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 التوقيع                   التوقيع
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )      (           د.غصون عبد  اسم التدريسي ) 

 

 

  ثالثون 03 ست عشرة 11 اربعة عشر 11 االء امين رشيد محمد  .1

  خمس و ثالثون 03 تسع عشرة 11 ستة عشر 11 ابتسام رشيد مجيد نصيف  .2

  ثمان و عشرون 22 احدى عشرة 11 سبعة عشر 11 ابراهيم حمدي ابراهيم غيدان  .0

  احدى و عشرون 21 احدى عشرة 11 عشرة 13 ابو الحكم مؤيد محمد جاسم  .1

  ست و ثالثون 01 تسع عشرة 11 سبعة عشر 11 آثار محمد عبد محمد  .3

  احدى و ثالثون 01 اثنتا عشرة 12 تسعة عشر 11 احمد حسين علي احمد  .1

  تسع عشرة 11 ثمان درجات 2 احد عشر 11 احمد عباس كاظم  .1

  سبع و عشرون 21 عشر درجات 13 سبعة عشر 11 احمد شوقي جاسم محمد  .2

  ثمان عشرة 12 ثمان درجات 2 عشرة 13 ريم شياعاحمد عالء ك  .1

  خمس عشرة 13 ثالث درجات 0 اثنا عشر 12 احمد فاضل علي حسن  .13

  ثمان عشرة 12 خمس درجات 3 ثالثة عشر 10 اسامة عادل دخيل خميس  .11

  اربع و ثالثين 01 ست عشرة 11 ثمانية عشر 12 استبرق عبد الرحمن نايف علي  .12

  خمس و عشرون 23 ثالث عشرة 10 اثنا عشر 12 راسراء حسن كاظم شنت  .10

  تسع وعشرون 21 ست عشرة 11 ثالثة عشر 10 اسراء عادل خلف حسين  .11

  سبع و عشرون 21 ست عشرة 11 احد عشر 11 اسراء فرحان دحلوس ثجيل  .13

  احدى و ثالثين 01 ثمان عشرة 12 ثالثة عشر 10 اسراء هيثم رشيد جاسم  .11

  ثالث و عشرون 20 تسع درجات 1 اربعة عشر 11 حمداسماء اكرم ابراهيم م  .11

  ثالث و ثالثون 00 ثمان عشرة 12 خمسة عشر 13 اسماء خليل علي شهاب  .12

  خمس و عشرون 23 اثنتا عشرة 12 ثالثة عشر 10 اسماء زيد خليل ابراهيم  .11

  ثالثون 03 خمس عشرة 13 خمسة عشر 13 اسماعيل طه احمد اسماعيل  .23

  ثمان و عشرون 22 اثنتا عشرة 12 ستة عشر 11 هللا حسن اسمهان حسن عبد  .21

  اثنتان و عشرون 22 ست درجات 1 ستة عشر 11 اسيا حسين مطشر عبد هللا  .22

  سبع و ثالثين 01 تسع عشرة 11 ثمانية عشر 12 اسيل حيدر علو حسين  .20

  خمس عشرة 13 اربع درجات 1 احد عشر 11 اسيل صباح طه محمد  .21

  عشرون 23 عشر درجات 13 عشرة 13 ح هادياماني حسين صال  .23

  ست و عشرون 21 ست عشرة 11 عشرة 13 امنة محمد داود سلمان  .21

  احدى و عشرون 21 ثمان درجات 2 ثالثة عشر 10 امنه اياد عيدان حمدان  .21

  عشرون 23 خمس درجات 3 خمسة عشر 13 امير نجم عبيد مهدي  .22

  ثمان عشرة 22 ت عشرةس 11 اثنا عشر 12 اميرة قاسم غائب طعمة  .21

  خمس و عشرون 23 عشر درجات 13 خمسة عشر 13 انفال كاظم فاضل كاظم  .03
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  سبع عشرة 11 سبع درجات 1 عشرة 13 انمار علي درباس مصلح  .01

