
الحالةالحالةالحالةتقدٌرنسبة817.5 درجةالحالةالحالةالحالةالحالةالحالةالحالةالحالةالحالةالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌر

ناجحناجحناجحممتاز%72488.56ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جٌد سلٌم النوبً احمد عبدالرؤف زهٌر   2054

ناجحناجحناجحممتاز%741.2590.67ممتازممتازممتازجدا جٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز السٌد عباس ناجح عالء   2080

ناجحناجحناجحممتاز%718.7587.92ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جٌدجدا جٌد مهٌدي حسن عٌد محمد   2098

ناجحناجحناجحممتاز%730.7589.39ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازممتاز عبدالجواد عبدالقادر اسماعٌل معاذ   2107

الحالةالحالةالحالةتقدٌرنسبة817.5 درجةالحالةالحالةالحالةالحالةالحالةالحالةالحالةالحالةالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌر

ناجحناجحناجحجدا جٌد%64679.02ممتازممتازممتازجٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجدا جٌدجٌدمسلم عبدهللا رمضان اسماء  2019

ناجحناجحناجحجدا جٌد%683.7583.64ممتازممتازممتازجٌدناجحناجحناجحناجحممتازممتازممتازجدا جٌد محمد احمد عبدهللا اٌه   2028

ناجحناجحناجحجدا جٌد%663.581.16ممتازممتازممتازمقبولناجحناجحناجحناجحممتازممتازجدا جٌدجٌد امٌن عطٌتو بكري زٌاد   2055

ناجحناجحناجحجدا جٌد%670.7582.05ممتازممتازممتازجٌدناجحناجحناجحناجحممتازجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌد السٌد احمد عبدهللا سناء   2066

ناجحناجحناجحجدا جٌد%657.2580.40ممتازممتازممتازممتازناجحناجحناجحناجحجدا جٌدجٌدجدا جٌدمقبول مصطفً محمد احمد ٌاسمٌن   2131

الحالةالحالةالحالةتقدٌرنسبة817.5 درجةالحالةالحالةالحالةالحالةالحالةالحالةالحالةالحالةالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌر

ناجحناجحناجحجٌد%54967.16ممتازجٌدجٌدمقبولناجحناجحناجحناجحممتازمقبولمقبولمقبولادرٌس محمد فتحً عائشة   2071

ناجحناجحناجحجٌد%54466.54ممتازجدا جٌدجٌدجٌدناجحناجحناجحناجحجدا جٌدمقبولمقبولمقبول عبده حسن ٌوسف معاذ   2108

ناجحناجحناجحجٌد%545.566.73ممتازجدا جٌدجٌدمقبولناجحناجحناجحناجحجدا جٌدمقبولمقبولمقبول محمد محمود فتحً ٌاسمٌن   2132

الحالةالحالةالحالةتقدٌرنسبة817.5 درجةالحالةالحالةالحالةالحالةالحالةالحالةالحالةالحالةالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌر

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممقبول سالم حسن جمال الدٌن ضٌاء   2069

الكلٌة عمٌدوالطالب التعلٌم لشئون الكلٌة وكٌلالكنترول رئٌسالكنترول اعضاء
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