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كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

ثالث وعشرون23اثنى عشرة12احدى عشرة11إبتسام علي داود سلمان1

اربع وثالثون34سبع عشرة17سبع عشرة17إقبال عبد النبي كريم محمود2

ثالثون فقط30ست عشرة16اربع عشرة14آالء حميد سلمان عبدهللا3

اثنان وثالثون32خمس عشرة15سبع عشرة17باسم نصر هللا خلف كاظم4

اربع وعشرون24اربع عشرة14عشرة فقط10بسمة خليل داود سالم5

ست وعشرون26اربع عشرة14اثنى عشرة12بيداء كاظم جواد كاظم6

ست وعشرون26اربع عشرة14اثنى عشرة12جنان حسين سالم جاسم7

تسع وعشرون29ست عشرة16ثالث عشرة13خلود عداي منهل رشيد8

اثنان وثالثون32ست عشرة16ست عشرة16رفل علي عبد المحسن حبيب9

ست وعشرون26اثنى عشرة12اربع عشرة14زهراء صالح حمد صالح10

سبع وعشرون27اربع عشرة14ثالث عشرة13سارة كريم أحمد خماس11

ثالثون فقط30خمس عشرة15خمس عشرة15سارة محمد حسون سعيد12

ست وعشرون26اثنى عشرة12اربع عشرة14سالي أحمد نعمان خماس13

عشرون فقط20عشرة فقط10عشرة فقط10سجا حكمت طه منصور14

اربع وعشرون24اربع عشرة14عشرة فقط10سحر احمد إبراهيم سهيل15

عشرون فقط20عشرة فقط10عشرة فقط10سيف حسن عليوي ناصر16

ست وعشرون26ست عشرة16عشرة فقط10شيماء خالد غالب حسين17

اربع وعشرون24ثالث عشرة13احدى عشرة11عبد هللا محمد احمد درويش18

ثمان وعشرون28اربع عشرة14اربع عشرة14عدوه رحيم غايب طعمة19

اربع وعشرون24اربع عشرة14عشرة فقط10علي حسين محمود محمد20

ست وعشرون26ثالث عشرة13ثالث عشرة13فاطمة سامي أحمد محمد21

خمس وثالثون35سبع عشرة17ثمان عشرة18قبس أبراهيم أحمد عبدهللا22

احدى وعشرون21عشرة فقط10احدى عشرة11محمد دانوك نجم عبدهللا23

تسع وعشرون29خمس عشرة15اربع عشرة14محمد ياسين احمد ساهي24

احدى وثالثون31ست عشرة16خمس عشرة15مروة طالل كاظم عمير25

ثالث وعشرون23ثالث عشرة13عشرة فقط10منى أبراهيم زيدان خلف26

خمس وعشرون25اثنى عشرة12ثالث عشرة13نورا طه حسين محمد27

ثالثون فقط30سبع عشرة17ثالث عشرة13هدى علي خلف علي28

سبع وعشرون27ثالث عشرة13اربع عشرة14هند حامد سهام عبدالرزاق29

اثنان وثالثون32ست عشرة16ست عشرة16وسام علي حسين جميل30

اربع وثالثون34ثمانية عشر18ست عشرة16وفاء عبدالرزاق عبدالجبار31

ثالث وعشرون23ثالث عشرة13عشرة فقط10ورود قاسم محمد عبدالغني32

 (أ  )شعبة 

االسم الرباعيت
السعي السنويالفصل الثاني الفصل االول
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اربع وعشرون24عشرة فقط10اربع عشرة14أخالص عطا مهدي أحمد1

خمس وعشرون25ثالث عشرة13اثنى عشرة12أستبرق فليح حسن كاظم2

اربع وعشرون24اربع عشرة14عشرة فقط10أسماء عبدالستار حسن محمد3

خمس وثالثون35سبع عشرة17ثمان عشرة18آالء ثائر هادي داود4

ثمان وعشرون28اربع عشرة14اربع عشرة14آالء شهاب احمد شريف5

ست وعشرون26خمس عشرة15احدى عشرة11أنمار خالد حسن خضير6

ست وعشرون26خمس عشرة15احدى عشرة11آيات سلمان غايب سمير7

اثنان وعشرون22اثنى عشرة12عشرة فقط10براء عريبي سبع سالم8

ثالثون فقط30ست عشرة16اربع عشرة14بكر محمود حسن علي9

اثنان وعشرون22عشرة فقط10اثنى عشرة12جاسم خليفة علي مطر10

حازم خضير عباس فيصل11

خمس وعشرون25اربع عشرة14احدى عشرة11حسن علي صالح حسون12

خمس وعشرون25اثنى عشرة12ثالث عشرة13ختام عبد الرضا عبد األمير13

خمس وعشرون25اربع عشرة14احدى عشرة11دعاء سهيل نجم عبدهللا14

اربع وعشرون24احدى عشرة11ثالث عشرة13رباب محمد عبد هللا ثابت15

اثنان وعشرون22اثنى عشرة12عشرة فقط10رشا قيس جاسم نصيف16

ثالثون فقط30اربع عشرة14ست عشرة16رغدة احمد حسن سلمان17

خمس وعشرون25ثالث عشرة13اثنى عشرة12رلى محمود شوكت محمود18

ثمان وعشرون28خمس عشرة15ثالث عشرة13سارة حبيب محمود جاسم19

ثالثون فقط30سبع عشرة17ثالث عشرة13سجا حسن علي كاظم20

اربع وعشرون24اربع عشرة14عشرة فقط10سعاد شهاب أحمد رزيج21

سبع وعشرون27خمس عشرة15اثنى عشرة12سعدهللا غالب خليل صالح22

ثمان وعشرون28خمس عشرة15ثالث عشرة13عبد الودود قاسم حسب هللا23

سبع وعشرون27اثنى عشرة12خمس عشرة15عفاو جاسم كريم جاسم24

خمس وعشرون25ثالث عشرة13اثنى عشرة12علي رشاد خليل ابراهيم25

تسع وعشرون29خمس عشرة15اربع عشرة14فاطمة عبود تركان حمد26

فلاير غازي محمد مطلك27

ثمان وعشرون28ست عشرة16اثنى عشرة12لمياء طارق رفيق شفيق28

خمس وعشرون25ثالث عشرة13اثنى عشرة12ماهر محمد جاسم عبد29

ست وعشرون26ثالث عشرة13ثالث عشرة13محارب نجم نايف هوه30

ثالث وعشرون23عشرة فقط10ثالث عشرة13محمد سلمان ابراهيم يوسف31

عشرون فقط20عشرة فقط10 عشرة فقط10مروان طالب خليل ابراهيم32

اثنان وعشرون22اثنى عشرة12عشرة فقط10ميس ضياء الدين ابراهيم33

(ب  )شعبة 

ت

2016/3/22في  (4335 )م .ط. باالمر ش2016-2015تاجيل العام الدراسي 

االسم الرباعي
السعي السنويالفصل الثاني الفصل االول

2016/4/11في  ( 5555 )م .ط . راسبة بالغياب باألمر االداري ش 
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خمس وعشرون25اربع عشرة14احدى عشرة11نور جعفر محمد علي34

اربع وعشرون24اربع عشرة14عشرة فقط10هدى ابراهيم خلف صالح35

اثنان وثالثون32ست عشرة16ست عشرة16هديل مجيد علي سلمان36

(ب  )شعبة 

االسم الرباعيب
السعي السنويالفصل الثاني الفصل االول
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