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 ت
 النتيجة النهائية نتيجة الكورس الثاني نتيجة الكورس االول سم الطالبا

 ناجح ناجح دور اول ناجح احمد حمد عبدهللا  حسٌن القٌسً 1
 راسب راسب راسب احمد خلف عبدهللا خلٌفة 2
 ناجح ناجح دور اول ناجح اركان خلف ظاهر عبد الجادر  3
 راسب راسب راسب اسامه محمود علً جواد القٌسً 4
 ناجح ناجح دور اول ناجح انمار مولود عبدهللا نصٌف البٌاتً 5
 ناجح ناجح ناجح ثائر ابراهٌم عطا هللا 6
 ناجح ناجح ناجح ثائر حسٌن احمد سلمان الجواري 7
 ناجح بقرار ناجح بقرار ناجح محمدجاسم خلف  8
 ناجح ناجح ناجح حسام خضر مطر صٌاد الجمٌلً 9
 راسب راسب راسب حمزة بشٌر حمٌد محمد الدوري 11
 راسب ناجح راسب خلٌل اسماعٌل مخلف 11
 ناجح ناجح دور اول ناجح خمٌس جمعة علً احمد العكٌدي 12
 ةناجح دور اول ةناجح ةناجح رسل سفٌان حردان علً العٌساوي 13
 ةناجح ةناجح ةناجح رٌام فؤاد ابراهٌم المشهدانً 14
 ناجح بقرار ةناجح بقرار ةناجح رٌفان ثابت محمد 15
 ةناجح دور اول ةناجح ةناجح رٌم ادٌب حمٌد جمٌل الصمٌدعً 16
 ةناجح دور اول ةناجح ةناجح سرى عامر زٌدان مخلف التكرٌتً  17
 ةناجح دور اول ةناجح ةناجح الجبوريسوزان فرٌق حسن  18
 راسب ناجح راسب عباس جمعة محمد فرحان 19
 راسب ناجح راسب عباس عاٌد محمود شران 21
 راسب راسب راسب عبد االله جواد عبٌد 21
 ناجح ناجح دور اول ناجح عبدالكرٌم عبدهللا حسٌن الجبوري 22
 بقرار ناجح بقرار ناجح ناجح عبداللطٌف وهب لطٌف 23
 ناجح ناجح ناجح عبدهللا محمد اسماعٌل الجبوري 24
 ةناجح ةناجح ةناجح عبٌر عامر ٌوسف 25
 راسب ناجح دور اول راسب علً خلف محٌمٌد حمزة الجمٌلً 26
 ناجح ناجح ناجح عمر متعب ابراهٌم 27
 راسب راسب راسب فاضل خلف عش فدعم القٌسً 28
 راسب راسب راسب كامل حسٌن حمٌد حسٌن 29
 ناجح ناجح ناجح لٌث ضٌاء ابراهٌم 31
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 ناجح ناجح دور اول ناجح لٌث علوان محمد مسهر المعٌنً 31
 ناجح ناجح ناجح محمد عبد الكرٌم خلف  32
 ناجح بقرار دور اولناجح  ناجح بقرار مصطفى ضاحً عوٌد احمد 33
 ناجح ناجح ناجح مٌس محمد طه حمد الجبوري 34
 ناجح ناجح ناجح مٌالد محمد ابراهٌم الدلٌمً 35
 ناجح ناجح ناجح ناصر عبود محمد خلف الجبوري 36
 ناجح بقرار ناجح ناجح بقرار نمٌر محمد مطلك الجبوري 37
 راسب راسب راسب ولٌد غٌدان محمود سالم 38
 


