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 اسم الطالب الرباعي ت
درجة 
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 األول

 الدرجة كتابة
 درجة 
 الفصل 
 الثاني

 الدرجة كتابة
مجموع 
الفصلين 

 السعي
 المالحظات الدرجة كتابة

 

 التوقيع                   التوقيع
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  اسم رئيس القسم )      (       نسرين هادي رشيد .د )  اسم التدريسي

 

 

  واحد وثالثون 11 ستة عشر 11 خمسة عشر 11 االء شهاب احمد عبد  .1

  ثمانية وعشرون 22 ستة عشر 11 أثنى عشر 12 االء عادل محمد علو  .2

  وعشرون تسعة 29 سبعة عشر 17 أثنى عشر 12 احمد جاسم محمد عباس  .1

  أثنان وثالثون 12 سبعة عشر 17 خمسة عشر 11 أحمد طالل أكرم محمد  .4

   عشرونستة و 21 ستة عشر 11 عشرة فقط 11 باح لفتة عبد هللااحمد ر  .1

  ستة وعشرون 21 خمسة عشر 11 أحدى عشر 11 احمد طالب محمود مسلم   .1

  ستة وعشرون 21 اربعة عشر 14 أثنى عشر 12 احمد عبد السالم  كاظم مطلق  .7

  ثالثة وعشرون 21 احدى عشر 11 أثنى عشر 12 احمد عبد السالم سامي خميس  .2

  عشرون فقط 21 عشرة فقط 11 عشرة فقط 11 احمد علي منصور علي  .9

  أربعة وعشرون 24 ثالثة عشر 11 أحدى عشر 11 احمد فليح حسن عبد هللا  .11

  أربعة وعشرون 24 أثنى عشر 12 أثنى عشر 12 احمد قاسم محمد عباس  .11

  سبعة وعشرون 27 خمسة عشر 11 أثنى عشر 12 احمد محمد عبود  .12

  ثالثون فقط 11 ستة عشر 11 أربعة عشر 14 رحيم عبد هللا فاضلاسامة   .11

  ثمانية عشر 12 ثمانية فقط 2 عشرة فقط 11 اسراء شاكر محمود سلمان  .14

  واحد وعشرون 21 اربعة عشر 14 سبعة فقط 7 اسراء عناد كاظم  .11

  تسعة وعشرون 29 اربعة عشر 14 خمسة عشر 11 اسماء عامر جدوع حسين  .11

  خمسة وعشرون 21 سبعة عشر 17 ثمانية 2 ن علي عباساسيا احسا  .17

  سبعة وعشرون 27 خمسة عشر 11 أثنى عشر 12 اسيل جمال عالوي شيحان  .12

  ستة وعشرون 21 أثنى عشر 12 أربعة عشر 14 اقبال حامد سعيد فريح  .19

  سبعة وعشرون 27 ثالثة عشر 11 أربعة عشر 14 افراح عطا عبد عباس   .21

  أربعة وعشرون 24 خمسة عشر 11 تسعة فقط 9 نصورأمجد سعيد علي م  .21

  تسعة وعشرون 29 ستة عشر 11 ثالثة عشر 11 أمل مهدي عبد كريم  .22

  واحد وثالثون 11 ستة عشر 11 خمسة عشر 11 أمنه عبد الغفور صبري مراد  .21

  تسعة وعشرون 29 ستة عشر 11 ثالثة عشر 11 أمير كاظم عبعوب علي  .24

  عشرون فقط 21 ستة عشر 11 أربعة فقط 4 راهيمانوار صبحي علوان اب  .21

اوس محمد عبد الرزاق عبد   .21

 الرحمن

  واحد وعشرون 21 احدى عشر 11 عشرة فقط 11

  أربعة وعشرون 24 سبعة فقط 7 سبعة عشر 17 ايات قحطان محسن علي  .27

  واحد وثالثون 11 عشر ثمانية 12 ثالثة عشر 11 أية نبيل محمد جاسم  .22

  ستة وعشرون 21 أحدى عشر 11 خمسة عشر 11 كامل علوانايالف جميل   .29

  ثمانية عشر 12 عشرة فقط 11 ثمانية فقط 2 ايمن ثامر مساعد عبد هللا  .11
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  أثنان وثالثون 12 خمسة عشر 11 سبعة عشر 17 أيه تحسين علي عبد الرحمان  .11

