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بحث التخرج
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ناجحجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدامتيازالدور الاولامتنان اسماعيل كاظم جواد 1

ناجحجيد جداجيد جدامتوسطجيد جداجيدامتيازالدور الاولامنه ناصر يوسف ناصر2

ناجحامتيازامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازالدور الاولانوار عباس عبد الكاظم محمد3

ناجحامتيازجيدمتوسطجيد جدامتوسطجيد جداالدور الاولايناس مناحي موس ى لهمود الرفيعي4

مكملجيد جدامقبولضعيفمقبولضعيفمقبولالدور الاولتيسير عدنان كاظم رومي5

ناجحامتيازجيد جداجيدجيد جدامتوسطجيد جداالدور الاولحسين عبوس ي حسين ظاهر اكرع6

ناجحامتيازمتوسطمقبولجيدمقبولجيد جداالدور الاولخوله احمد حسين  مهدي7

ناجحجيدجيدجيدمتوسطمتوسطجيد جداالدور الاولزهراء حميد فليح مخيلف8

ناجحجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيدجيد جداالدور الاولزهراء هادي حسين عبد علي 9

ناجحجيدجيد جدامتوسطجيدجيدامتيازالدور الاولزينب رضا ناصر محمود10

ناجحجيدجيدمتوسطمتوسطمتوسطجيد جداالدور الاولزينب عادل عبد الواحد محمود11

مكملجيدمقبولضعيفمقبولمقبولمتوسطالدور الاولزينب مهدي دعبول سلمان12

مكملجيدمقبولضعيفضعيفمقبولجيدالدور الاولسرى حسن قدوري خضير13

ناجحامتيازمتوسطمقبولمتوسطجيدجيد جداالدور الاولسيف محمد عبد الرضا حريجه14

ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطجيدالدور الاولشفاء مهدي صالح حسن15

مكملجيدمقبولضعيفمقبولضعيفمتوسطالدور الاولشهد طالل عبد الرزاق حمادي16

ناجحامتيازجيدمقبولمتوسطمتوسطجيدالدور الاولصدام حسين مجيد فليح17

ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدامتيازالدور الاولعارف عباس غايب عباس18
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ناجحجيد جدامتوسطمتوسطمقبولمتوسطجيد جداالدور الاولعلياء محمد عبد عودة19

ناجحامتيازامتيازجيدجيد جداجيد جداامتيازالدور الاولغفران حميزه حسون علي20

ناجحجيد جداجيد جدامتوسطجيدجيدجيد جداالدور الاولفاديه فليح مبارك نجم املروض21

ناجحجيد جداامتيازجيد جداجيد جداجيدامتيازالدور الاولكرار حميد فزاع عبد الحسين اليعكوبي22

مكملجيدجيدضعيفمقبولمقبولجيدالدور الاولمجتبى فارس محمود رضا23

ناجحجيدمتوسطمقبولمتوسطمقبولمتوسطالدور الاولمحمد صباح نوري علي24

ناجحجيدمتوسطمقبولمقبولمقبولجيدالدور الاولمحمد علي عبيس حسين25

ناجحجيدجيد جدامقبولجيدمتوسطجيد جداالدور الاولمحمد فائق جبر حسين الخفاجي26

ناجحجيدجيد جداجيد جداجيدجيدامتيازالدور الاولمريم بهاء عبد الحسين جواد الكربالئي27

ناجحجيدمقبولمقبولمقبولمتوسطجيدالدور الاولميسون خالد عبد السالم نوري28

ناجحجيد جدامتوسطمقبولمتوسطمتوسطجيدالدور الاولنرجس عبد الزهره محمد علوان 29

ناجحجيد جداامتيازجيد جداامتيازجيد جداامتيازالدور الاولنور عدنان نعمه موس ى الاكرع30

ناجحجيد جداجيد جدامتوسطجيد جداجيدجيد جداالدور الاولنورجان عبد الزهره عذاب كاطع 31

ناجحجيد جداجيدمتوسطجيدجيدجيد جداالدور الاولهاله احمد مرزه حسين الرويعي32

ناجحجيد جدامتوسطمقبولمتوسطمتوسطجيدالدور الاولهبه عباس عريبي منس ي33

مكملجيد جدامقبولضعيفمتوسطضعيفمتوسطالدور الاولهدير رزاق حسن نزال34

ناجحامتيازجيدمتوسطجيدجيدجيد جداالدور الاولوسام محمد كاظم لفته التميمي35

ناجحجيد جدامتوسطمقبولمقبولمتوسطجيد جداالدور الاوليسرى ناظم بهلول حمزه36
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