  اربعون 13 عشرون 23 ثمانية عشر 23 اية ابراهيم عبد الرزاق عبد اللطيف  .02

  خمس و عشرون 23 رةاحدى عش 11 اربعة عشر 11 ايسر غالب كريم جلوب  .00

  ثالث عشرة 10 ثالث درجات 0 عشرة 13 آيه احمد حسين كمر  .01

  خمس و عشرون 23 احدى عشرة 11 اربعة عشر 11 آيه مهدي نوار حاجم  .03

  ثالث و ثالثون 00 ثالث عشرة 10 عشرون 23 براء تحرير عبد الرحمن محمود  .01

  تسع و عشرون 21 ثالث عشرة 10 ستة  عشر 11 براء حامد صالح مصطفى  .01

  خمس عشرة 13 ثالث درجات 0 اثنا عشر 12 بسام نزار حسين عبد  .02

  خمس و عشرون 23 ثالث عشرة 10 اثنا عشر 12 بسمة عقيل فاضل ضاحي  .01

  ثالث و عشرون 20 ثمان درجات 2 خمسة عشر 13 تبارك احمد عبد هللا احمد  .13

  ست عشرة 11 اربع درجات 1 اثنا عشر 12 تبارك رياض علي عبد هللا  .11

  خمس و عشرون 23 احدى عشرة 11 اربعة عشر 11 تبارك سليمان ابراهيم محمود  .12

  ثمان عشرة 12 ثمان درجات 2 عشرة 13 تبارك عامر سلمان حبيب  .10

  ست و عشرون 21 ثالث عشرة 10 ثالثة عشر 10 تغريد محمود جواد كاظم  .11

  خمس و ثالثون 03 عشرون 23 خمسة عشر 13 تماره كريم مولود هادي  .13

  خمس و عشرون 23 اثنتا عشرة 12 ثالثة عشر 10 جبار احمد نجم عبد هللا  .11

  ثمان عشرة 12 احدى عشرة 11  1 جنان نزار مالك خميس  .11

  ثمان عشرة 12 خمس درجات 3 ثالثة عشر 10 حذيفة اياد اسماعيل غفور  .12

  عشرون 23 سبع درجات 1 ثالثة عشر 10 حسام حسين شكر داود  .11

  ثالث و عشرون 20 احدى عشرة 11 اثنا عشر 12 حسام عبد مزهر عبد هللا  .33

  ثالثون 03 ثالث عشرة 10 سبعة عشر 11 حسام ناجح ياس محمد  .31

  سبع عشرة 11 ست درجات 1 احد عشر 11 حسين رحيم حاكم  .32

  ثالث و عشرون 20 احدى عشرة 11 اثنا عشر 12 حمدية فاضل خالد دفلة  .30

  ثالث و عشرون 20 احدى عشرة 11 اثنا عشر 12 يل طاهانحمزة علي اسماع  .31

  ثمان عشرة 12 ثمان درجات 2 عشرة 13 حمزة كاظم جواد كاظم  .33

  ثمان و ثالثون 02 تسع عشرة 11 تسعة عشر 11 حمزه جالل احمد علي  .31

  اربع و ثالثون 01 ست عشرة 11 ثمانية عشر 12 حنين قاسم محمد علي اسد  .31

  ثالثون 03 ثالث عشرة 10 سبعة عشر 11 بوليحنين مقداد عبد   .32

  عشرون 23 ست درجات 1 اربعة عشر 11 حنين نمير ابراهيم حسن  .31

  سبع وعشرون 21 اثنتا عشرة 12 خمسة عشر 13 حيدر هالل وذاح سلطان  .13
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  عشرون 23 ثمان درجات 2 اثنا عشر 12 خليل ابراهيم ادهم محمد صالح  .11

