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 اسم الطالب الكامل ت

 (40درجة السعي )
 االمتحان النهائي

النظري )              
) 

 االمتحان النهائي
 العملي )            (

 الدرجة النهائية
)           ( 

 كتابة رقما  
رقم
  ً  ا 

 كتابة رقما   كتابة رقما   كتابة

       فقط خمسة وعشرين 25 االء خالد محمود 1

       ثالثون فقط 30 احمد خالد احمد عبدهللا 2

       ثالثون فقط 30 احمد عيسى انصيف جاسم 3

       ثالثون فقط 30 ايالف مجيد احمد عبد 4

       فقط ستة وعشرين 26 تبارك عبدالرحمن احمد محمد 5

       فقط أثنان وعشرين 22 ثابت كريم عداي  6

       فقط واحد وعشرين 21 حسن فاضل حسن علي 7

       فقط تسعة وعشرين 29 حمزة حازم كريم عزيز 8

       فقط تسعة وعشرين 29 دعاء هيثم محمد  9

        ثالثون فقطو ستة 36 رونق ياسين حميد محمود 10

       ثالثون فقطو اثنان 32 زينب عامر خلف 11

       فقط ثالثون 30 سارة بشير حسن 12

       فقط خمسة وعشرين 25 سلوان اسماعيل مخلف عجيل 13

       مستوفيه ---- شروق جنعان نجم عبدهللا  14

       فقط ثمانية وعشرين 28 شهد علي صباح 15

       ثالثون  فقطو واحد 31 شيالن عبدالسالم حمد سلمان  16

       فقط وعشرين سنة 26 عبدالقادر عبدالرحمن عطية  17

        فقط وعشرين اثنان 22 علي عمرعلي رحيل   18

        فقط وعشرين اثنان 22 عمر صفاء خليل عبدالرزاق 19

       فقط وعشرين ثمانية 28 عهد عامر طه عمر 20

       فقط وعشرين ثالثة 23 غزوان علي حسن علي 21

        فقط وعشرين اثنان 22 فراس قصي حميد احمد 22

       ثالثون  فقطو واحد 31 فواز خالد وليد  23

        ثالثون فقطو ثالثة 33 محمد سعود نجم صالح  24

       فقط وعشرين اثنان 23 محمد سمير كريم هادي 25

        فقط وعشرين خمسة 25 محمد صباح حسن علي 26
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 كتابة رقما   كتابة رقما   كتابة

       تسعة عشر فقط 19 مرتضى عباس عبدالوهاب 27

 تسعة وعشرين فقط 29 مريم مؤيد ناجي لطيف 28

 

      

       تسعة وعشرين فقط 29 مصطفى سامر محمد 29

        واحد وثالثون فقط 31 مصلح محمد حمدان احمد 30

       فقط  وثالثون ثالثة 33 موسى دخيل بحر واوي  31

        وعشرين فقطاربعة  24 نبراس عبدالكريم عبدهللا حسين 32

        اربعة وعشرين فقط 24 نجود عزيز حمد 33

        خمسة وعشرين فقط 25 نهاد اسماعيل فرهود ابراهيم 34

       واحد وثالثون فقط 31 هديل قصي ذاكر  35

       اثنان وعشرين فقط 22 ورود نبيل قاسم 36


