
 

 

 تقديرات الدور االول 
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 ناجح جيد جدا امتياز امتياز جيد جدا امتياز جيد جدا امتياز امتياز رجاء محيسن رجيوي 8
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 ناجح جيد جدا امتياز امتياز امتياز جيد جدا امتياز امتياز امتياز زينب عوض حمود 11

 ناجح متوسط جيد جيد متوسط جيد جيد مقبول متوسط سجاد علي جبار 12

 ناجح جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا امتياز جيد جدا صابرين ناهي عبد هللا 13

 ناجح جيد جيد جدا امتياز جيد جدا جيد جدا جيد جدا امتياز امتياز طيف الدين عودة صالح 14

 ناجح جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا عذراء عباس صخير 15

 ناجح جيد جدا جيد جدا امتياز جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا فاطمة فائز مسير 16

 ناجح مقبول متوسط متوسط متوسط متوسط متوسط مقبول جيد كاظم حسين رسول 17
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 ناجح جيد جدا جيد جدا امتياز جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا مصطفى سامي عطشان 20
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 ناجح جيد جدا امتياز جيد جدا امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز منتظر فالل شنوف 22

 ناجح جيد جدا امتياز امتياز امتياز جيد جدا جيد جدا جيد جدا امتياز نور الزهراء علي ارحيم 23
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