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<<<عدد الوحدات 

اسم الطالب الرباعً

ناجحجٌد جدامتوسطجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداابتهال سلمان كامل1

ناجحجٌدمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطاحمد عباس شهٌد2

ناجحجٌدمتوسطمقبولجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطاحمد علٌوي صبار3

ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جداجٌدجٌدمتوسطجٌداخالص عبد الزهره عبد العباس4

ناجحجٌد جداجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جدامتوسطازهار حسٌن انفٌس5

ناجحمتوسطمقبولمقبولجٌد جدامقبولمتوسطمتوسطمتوسطاسراء فاهم جبار6

ناجحجٌد جداجٌدجٌدإمتٌازجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جدااعالن علً عطٌه7

مكملمتوسطمقبولضعٌفجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولاكرام موسى مك8ً

ناجحجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جدامقبولجٌدمتوسطام البنٌن حسن جبار9

مكملمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطمتوسطمقبولجٌدمقبولامٌر علً امداع10ً

ناجحجٌدجٌدجٌدجٌد جداإمتٌازجٌدإمتٌازجٌد جدااٌات داخل لفات11

ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌدمقبولمتوسطمتوسطاٌثار هاتف حسٌن12

ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌداٌمان قاسم مشاري13

ناجحجٌدمتوسطجٌدإمتٌازإمتٌازجٌدجٌد جداجٌداٌناس رزاق صحٌن14

ناجحمتوسطمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمتوسطمتوسطباقر مانع جبر15

ناجحجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداإمتٌازجٌد جدابتول صلفٌج راض16ً

ناجحمتوسطجٌدمقبولجٌد جداجٌد جدامتوسطمقبولجٌدبنٌن جاسم مدلول17

ناجحمتوسطمتوسطمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدبنٌن مجٌد كشٌش18

ناجحمتوسطمقبولمقبولجٌدجٌد جدامقبولمقبولمتوسطبنٌن محمد حسان19

ناجحجٌد جدامتوسطمقبولجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌدتبارك سعد صكر20

مكملمقبول بقرارضعٌفمقبولضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفضعٌفتبارك قحطان خلف21

مكملمقبولمقبول بقرارضعٌفجٌد جدامقبولمقبولمقبولمتوسطتغرٌد جالب حمزه22

ناجحجٌدمتوسطمقبولجٌد جداإمتٌازجٌدجٌد جداجٌدحامد كاطع محسن23

ناجحجٌد جداجٌد جداجٌدإمتٌازإمتٌازجٌدجٌد جداجٌد جداحسنٌن ستار جبار24

ناجحجٌدجٌدمتوسطجٌدإمتٌازمتوسطجٌد جداجٌد جداحسٌن جواد كاظم25

ناجحجٌد جداإمتٌازمتوسطجٌد جداإمتٌازجٌد جداجٌدجٌد جداحوراء حمزه عباس26

ناجحمتوسطمتوسطجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولمتوسطحوراء حمٌد كرٌم27

ناجحمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطحوراء عوٌد ملوح28

ناجحمتوسطمقبولمقبول بقرارجٌدمقبولمتوسطمتوسطمتوسطختام حسن عطشان29

ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌدخدٌجة مهدي صالح30

ناجحمقبولمتوسطمقبولجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطمتوسطدعاء حامد محسن31

ناجحإمتٌازجٌدجٌدجٌد جداإمتٌازجٌد جداجٌد جداإمتٌازدعاء مهدي وحٌد32

ناجحجٌدمتوسطمقبولجٌدجٌد جدامقبولجٌدجٌددنٌا علً عبد الحسٌن33

ناجحمتوسطمتوسطمقبولجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌد جدادٌمه حٌن لفته34

ناجحجٌد جداجٌدمقبولجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدارسل تركً عطٌة35

ناجحجٌدإمتٌازمقبولإمتٌازجٌد جداجٌدجٌدمتوسطرونسا ٌونس نغٌمش36

ناجحمتوسطمتوسطمقبولمقبولجٌدمقبولجٌد جدامتوسطزهراء احمد عواد37

ناجحجٌدجٌدمتوسطجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌدزهراء احمد لفته38

مكملمقبولمقبولمقبولمتوسطغائبمقبولغائبجٌدزهراء جاسب عوٌد39

ناجحجٌدجٌد جدامتوسطمقبولمتوسطمتوسطمتوسطجٌد جدازهراء رزاق عبد الحسٌن40

مكملمقبولمقبولضعٌفمتوسطمتوسطمقبولمقبولمقبولزٌنب حاجم كامل41

ناجحمتوسطمتوسطمقبولجٌدجٌد جدامقبولمتوسطجٌدزٌنب رسول حسن42

ناجحمتوسطجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطجٌدمتوسطجٌدزٌنب فاضل سلمان43



مكملمقبولمقبولضعٌفجٌدجٌد جدامقبولمقبولمقبولزٌنب فاضل عباس44

ناجحجٌدمتوسطجٌدجٌد جداجٌد جدامقبولجٌدجٌد جدازٌنب ناٌف فٌصل45

ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌدمتوسطمتوسطمتوسطزٌنه علً اٌوب46

ناجحجٌدجٌدجٌد جداإمتٌازجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداساجده صالح مهاوي47