  ثالثة وثالثون 11 سبعة عشر 17 ستة عشر 11 آيه صبحي مجيد صالح  .12

  واحد وثالثون 11 ستة عشر 11 خمسة عشر 11 وكت عبد هللا رميضبان ش  .11

  سبعة وعشرون 27 خمسة عشر 11 أثنى عشر 12 بدر جاسم بدر حمود  .14

  أثنان وثالثون 12 سبعة عشر 17 خمسة عشر 11 بشائر رعد اسماعيل محيسن  .11

  ستة وعشرون 21 ثالثة عشر 11 ثالثة عشر 11 بهاء ستار صالل شرعي  .11

  سبعة وعشرون 27 أربعة عشر 14 ثالثة عشر 11 عباس مجيد رمضانبهاء   .17

  سبعة وعشرون 27 ستة عشر 11 أحدى عشر 11 جنه جمال جبار حسين  .12

  خمسة وعشرون 21 أثنى عشر 12 ثالثة عشر 11 حازم جاسم محمد خلف  .19

  عشرون فقط 21 ثمانية فقط 2 أثنى عشر 12 حسام محمد علي سابط  .41

  ثالثون فقط 11 خمسة عشر 11 خمسة عشر 11 عليحسن ثاير فالح   .41

  ثالثون فقط 11 خمسة عشر 11 خمسة عشر 11 حسن صالح مهدي عليوي  .42

  أربعة وعشرون 24 ثالثة عشر 11 أحدى عشر 11 حسين اياد متعب طعمة  .41

  ثمانية وعشرون 22 ستة عشر 11 أثنى عشر 12 حسين علي حسين منصور  .44

  عشرون فقط 21 أثنى عشر 12 انية فقطثم 2 حسين علي رحيم غايب  .41

حمزه عبد الرحمن حسب هللا   .41

 سلمان 

  سبعة وعشرون 27 ستة عشر  11 أحدى عشر 11

  تسعة وعشرون 29 أربعة عشر 14 خمسة عشر 11 حمزة حازم جمعة ربيع  .47

  تسعة وعشرون 29 ستة عشر 11 أحدى عشر 11 حنان صادق مهدي حمودي  .42

  فقط أربعة 4 أثنان فقط 2 أثنان فقط 2 حنان علي محمد عبود  .49

  فقط عشرون 21 عشر ثالثة 11 سبعة فقط 7 حنان كامل اسماعيل خليل  .11

  أثنان وثالثون 12 سبعة عشر 17 خمسة عشر 11 حنين ماهر رحيم خليل  .11

  أربعة وثالثون 14 ثمانية عشر 12 ستة عشر  11 حيدر اياد داود سلمان  .12

  تسعة وعشرون 21 سبعة عشر 17 سعة فقطت 9 حيدر حميد كريم علوان  .11

حيدر عبد الغفار مبارك عبد   .14

 الوهاب

  تسعة وعشرون 21 ثالثة عشر 11 ثالثة عشر 11

  عشرون فقط 21 أثنى عشر 12 ثمانية فقط 2 حيدر فيصل يحيى سعود  .11

  واحد وثالثون 11 أربعة عشر 14 سبعة عشر 17 ختام حسين خلف حسين  .11

  تسعة وعشرون 21 أربعة عشر 14 أثنى عشر 12 لمانختام عدنان محمد س  .17

  سبعة وعشرون 27 ستة عشر 11 أحدى عشر 11 دعاء جواد سلمان محمد  .12

  سبعة وعشرون 27 ثالثة عشر 11 أربعة عشر 14 دعاء عماد خضير عباس  .19

أربعة عشر  14 خمسة عشر 11 ديار طاهر ياسين أرحيم  .11
 عشر

  تسعة وعشرون 29
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  ثالثة وثالثون 11 ستة عشر 11 سبعة عشر 17 م جلوبرائد صادق كري  .11