  ست و عشرون 21 احدى عشرة 11 عشر خمسة 13 خليل فيصل علي شبيب  .12

  ثالث عشرة 10 ثالث درجات 0 عشرة 13 دحام جعفر صادق خضير  .10

  اربع و عشرون 21 ثمان درجات 2 ستة عشر 11 دعاء سعد حميد حسن  .11

  ثالث و عشرون 20 ثمان درجات 2 خمسة عشر 13 دعاء سعد محي احمد  .13

  سبع و عشرون 21 ةست عشر 11 احد عشر 11 دعاء عباس مسعود مروح  .11

  تسع عشرة 11 خمس درجات 3 اربعة عشر 11 دعاء محمد سلمان كاظم  .11

  اربع عشرة 11 سبع درجات 1 سبعة 1 دعاء محمد عواد عبد الحسين  .12

  ثالث و ثالثون 00 سبع عشرة 11 ستة عشر 11 دنيا شهاب داود هاتف  .11

  دى و عشروناح 21 ثمان درجات 2 ثالثة عشر 10 دنيا فيصل مجباس حسن  .13

  عشرون 23 ثمان درجات 2 اثنا عشر 12 ذياب محمد جميل احمد  .11

  ست و عشرون 21 اربع عشرة 11 اثنا عشر 12 رحاب احمد صيهود داود  .12

  اربع و ثالثون 01 تسع عشرة 11 خمسة عشر 13 رسل جاسم محمد ياسين  .10

  اثنتا و ثالثون 02 اثنتا عشرة 12 عشرون 23 رسل زهير علي ولي  .11

  اربعون 13 عشرون 23 عشرون 23 رسل شنيف محمد عنفوص  .13

  احدى و ثالثون 01 خمس عشرة 13 ستة عشر 11 رسل محمد محسن بديوي  .11

  خمس عشرة 13 اربع درجات 1 احد عشر 11 رسمية مزهر عبد هللا صالح  .11

  ثالث و عشرون 20 خمس درجات 3 ثمانية عشر 12 رشا حيدر احمد هاني  .12

  سبع درجات 11 ست درجات 1 احد عشر 11 ك نصر هللارشا محمدمال  .11

  سبع و ثالثون 01 عشرون 23 سبعة عشر 11 رفل شنيف محمد عنفوص  .23

  احدى و ثالثون 01 اربع عشرة 11 سبعة عشر 11 رقيه محمود خضير احمد  .21

  ست و عشرون 21 اربع عشرة 11 اثنا عشر 12 رواء حسين شهاب احمد  .22

  ثالث و عشرون 20 عشر درجات 13 ثالثة عشر 10 رونق مجيد نوري منشد  .20

  احدى و عشرون 21 سبع درجات 1 اربعة عشر 11 رؤى ثامر حربي عباس  .21

  سبع و عشرون 21 ثالث عشرة 10 اربعة عشر 11 رؤى صفاء احمد مصطفى  .23

  ثالثون 03 ثالث عشرة 10 سبعة عشر 11 زمن جاسم محمد محمود  .21

  ثالثون 03 ست عشرة 11 بعة عشرار 11 زهراء حميد علي خضير  .21

  احدى و عشرون 21 خمس درجات 3 ستة عشر 11 زهراء سعد عبد حبيب  .22

  سبع و ثالثون 01 عشرون 23 سبعة عشر 11 زهراء عباس شفيق حسين  .21

  ثالث و ثالثون 00 ست عشرة 11 سبعة عشر 11 زهرة صبحي قاسم محمد علي  .13
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  خمس و ثالثين 03 ست عشرة 11 تسعة عشر 11 زياد طارق برجس ابراهيم  .11