ناجحجٌدمتوسطمقبولجٌدمتوسطمقبولمقبولمقبولساره حسن قاسم48

ناجحجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدمقبولجٌد جداسجى حمزه جوده49

ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌد جداسحر حسن عبٌد50

ناجحجٌدمتوسطجٌدجٌد جداإمتٌازجٌد جداجٌد جداجٌد جداسحر حمود سعد51

ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطمقبولجٌدسرور عباس رضا52

ناجحجٌدمتوسطجٌدجٌد جداجٌدمقبولإمتٌازمتوسطسكٌنه عبد الستار هادي53

ناجحجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداعباس حٌدر حسن54

ناجحجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌد جداعباس فضل عبد المهدي55

مكملمتوسطمقبولضعٌفمقبولمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطعبد االمٌر مسلم عبد االمٌر56

مكملمتوسطمقبولضعٌفمتوسطجٌد جدامقبولمقبولمقبولعبد الحمٌد حسون امٌلح57

ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطإمتٌازجٌدجٌدجٌد جداعبد هللا خلٌل حمزه58

مكملمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبول بقرارضعٌفضعٌفمتوسطعلً جابر باٌد59

مكملمقبولمقبولضعٌفمتوسطمقبولمقبولمقبولمتوسطعلً شكر كاظم60

مكملمتوسطمقبولضعٌفجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدعلً عاٌد سوادي61

مكملجٌدمتوسطضعٌفمتوسطجٌدجٌد جداجٌدمتوسطعمار حسونً مجرور62

ناجحمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطمقبولمتوسطمتوسطفاطمة حسن علوان63

مكملمتوسطمقبولضعٌفجٌدمتوسطمقبولمقبول بقرارمقبولفاطمه حمودي شرٌف64

ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌدمتوسطجٌد جدامتوسطمتوسطفاطمة حمٌدعبد عل65ً

ناجحجٌدجٌد جدامقبولجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌدفاطمه عبد الرضا حسٌن66

ناجحجٌدمقبولمقبولجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جدامتوسطكرار حمٌد راه67ً

ناجحمتوسطمقبولمقبولجٌد جدامتوسطجٌد جداجٌدمتوسطكرٌمه عبد الحسٌن فرٌج68

ناجحجٌدمتوسطمتوسطجٌدجٌد جداجٌدمتوسطجٌدكواكب فاهم نعمه69

ناجحمتوسطمقبولمتوسطجٌد جداجٌدجٌدمتوسطجٌدكوثر شاكر نعمه70

ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌدإمتٌازجٌد جداإمتٌازجٌد جدالٌلى عباس كاظم71

ناجحمتوسطمقبول بقرارمقبولجٌدمتوسطمتوسطمقبولمتوسطمحمد حسٌن عل72ً

مكملمتوسطمقبولمقبول بقرارمتوسطمقبولمتوسطضعٌفجٌدمحمد نعٌم كاظم73

ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدامرٌم حٌاوي مطشر74

ناجحجٌدمقبولمتوسطجٌدجٌدجٌدمتوسطمقبولمرٌم علً حسٌن75

ناجحمتوسطجٌدمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمتوسطمنار حسٌن دوٌج76

ناجحمتوسطمقبولمتوسطجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌدمنال حاكم محسن77

ناجحجٌدمقبولمقبولجٌدمتوسطجٌد جداجٌدمتوسطمنتظر خالد مسٌر78

ناجحجٌدمقبولمقبولجٌد جدامتوسطمتوسطمتوسطجٌد جدامنتظر فلٌح مهدي79

ناجحإمتٌازإمتٌازجٌدإمتٌازجٌد جداجٌد جداإمتٌازإمتٌازمنتهى حمزه عبد عطشان80

ناجحجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌد جدامنى ابراهٌم عبد حتٌت81

ناجحجٌدجٌدمقبولجٌدجٌدمتوسطمتوسطجٌدمنى طالب جبار82

ناجحجٌدجٌدمتوسطمقبولجٌدمتوسطجٌدمتوسطمهدي عبد االله حمودي83

ناجحمتوسطمتوسطمقبولجٌدمتوسطجٌدجٌدجٌدمٌعاد حسن وال84ً

ناجحمتوسطمتوسطمقبولجٌدجٌدمتوسطمقبولمتوسطنادٌه حمٌد عكٌل85ً

ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌدنبأ حسٌن وادي86

مكملمتوسطضعٌفمتوسطجٌدمتوسطجٌد جداجٌدجٌدنجمه شاهر عبد هللا87

ناجحجٌد جدامتوسطمتوسطجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدنور شاهر ناشد88

ناجحجٌد جدامقبولجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌد جدانور صالح كاظم89

ناجحمتوسطمقبولمقبولجٌدمتوسطمتوسطمتوسطمتوسطنور محسن نجم90

ناجحجٌدمتوسطمقبولجٌدجٌدجٌدمتوسطجٌدنورا قاسم سرهٌد 91



مكملمتوسطمتوسطضعٌفضعٌفمتوسطمقبولجٌدمتوسطوهاب رزاق حمزه92

مكملمتوسطمتوسطمتوسطغائبجٌد جداجٌدجٌدمتوسطٌاسمٌن سالم عبٌد93


