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           سعد عباس احالم 1

 مكمل مقبول مقبول مقبول متوسط ضعيف مقبول متوسط متوسط مقبول اسماء حمزة زغير 2

           ايناس كاظم ريسان 3

 مكمل ضعيف متوسط مقبول مقبول ضعيف مقبول مقبول مقبول مقبول حاكم عبد علي عبدهللا 4

 مكمل متوسط جيد متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول ضعيف حسن عبد الواحد جابر 5

 مكمل ضعيف جيد ضعيف مقبول ضعيف ضعيف مقبول مقبول مقبول حسن فهد عنفاش 6

 راسب ضعيف   متوسط      حميد عبد جاوي حسين 7

           موسى ميرز حسين 8

 مكمل ضعيف متوسط مقبول جيد متوسط متوسط جيد متوسط مقبول حنين كويت وداد 9

 مكمل ضعيف جيد مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط متوسط حوراء محمد كامل 10

 ناجح متوسط جيد جيد جدا متوسط متوسط متوسط جيد جيد جيد حياة لفتة هداوي 11

 ناجح مقبول جيد مقبول جيد متوسط متوسط جيد جيد جيد دعاء عدنان رحيم 12

           رجاء هالوي عبدالعباس 13

 ناجح جيد جيد جدا متوسط جيد جيد مقبول جيد متوسط متوسط ب ردام  حازمرحا 14

           رضا سلمان فليح 15

 ناجح جيد متوسط مقبول مقبول مقبول مقبول متوسط جيد متوسط رغد علي كاري 16
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 مالحظة: التقدير المظلل باالخضر ناجح بالقرار في تلك المادة.
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