  ست و عشرون 21 احدى عشرة 11 خمسة عشر 13 زينب اسماعيل ابراهيم كاظم  .12

  احدى و ثالثون 01 اربع عشرة 11 سبعة عشر 11 زينب زيد خلف فارس  .10

  سبع عشرة 21 اثنتا عشرة 12 خمسة عشر 13 زينب ستار ابراهيم موسى  .11

  اثنان و ثالثون 02 خمس عشرة 13 سبعة عشر 11 زينب علي عبد مجيد  .13

  ثمان و ثالثون 02 تسع عشرة 11 تسعة عشر 11 زبنة  طالل احمد مشكور  .11

  ثمان و ثالثون 02 ثمان عشرة 12 عشرون 23 زينه قاسم احمد عادي  .11

  ست و عشرون 21 ثالث عشرة 10 ثالثة عشر 10 سارة علي عباس  .12

  ست و عشرون 21 درجاتعشر  13 ستة عشر 11 سارة يونس يعقوب احمد  .11

  ثمان عشرة 12 ثمان درجات 2 ثمانية 2 سجى احمد محمود احمد  .133

  سبع و ثالثون 01 تسع عشرة 11 تسعة عشر 11 سجى حيدر خضير عباس  .131

  سبع و ثالثون 01 تسع عشرة 11 ثمانية عشر 12 سجى عبد الرضا خلف ريحان  .132

  ثالثون 03 ثالث عشرة 10 سبعة عشر 11 سعدي مهدي صالح مجرن  .130

  ست و ثالثون 01 ست عشرة 11 عشرون 23 سلوان اسماعيل علي صالح  .131

  اربع و عشرون 21 اثنتا عشرة 12 اثنا عشر 12 سمر محمود حسن علي  .133

  سبع و ثالثون 01 سبع عشرة 11 عشرون 23 سوزان نزهان خليل ابراهيم  .131

  اربعون 13 عشرون 23 عشرون 23 سيف الدين سالم مجيد عباس  .131

  اثنتان و ثالثون 02 اربع عشرة 11 ثمانية عشر 12 سيف خماس نور علي علي  .132

  خمس و ثالثون 03 ثمان عشرة 12 سبعة عشر 11 سيف زيد خالف شجاع  .131

  سبع عشرة 11 درجتان اثنتان 2 خمسة عشر 13 سيف سعد محمد توفيق  .113

  اربعون 13 عشرون 23 عشرون 23 سيف منذر حسين علوان  .111

  ثالث عشرة 10 درجتان اثنتان 2 احد عشر 11 ود حكمت ابراهيمشاكر محم  .112

  سبع و عشرون 21 خمس عشرة 13 اثنا عشر 12 شمس قاسم مرعيد صالح  .110

  اربع عشرة 11 ثالث عشرة 10 واحد 1 شهد خليل اسماعيل جاسم  .111

  ثالث و عشرون 20 ست عشرة 1 سبعة عشر 11 صادق عبد هللا محمود كليز  .113

  ست و عشرون 21 احدى عشرة 11 خمسة عشر 13 محمد عليصاحب مدحت    .111

  اثنتان و ثالثون 02 اربع عشرة 11 ثمانية عشر 12 قاسم  عباس ضاري جاسم مطر  .111

  ست و ثالثون 01 تسع عشرة 11 سبعة عشر 11 كرار احمد شهاب احمد  .112

  سبع و عشرون 21 اثنتا عشرة 12 خمسة عشر 13 كرار جاسم شهاب احمد  .111

  تسع و عشرون 21 اثنتا عشرة 12 سبعة عشر 11 ادي فهد خميسلمى ه  .123
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  ثالث و ثالثون 00 اربع عشرة 11 تسعة عشر 11 مازن حامد محمود خضير  .121

