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 احصاء اختصاصاثاالسن ت 
اللغت 

 االنكليزيت
Core 

Course 
حاسباث 

المادة 
 االختياريت

طرائق 
 البحث

 السميناراث

جيد جدا جيد جيد جدا جيد جيد جيد جيد جيد  علً عثيد شٌيشل 1

جيد جدا هتىسط هتىسط هتىسط جيد جدا جيد هتىسط راسة  صادق سثهاى هىسى 2

جيد جدا جيد هتىسط جيد اهتياز جيد جيد جيد  هحسي قور هحسي 3

جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد اهتياز جيد  رافع قدري هتعة 4

جيد جدا هتىسط جيد جدا هتىسط جيد جدا جيد جيد جدا هتىسط  هحود تاقر حسي 5

جيد جيد اهتياز جيد جدا جيد جيد جيد اهتياز هٌصىر عثد هللا فالح  6

جيد جدا هتىسط جيد جيد جدا جيد جيد جيد جيد جدا ساجدج خويس عثد هللا  7

جيد جيد جيد جدا جيد جيد جدا  جيداهتياز اهتياز علً هادي هىسى  8

جيد جدا جيد اهتياز جيد جيد جدا  جيدجيد اهتياز  رضا هحود لفتح 9

جيد جدا جيد جيد جدا جيد اهتياز  جيد جداجيد جدا اهتياز  وسام هشعاى هطلة 10



 احصاء اختصاصاثاالسن ت 
اللغت 

 االنكليزيت
Core 

Course 
حاسباث 

المادة 
 االختياريت

طرائق 
 البحث

 السميناراث

جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا اهتياز  جيد جداهتىسط جيد جدا  اقدس داود سلواى 11

جيد جدا هتىسط جيد جدا جيد جيد جدا  جيدهتىسط جيد جدا  هٌتهى كاظن هجثل 12

جيد جدا هتىسط جيد جدا جيد جدا اهتياز  جيداهتياز جيد جدا رتاب حوىدي حٌىى   13

اهتياز هتىسط جيد جدا جيد جدا جيد جدا  جيدهتىسط هتىسط وفاء عثد علً حطاب  14

جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا جيد  جيد جداجيد جدا جيد جدا هحود تاقر عثاس  15

جيد جدا راسة جيد هتىسط جيد  جيدهتىسط جيد علً كاظن جاسن  16

جيد جيد جيد جدا جيد جيد  جيد جداهتىسط جيد  اًوار هادي عثاس 17

جيد جدا جيد جيد جدا جيد اهتياز  جيدجيد جيد جدا  هحود راضً اتراهين 18

اهتياز جيد اهتياز جيد اهتياز  جيدجيد جدا جيد جدا  علياء خضير عثاس 19

 1ف/ راسةوهيض حاهد شاكر  20
    

راسب 
  

 

 


