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  عشرون فقط 63 اثنتا عشر 16 ثمان فقط 30 احمد سامي لطيف  .0

  سبع وعشرون 62 اثنتا عشر 16 خمسة عشر 15 لطيفاحمد فاضل جاسم   .1

  اربع وعشرون 61 اثنتا عشر 16 اثنتا عشر 16 احمد فرج حاتم احمد  .5

  احد وثالثون 01 ثمانية عشر 10 ثالثة عشر 10 ازهار راسم نصيف جاسم  .2
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  سبع وعشرون 62 اربعة عشر 11 ثالثة عشر 10 حيدر محمد احمد زيدان  .10
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  ست وثالثون 02 عشرون 63 ستة عشر 12 صابرين حبيب مظاهر اسد  .09
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  خمس وعشرون 65 اثنتا عشر 16 ثالثة عشر 10 وضاح ضياء خليفة نصيف  .29

  خمس وعشرون 65 اثنتا عشر 16 ثالثة عشر 10 وليد عباس نجم سهيل  .23
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 6315/6312للعام الدراسي  الرسوب بالغياب

  االسم ت

 غفران طه حسين 1
راسبه في الدراسة بسبب عدم مباشرتها وعدم دفعها للقسط حسب االمر ت م 
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 6315/6312المؤجلون للعام الدراسي 

 المالحظات االسم ت
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