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 النتيجة النهائية نتيجة مواد التحميل نتيجة الكورس الثاني نتيجة الكورس االول سم الطالبا

 راسب / ناجح دور اول راسب احمد خطاب عمر 1
 راسب / ناجح دور اول راسب احمد دخٌل حٌاوي عثمان 2
 ناجح / ناجح ناجح احمد عبدهللا حجً خلف 3
 ناجحة / ناجحة ناجحة اروى سعد كرٌم احمد 4
 ناجحة / ناجحة ناجحة اٌشان جلبً محمد بربر 5
 راسب / راسب راسب برهان طه علً جاسم 6
 ناجح ناجح ناجح ناجح حاتم اكرم صبحً 7
 ناجح بالعبور / ناجح بالعبور ناجح بالعبور حسام ابراهٌم الطٌف خلف 7
 ناجح / ناجح دور اول ناجح حسن زبن مهوس 8
 راسب / راسب راسب حسٌن علً صالح حدٌد 9
 ناجح بالعبور / ناجح بالعبور ناجح بالعبور خالد حسٌن جاسم محمد 11
 ناجح بالعبور / ناجح ناجح بالعبور خلف علً حاذور 11
 راسبة / راسبة راسبة دٌار فائق تركً فٌصل 12
 ناجح بالعبور / ناجح ناجح بالعبور راجح محمد صالح عبدهللا 13
 ناجحة / ناجحة ناجحة رسل ثامر محمد عثمان 14
 راسب / ناجح دور اول راسب رضا خالد عبد محمد 15
 ناجح / ناجح دور اول ناجح سعد سامً سعٌد خلف 16
 ناجح / ناجح دور اول ناجح صفاء سالمة حمادة 16
 راسب / راسب راسب ساٌر دروٌش عبدهللا خلف 18
 ناجح / ناجح دور اول ناجح عبٌد خلف دعٌجان رجا 19
 ناجح بالعبور / ناجح ناجح بالعبور علً نجم عبدهللا سلٌمان 21
 ناجح بالعبور / ناجح ناجح بالعبور غٌث جلٌل نوفان عبدهللا 21
 ناجحة / ناجحة دور اول ناجحة فاطمة بسام طاٌس 22
 راسب / راسب راسب صبار فهد مطلقفرحان  23
 ناجح بالعبور / ناجح ناجح بالعبور قصً اسعد داود جواد 24
 ناجحة بالعبور / ناجحة بالعبور ناجحة بالعبور لقاء هاشم محمد عٌسى 25
 راسب / راسب راسب مازن خلف احمد خلف 26
 ناجح بقرار / ناجح دور اول ناجح بقرار محمد علً صالح عنبر 27
 ناجح / ناجح ناجح محمد علً مصلح 28
 ناجح بالعبور / ناجح بالعبور ناجح بالعبور مصطفى محمد خلف عوٌد 29
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 ناجح / ناجح ناجح دور اول منذر حسٌن سالم حسٌن 31
 راسبة / راسبة راسبة اسماعٌل خضرنبأ حسن  31
 ناجح بالعبور / ناجح ناجح بالعبور نذٌر ابراهٌم حسٌن داود 32
 ناجحة / ناجحة ناجحة نور علً مخلف مطٌران 33
 ناجحة بالعبور / ناجحة بالعبور ناجحة بالعبور نور نوري صالح صبحً 34
 ناجح / ناجح دور اول ناجح وسام احمد عبد الحمٌد كمون 35
 ناجحة / ناجحة ناجحة والء صالح محً قدوري 36
 راسب / راسب ناجح ولٌد خالد علً حسٌن 37
 راسب / راسب راسب ٌونس علً عبٌد خلف 38

 