  اربع و ثالثون 01 ثمان عشرة 12 ستة عشر 11 ماهر حاتم يوسف كريم  .122

  اربع و ثالثون 01 سبع عشرة 11 سبعة عشر 11 محمد احمد كريم حمود  .120

  ثمان و ثالثون 02 ثمان عشرة 12 عشرون 23 محمد اياد حمدان ياسين  .121

  ثمان و ثالثون 02 تسع عشرة 11 تسعة عشر 11 محمد خليل ابراهيم عبد هللا  .123

  ثمان و عشرون 22 اربع عشرة 11 اربعة عشر 11 محمد رعد اسماعيل محيسن  .121

  عشرونسبع و  21 احدى عشرة 11 ستة عشر 11 محمد سهيل حاتم مطلك  .121

  ست عشرة 11 عشر درجات 13 ستة 1 محمد علي محان سعيد  .122

  اربعون 13 عشرون 23 عشرون 23 محمد فرات صالح حمادي  .121

محمد قاسم اسماعيل راضي   .103

 عباس
  خمس و عشرون 23 احدى عشرة 11 اربعة عشر 11

  ثمان عشرة 12 احدى عشرة 11 سبعة 1 محمد نزار عايش مخلف  .101

  خمس و ثالثون 03 عشرة خمس 13 عشرون 23 سباح محمود كريم جلوب  .102

  سبع و عشرون 21 اربع عشرة 11 ثالثة عشر 10 مرام حميد عبد عباس  .100

  اربع و ثالثون 01 ست عشرة 11 ثمانية عشر 12 مروه غضبان مغير عبد هللا  .101

  خمس و ثالثون 03 سبع عشرة 11 ثمانية عشر 12 مريم نجم هادي نجم  .103

  سبع و عشرون 21 عشر درجات 13 سبعة عشر 11 هندي حمدمصطفى ابراهيم   .101

  تسع و عشرون 21 سبع عشرة 11 اثنا عشر 12 مصطفى احمد عبد  .101

  ثالث و ثالثون 00 ست عشرة 11 سبعة عشر 11 مصطفى خميس راضي خلف  .102

  اربع و ثالثون 01 خمس عشرة 13 تسعة عشر 11 مصطفى علي وهيب محمود  .101

  احدىو عشرون 21 ثمان درجات 2 ثالثة عشر 10 مودمصطفى فالح قدوري مح  .113

  اثنتان و ثالثون 02 ست عشرة 11 ستة عشر 11 مصطفى وليد حميد  .111

  خمس و ثالثون 03 خمس عشرة 13 عشرون 23 مالك موفق عارف جميل  .112

  سبع و عشرون 21 احدى عشرة 11 اثنا عشر 12 منتظر طاهر حسن داود  .110

  ثالثون 03 ثالث عشرة 10 شرسبعة ع 11 منى طه رشيد خلف  .111

  اثنتان و ثالثون 02 خمس عشرة 13 سبعة عشر 11 مها رعد احمد ذياب  .113

  ثالث و عشرون 20 عشر درجات 13 ثالثة عشر 10 مهند حسين نايف جواد  .111

  ثمان و ثالثون 02 عشرون 23 ثمانية عشر 12 مهيب مجيد جميل حمد  .111

  خمس و عشرون 23 درجات ست 1 تسعة عشر 11 مياده زيدان خلف علي  .112

  ثالث و ثالثون 00 خمس عشرة 13 ثمانية عشر 12 نبأ سعد ابراهيم عبد الكريم  .111

  سبع و عشرون 21 اربع  عشرة 11 ثالثة عشر 10 نبراس يوسف مهدي صالح  .133



 : تاريخ الدولة العربية االسالمية  المادة                                                                         ديالىجامعة 
 صباحي - الثاني/ الصف والوجبة                               كلية التربية للعلوم اإلنسانية                            

 : د.غصون عبد صالح اسم التدريسي                      قسم الجغرافية                                                  
  (6142-4-41) إصدار  االمتحانيةاللجنة 

 ( 6142 – 6145درجات السعي السنوي للعام الدراسي ) 

 اسم الطالب الرباعي ت
درجة 
 الفصل
 األول

 الدرجة كتابة
 درجة 
 الفصل 
 الثاني

 الدرجة كتابة
مجموع 
الفصلين 

 السعي
 المالحظات الدرجة كتابة

 

 التوقيع                   التوقيع
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )      (           د.غصون عبد  اسم التدريسي ) 

 

 