  أثنان وعشرون 22 خمسة عشر 11 سبعة فقط 7 رائد ضياء فاضل  .12

  ستة وثالثون 11 تسعة عشر 19 سبعة عشر 17 رحمه اكرم اسعد ظاهر   .11

  اربعة وثالثون 14 سبعة عشر 17 سبعة عشر 17 رسل سمير عبد الرحيم وهيب  .14

  ثالثون فقط 11 أربعة عشر 14 ستة عشر 11  حميدرسل قحطان عبد هللا  .11

  أثنان وعشرون 22 عشرة فقط 11 أثنى عشر 12 رغد عدنان لطيف منصور  .11

  اربعة وثالثون 14 تسعة عشر 19 خمسة عشر 11 رفل ثائر حسين عليوي  .17

  ثمانية وعشرون 22 أربعة عشر 14 أربعة عشر 14 رقيه معد محمد محمود  .12

  ثالثة وعشرون 21 أحدى عشر 11 أثنى عشر 12 عنادرنا ثاير سامي   .19

  خمسة وعشرون 21 ثالثة عشر 11 أثنى عشر 12 رنا عباس فاضل نوار  .71

  أربعة وعشرون 24 أربعة عشر 14 عشرة فقط 11 رهام عبد الرحمن احمد هادي  .71

  أثنان ووعشرون 12 سبعة عشر 17 خمسة عشر 11 رواء اسماعيل حميد مجيد  .72

  ثمانية وعشرون 22 سبعة عشر 17 أحدى عشر 11 علي ساجت رواء ستار  .71

  خمسة وثالثون 11 ثمانية عشر 12 سبعة عشر 17 ةرواء فائق محمد سدر  .74

  خمسة وعشرون 21 أربعة عشر 14 أحدى عشر 11 رواء محمد نزال عمارة   .71

  خمسة وعشرون 21 عشرة فقط 11 خمسة عشر 11 رواسي لطيف خليفه كاظم  .71

  ستة وعشرون 21 عشر أربعة 14 أثنى عشر 12 رويدة محمد علي مهدي  .77

  ثمانية وعشرون 22 ستة عشر 11 أثنى عشر 12 ريام جليل شنيف علوان  .72

  سبعة وعشرون 27 أربعة عشر 14 ثالثة عشر 11 ريام حاتم حسن  محسن  .79

  ثالثة وعشرين 21 سبعة عشر 17 ستة فقط 1 زكي كريم مهدي حمد  .21

  ثالثون فقط 11 أربعة عشر 14 ستة عشر 11 ازم سليم موسىزهراء ح  .21

  ثمانية وعشرون 22 عشر ثالثة 11 خمسة عشر 11 زهراء حسين صبري جبار  .22

  سبعة وعشرون 27 أثنى عشر 12 خمسة عشر 11 زهراء خليل ابراهيم مهدي  .21

  ثمانية وعشرون 22 ثمانية عشر 12 عشرة فقط 11 زهراء عادل فتحي عبدال  .24

  أربعة وثالثون 14 عشرثمانية  12 ستة عشر 11 هراء قاسم حسن ضاحيز  .21

  تسعة وعشرون 29 أربعة عشر 14 خمسة عشر 11 زياد طارق سامي علي  .21

 27 خمسة عشر 11 أثنى عشر 12 زياد ياسين محمود احمد  .27
 

  سبعة وعشرون

  خمسة وعشرون 21 ثالثة عشر 11 أثنى عشر 12 زينب حسين علي حسين  .22

  ثالثون فقط 11 أربعة عشر 14 ستة عشر 11 ب خالد حسين حسنزين  .29

  عشرون فقط 21 ثمانية فقط 2 أثنى عشر 12 زينب ماجد خزعل ناجي  .91
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  ثمانية وعشرون 22 ستة عشر 11 أثنى عشر 12 زينب هاشم قاسم محمد علي  .91

