمد18

ناجحجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيد جداالدور االولحوراء عبد الرزاق جاسم 19

مكملمقبولضعيفمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولالدور االولرعد فاضل عوده كاظم20

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطالدور االولزهراء ضياء محسون كاطع21

مكملجيدمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولالدور االولزهراء معين علوش حسن22

راسبمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفالدور االولزينب عبد الرحمن تركي علوان23

ناجحمقبولمقبولجيدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطالدور االولزينب ياسين عباس حبش24

مكملضعيفمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولمقبولالدور االولسجى علي كشكول علوان25

مكملمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولضعيفمقبولالدور االولسدن فاضل كريم محي26

ناجحمتوسطمقبولمتوسطمقبولمقبولمتوسطمتوسطالدور االولسوالف عادل جبار محمد27

راسبضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفالدور االولسيف صالح العيبي مزهر28

ناجحجيدمقبولمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطالدور االولشيماء سحاب حميد مجيد29

ناجحامتيازجيدجيدجيد جداجيدجيدجيد جداالدور االولضحى مازن عبد الحمزة محمد30

ناجحمتوسطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطالدور االولطيبة باسم حري منصور 31

ناجحمتوسطمتوسطجيدمقبولجيدمتوسطجيدالدور االولعباس مسلم عبد الحسين حبوب32

عبد هللا حسين بديوي33

ناجحجيد جداجيدجيدجيدجيدامتيازجيد جداالدور االولعال حسين عبد الكاظم رسن34

راسبمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفالدور االولعلي حسين جبير واجد35

مكملمتوسطمقبولمتوسطضعيفمقبولمقبولمتوسطالدور االولعلي سالم جمعة مشكور36

الدور االولعلي محمد زيدان حسين37

الدور االولغصون حازم حسين38

الدور االولمحمد أحمد عبد سلمان39

مكملمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفالدور االولمصطفى ميري محمد 40

ناجحمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسطالدور االولموس ى حيدر عبد الحسين راهي41

ناجحمتوسطمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطالدور االولميامين قاسم عبد هاشم42
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مكملمتوسطضعيفمتوسطمقبولضعيفمقبولمقبولالدور االولندى محمود رزاق مطر43

44

ناجحجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداالدور االولهند كاظم عالوه حربي45

املحملين0

راسبمقبولضعيفالدور االولرغد قحطان 47

راسبمقبولالدور االولمنتظر عباس سلوم48

راسبمقبولالدور االولحسين جواد حسين49