  ست عشرة 11 سبع درجات 1 تسعة 1 ندى ساجر داود مشعل  .131

  اثنتان و عشرون 22 اتثمان درج 2 اربعة عشر 11 نهى ثاير حسن ندا  .132

  اربعون 13 عشرون 23 عشرون 23 نورا سعد جريان  .130

  اربع و ثالثون 01 ست عشرة 11 ثمانية عشر 12 نور حسن عباس مجيد  .131

  خمس و ثالثون 03 خمس عشرة 13 عشرون 23 نور حسن علي نصيف  .133

  سبع و عشرون 21 احدى  عشرة 11 ستة عشر 11 نور حوميد شلو حاجي  .131

  عشرون 23 درجتان اثنتان 2 ثمانية عشر 12 ضياء كاظم مهدينور   .131

  ست و عشرون 21 اربع عشرة 11 اثنا عشر 12 نوفل عدنان علي حميد  .132

  اثنتان و عشرون 22 عشر درجات 13 اثنا عشر 12 هارون خيام هارون سليمان  .131

  ست و عشرون 21 اثنتا عشرة 12 اربعة عشر 11 هبه رائد عاصي حسن  .113

  اربع و عشرون 21 عشر درجات 13 اربعة عشر 11 هند عبد الرزاق حسيبهبه م  .111

  ثالث و عشرون 20 عشر درجات 13 ثالثة عشر 10 هدى خليل هاشم شهاب  .112

  ست و عشرون 21 اربع عشرة 11 اثنا عشر 12 هدى سطوان صالح حسن  .110

  ثالثون 03 تسع عشرة 11 احد عشر 11 هديل حسن عناد يعقوب  .111

  ثالثو ثالثون 00 سبع عشرة 11 ستة عشر 11 الدين احمد محمدهديل عالء   .113

  اربع عشرة 11 خمس درجات 3 تسعة 1 هديل هاشم محمد مرهون  .111

  ثمان و عشرون 22 احدى عشرة 11 سبعة عشر 11 همسه قاسم حاتم مطلك  .111

  اربع و ثالثون 01 ست عشرة 11 ثمانية عشر 12 هيثم جاسم محمد طاهر  .112

  ثالث و عشرون 20 ست درجات 1 سبعة عشر 11 حميد هيثم كريم شكر  .111

  ثالث و عشرون 20 اثنتا عشرة 12 احد عشر 11 وديان جاسم حمادي فياض  .113

111.  
 وسام عبد الخالق طالب علوان

  تسع و عشرون 21 احدى عشرة 11 ثمانية عشر 12

  احدى عشرة 11 درجتان اثنتان 2 تسعة 1 وضاح طالب علي خلف  .112

  ثالثون 03 ست عشرة 11 اربعة عشر 11 نوفاء جهاد امي  .110

  تسع و ثالثون 01 تسع عشرة 11 عشرون 23 نور خليل ابراهيم  .111

  سبع عشرة 11 ست درجات 1 احد عشر 11 ياسمين مهدي صالح حسن  .113

  اربعون 13 عشرون 23 عشرون 23 منى مثنى محسن محمد  .111

  ونثالث و عشر 20 احدى عشرة 11 اثنا عشر 12 علي كريم موسى  .111

  ثالث عشرة 10 ثمان درجات 2 خمسة 3 سرمد عادل كامل قرندل  .112

  عشرون 23 سبع درجات 1 ثالثة عشر 10 ماشاءهللا عبد الباري خالد  .111

  اثنتان و ثالثون 02 سبع عشرة 11 خمسة عشر 13 قيصر محمود خلف  .123
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  اربع ثالثون 01 سبع عشرة 11 سبعة عشر 11 ضياء احمد محمد  .121

