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ناجحامتيازمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولإبراهيم جمال كريم محمود1

ناجحمتوسـطجيـدمقبولمتوسـطمقبولجيـدمتوسـطمقبولمقبولابراهيم كامل اعشوي وهاب2

احمد حميد صالح عيسى 3

ناجحجيـدجيد جداًمتوسـطجيـدمتوسـطمتوسـطجيد جداًجيـدمقبولاحمد رحيم احمد منصور4

ناجحجيـدمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطمتوسـطجيـدمقبولاحمد عبداللطيف جدوع ناصر5

جيد جداًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيـدمقبولاسماء مندوب هزاع علي6
انشاءات

مقبول
ناجح

ناجحجيد جداًجيد جداًمتوسـطجيـدمتوسـطجيد جداًمقبولجيد جداًمتوسـطأسيه احمد سمير عبد7

ناجحجيـدمقبولمقبولجيـدمتوسـطمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولامال حمد محمد موسى8

ناجحجيد جداًمقبولمتوسـطجيـدجيـدجيـدمتوسـطجيد جداًمقبولأمنه اسامه كامل شطيب9

باسم احمد علي صالح10

ناجحجيـدجيـدمقبولمتوسـطجيـدمتوسـطجيـدمقبولمقبولبالل مزهر صبار محل11

ناجحجيد جداًجيـدجيـدجيد جداًجيـدجيـدجيـدجيد جداًمقبولجزاع أحمد صالح محمد12

مكملمتوسـطضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفجميل نوري جميل عباس13

جواهر متعب ابراهيم حسين14

مكملجيد جداًمقبولضعيفجيـدضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفحارث زكي صالح قدوري15

(ع)حنين الماني عناد مناور 16

ناجحجيـدمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولمقبولمتوسـطخلف عبد الهادي أحجاب عبد الرحمن17

مكملجيد جداًمقبولضعيفجيـدمقبولمقبولضعيفمتوسـطمقبولرفل مازن حميد جاسم18

جيـدمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفسيروان عزيز علي محسن19
انشاءات

مقبول

ادارة

ضعيف
مكمل

(ر)صباح عيسى جاسم حسين 20

مكملجيـدمقبولضعيفجيـدضعيفمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولعبد العزيز فواز احمد محمد21

ناجحجيد جداًجيـدمتوسـطجيـدجيـدجيـدجيـدامتيازمقبولعبد هللا عبد الرحيم محمود عبد هللا22

مكملجيـدمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطمتوسـطضعيفعبد هللا مهند محمود حسن23

ناجحجيد جداًمتوسـطمقبولمقبولمقبولمتوسـطمقبولمتوسـطمقبولعبدالكريم موفق عبدالكريم يونس24

مكملجيـدمقبولضعيفمتوسـطمقبولمتوسـطضعيفمقبولمقبولعمر باسم صالح نجم25

ناجحجيد جداًجيـدمتوسـطجيـدمتوسـطجيـدمتوسـطمتوسـطمقبولعمر سمير سعيد دحام26

ناجحجيد جداًامتيازجيـدامتيازجيـدجيد جداًجيـدجيـدجيـدعمر عدنان يونس عائد27

ناجحامتيازجيد جداًجيد جداًجيد جداًجيـدجيـدجيد جداًجيد جداًجيـدعمر عماد سلمان حمادي 28

ناجحجيد جداًمقبولمقبولمتوسـطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعمران حسن اسود ظفير29

مكملجيـدمقبولضعيفمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولمقبولمقبولغالب مطر حماد موسى30

ناجحامتيازجيد جداًجيد جداًامتيازمتوسـطجيد جداًجيـدجيـدجيـدفاطمه عبدهللا كامل خطاب31

ناجحمستوفمستوفمستوفمقبولمستوفمستوفمستوفمستوفمستوففرح رافد أحمد محمد أمين32

جيـدمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيف(ع)قتيبه شفيق درب عويد 33
تحليالت

ضعيف

تربة

متوسط
مكمل

مكملجيد جداًجيد جداًجيـدجيـدضعيفمقبولمتوسـطجيـدمقبوللبنى براء محمود علي34

مكملجيـدضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفضعيفلمياء رجب نوفان هزاع35

مكملجيد جداًمتوسـطمقبولمتوسـطمتوسـطمقبولمقبولضعيفمقبولمحمد عقيل حسين علي36

جيـدضعيفمقبولمتوسـطضعيفمتوسـطمقبولمقبولمقبول(ع)محمد علي عبيد محسن 37
ث.كونكريت

متوسط

ادارة

مقبول
مكمل

ناجحجيـدمتوسـطمقبولجيـدمقبولجيـدمقبولمقبولمقبول(ر)محمد علي عمر فارس 38

ناجحمستوفمستوفمستوفجيـدمستوفمستوفمستوفمستوفمقبول(ر)مروان اسماعيل مطلك خلف 39

ناجحمستوفمستوفمقبولمتوسـطمستوفمستوفمتوسـطمستوفمستوف(ر)نوار عزام احمد مصلح 40

مكملجيد جداًمقبولمتوسـطجيـدمقبولجيـدمقبولضعيفمقبولوسام اسماعيل محمد ضيف41

والء سعد ابراهيم عبد هللا42

ناجحامتيازجيـدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولياسمين عبد الجليل ابراهيم حسن43

مكملجيـدضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبوليحيى خميس ضاري محمود44

(ر)يوسف أحمد مجيد رشيد 45

جيـدضعيفضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمقبول(استضافة)أركان حسام توفيق 46
تحليالت

ضعيف
مكمل

جيد جداًمستوفمقبولمستوفمستوفمقبولمقبولمتوسـطضعيف(استضافة)مصطفى باسم فاضل لطيف47
ري وبزل

ضعيف

مرور

ضعيف

حاسبات

امتياز

انكليزي

جيد جدا
مكمل

(ع)مهند عبدالرحمن حمودي حسين48
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