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 حيوان عام

 

 
 طيور داجنه

 

 
 2حسابات
 

 
 اللغة العربية

جدا جيد جيد متوسط ابتهال عدنان شريف 1  جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جيد 

جدا جيد جيد جيد جدا اسراء ليث سلمان 2  جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جيد 

جدا جيد جيد جدا بنين سعد قاسم 3 جدا جيد   امتياز جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا 

جدا جيد جيد جيد جدا تحسين عالء فليح 4  جيد جدا جيد جيد جدا جيد جيد 

جدا جيد جيد جيد حليمه هادي شعالن 5  جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جيد 

غويليحمزة رحم  6 جدا جيد جيد جدا   امتياز جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا امتياز 

جدا جيد جيد جدا حوراء محمد بر يسم 7  جيد جدا جيد جيد جدا جيد جيد امتياز 

جدا جيد جيد جيد جدا رحاب صبار حسان 8  جيد جيد جيد جدا جيد جيد 

جدا جيد جيد متوسط زهراء جميل حسن 9 جداجيد  جيد جيد جدا   جيد جدا جيد جدا 

جدا جيد جيد متوسط زهراء خافور ابراهيم 10  امتياز جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا 

جدا جيد جيد زهراء كاظم صبار 11 جدا جيد   امتياز جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا 

 جيد جدا جيد جيد جدا جيد جيد امتياز امتياز جيد جدا زينب حسن عيال 12

ستار شبوط زينب 13 جدا جيد جيد جيد جدا   جيد جدا جيد جيد جدا جيد جيد 

جدا جيد جيد متوسط زينب مجيد ساجت 14  جيد جدا جيد جيد جدا جيد جيد جدا 

جدا جيد جيد جدا سارة سعد قاسم 15  امتياز جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا امتياز 

جدا جيد جيد جدا ساره فيصل جاراهلل 16 جدا جيد  جداجيد  جيد جدا جيد جيد جدا   جيد جدا 

جدا جيد جيد جدا سجاد عباس ناصر 17 جدا جيد   جيد جدا جيد جيد جدا متوسط جيد جدا 

جدا جيد جيد جدا شذى اركان جميل 18 جدا جيد   جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا 

جدا جيد جيد جدا طالل خالد عزيز 19 جدا جيد  جداجيد  جيد جدا جيد جيد جدا   جيد جدا 

جدا جيد جيد جدا علي صبار عويد 20 جدا جيد   جيد جدا جيد جيد جدا جيد جيد جدا 

جدا جيد جيد جدا علي عويد جياد 21 جدا جيد   جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جيد جدا 
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  ةاللجنة االمتحاني

 
 

 

 

 جيد جدا مقبول جيد جدا متوسط جيد متوسط متوسط متوسط مريم طعمه عبد 22

جداجيد  مصطفى عواد مسير 23 جدا جيد  جدا جيد   متوسط جيد جيد جدا جيد جيد جدا 

جدا جيد جيد جدا منتهى عبدالزهره بريسم 24 جدا جيد   جيد جدا جيد جيد جدا جيد جيد 

جدا جيد جيد جدا نور صباح عبد العباس 25 جدا جيد   جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جيد جدا 

جدا جيد جيد هدى علي ثجيل 26 جدا جيد   جيد جدا جيد جدا جيد جدا متوسط جيد جدا 