  اثنتان و ثالثون 02 ست عشرة 11 ستة عشر 11 اعيلبندر علي اسم  .122

  خمس عشرون 23 اثنتا عشرة 12 ثالثة عشر 10 ايات علي احمد شهاب  .120

  ثمان عشرة 12 ثمان درجات 2 عشرة 13 ايناس حميد بندر عزيز  .121

  ثمان و عشرون 22 اثنتا عشرة 12 ستة عشر 11 مصطفى عامر عبد علي  .123

  سبع و عشرون 21 اربع عشرة 11 الثة عشرث 10 علي كامل مرهج فرمان  .121

  سبع و عشرون 21 احدى عشرة 11 ستة عشر 11 ماهر سعد عبد علي  .121

  احدى عشرون 21 احدى عشرة 11 عشرة 13 عماد كامل ابراهيم خليل  .122

  ثمان وثالثون 02 ثمان عشر 12 عشرون 23 عائشة خميس محمود يوسف  .121

  سته وثالثون 01 سته عشر 11 عشرون 23 عبدهللا شاكر حمدي عائشة  .113

  سته وعشرون 21 تسعه 1 سبعة عشر 11 عباس علي حسين جزاع  .111

  تسعة عشر 11 تسعه 1 عشرة 13 عبداالله عدنان شجاع  .112

  اربعون 13 عشرون 23 تسعة عشر 11 عبير سعدي حسين خليل  .110

  سته وعشرون 21 ثالث عشر 10 ثالثة عشر 10 عبير صالح مخيبر  .111

  تسعة وعشرون 21 احدى عشر 11 ثمانية عشر 12 علي بطيخعدنان حسين   .113

  اربعة وثالثون 01 ثمان عشر 12 ستة عشر 11 علي احمد ظاهر  .111

  اثنان وثالثون 02 خمس عشر 13 سبعة عشر 11 علي صالح ابراهيم حسن  .111

  تسعة عشر 11 سيعة عشر 2 سبعة عشر 11 علي محمد عباس جواد  .112

  اربعون 13 عشرون 23 رونعش 23 علياء محمد علي جمعه  .111

  سبعة عشر 11 تسعه 2 تسعة 1 عمر احمد جعفر كاظم  .233

  ثالثون 03 تسعة عشر 11 تسعة عشر 11 عمر حافظ محمود جاسم  .231

  سبعه وعشرون 21 احدى عشر 11 ستة عشر 11 عمر هيالن مطشر نجم  .232

  سته وثالثون 01 سته عشر 11 عشرون 23 عهود عباس فاضل عبد  .230

  سته وعشرون 21 احدى عشر 11 خمسة عشر 13 س خرموش عليغادة فار  .231

  ثالث وعشرون 20 ثالث عشر 10 عشرة 13 غفران راسم سلمان ناصر  .233

  تسعة وثالثون 01 عشرون 23 سبعة عشر 11 فاتن عباس سلمان ابراهيم  .231

  اربعون 13 عشرون 23 عشرون 23 فاتن عبدالرحمن جليل ابراهيم  .231

  خمسة وثالثون 03 ثمان عشر 12 سبعة عشر 11 فادية طاهر خضير كاظم  .232

  تسعة وعشرون 21 سته عشر 11 ثالثة عشر 10 فاطمة صباح عباس طه  .231

  تسعه وثالثون 01 تسعه عشر 11 عشرون 23 فرح عبدالرحمن حميد محمد  .213
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  اثنان وثالثون 02 سته عشر 11 ستة عشر 11 فيصل محمود خلف  .211

  اتثان وثالثون 02 اربعه عشر 11 عشرثمانية  12 قاسم عباس ضاري جاسم  .212

  عشرون 23 احدى عشرة 11 تسعة 1 نهاد ناجي عبدالكريم  .210

  خمس و ثالثون 03 خمس عشرة 13 عشرون 23 سحر تركي هادي  .211

  سبعة عشر  11 اثنان 2 خمسة عشر 13 سيف سعد توفيق  .213

  خمسة وثالثون  03 ثمانية عشر  12 سبعة عشر 11 خالف  سيف زيد  .211

  ثالث و عشرون 20 عشرة 13 ثالثة عشر 10 د مهدي خضيرسع  .211

  احدى وثالثون  01 احد عشر  11 عشرون  23 ضحى شندي فهد   .212

ط .211
 امي 

  ثمانية وثالثون  02 عشرون  23 ثمانية عشر  12 احمد حسين طامي 

  تسع وثالثون  01 عشرون   23 تسعة عشر  11 صبا ابراهيم مهدي   .223
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  6142-6145ون للعام المؤجل 

 المالحظات االسم ت

 3/4/6142في  24كتاب التسجيل  عبد الكريم قاسم لطيف 4

 تاجيل ثاني في الصف الثاني بموجب االمر   اسراء كريم خرشيد 6

 مؤجلة  سارة خالد حميد  

   

 

 6145/6142الرسوب بسبب الغياب للعام الدراسي 

 المالحظات  االسم ت

 لم تباشر كتابنا جمالسارة نبيل  4

 لم يباشر وترقين قيد كتابنا عبد هللا اياد حميد 6

 لم يباشر وترقين قيد كتابنا حيدر خالد ابراهيم 3

 لم يباشر وترقين قيد كتابنا فراس يوسف ناوي  ويس 1

 لم يباشر وترقين قيد كتابنا قاسم جاسم عبود 5

 ب لم تباشر ورسوب بالغيا دالل جدوع نصر ضائع 2

 مفصولة بالغياب أيات فاضل مهدي 7

 6142-6145راسبة للعام  هدى رشيد حسين 8

 6142/  6145المنقولين للعام الدراسي 

 المالحظات االسم ت

 6145-41-4في  433431نقلت للمستنصرية باالمر  وداد عبدهللا علي طعان 4
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 6145-2-62في  43118نقلت للمستنصرية باالمر  اسيل قادر عيدان  6

   

   

 

 