  ثالثون فقط 11 خمسة عشر 11 خمسة عشر 11 زينب ياسر علي مصحب   .92

  ثالثة وعشرون 21 تسعة فقط 9 أربعة عشر 14 محمد منشدزينة مزهر   .91

  ثمانية وعشرون 22 ثالثة عشر 11 خمسة عشر 11 ساجدة غانم مبارك اسعود  .94

  أثنان وعشرون 22 أحدى عشر 11 أحدى عشر 11 سارة رابح عبد هللا حمادي  .91

  ثالثون فقط 11 ثمانية عشر 12 أثنى عشر 12 سارة وليد محمود مطرود  .91

  اربعة عشر 24 خمسة عشر 11 تسعة فقط 9 ره حافظ خليفه محمدسا  .97

  سبعة عشر 17 أحدى عشر 11 ستة فقط 1 ساره عباس فاضل محمد علي  .92

  ثمانية عشر 12 ثمانية فقط 2 عشرة فقط 11 ساره فدعم محمد فدعم  .99

  خمسة وعشرون 21 أربعة عشر 14 أحدى عشر 11 قيس احمد محسن سارة  .111

  ثمانية وعشرون 22 أربعة عشر 14 أربعة عشر 14 س خزعل سامر حاتم عبا  .111

  سبعة وعشرون 27 أثنى عشر 12 خمسة عشر 11 ساهر هاشم محمد نصيف  .112

  خمسة وعشرون 21 ثالثة عشر 11 أثنى عشر 12 ستار جبار كيطان مبارك  .111

  واحد وثالثون 11 عشر ستة 11 خمسة عشر 11 سجى خليل اسماعيل غزي  .114

  ثمانية وعشرون 22 ثمانية عشر 12 عشرة فقط 11 ت مرادسحر شريف الف  .111

  سبعة وعشرون 27 أربعة عشر 14 ثالثة عشر 11 سحر عباس مبارك مهدي  .111

  ثالثة عشر فقط 11 خمسة فقط 1 ثمانية فقط 2 سحر واثق ابراهيم حسين  .117

  أثنان وعشرون 22 أحدى عشر 11 أحدى عشر 11 سرور عمر مصطاف عثمان  .112

  ستة وعشرون 21 أثنى عشر 12 أربعة عشر 14 محمد محمودسرى ربيع   .119

  ثالثة وثالثون 11 ثمانية عشر 12 خمسة عشر 11 سرى رياض  عباس حميد  .111

  واحد وثالثون 11 ستة عشر 11 خمسة عشر 11 سرى فوزي عبد علي  .111

  خمسة وعشرون 21 ثالثة عشر 11 أثنى عشر 12 سعد علي حمد محمد  .112

  أربعة وثالثون 14 سبعة عشر 17 سبعة عشر 17 اللطيفسمر سؤدد نهاد عبد   .111

  تسعة وعشرون 29 خمسة عشر 11 أربعة عشر 14 سندس صالح جليل مجيد  .114

  خمسة وثالثون 11 ثمانية عشر 12 سبعة عشر 17 سهاد سمير جعفر صادق  .111

  ثالثة وثالثون 11 ثمانية عشر 12 خمسة عشر  11 سهير عبد الغفور حسين علوان  .111

  واحد وثالثون 11 سبعة عشر 17 أربعة عشر 14 ن احمد حميد احمدسوس  .117

  خمسة وعشرون 21 خمسة عشر 11 عشرة فقط 11 سيروان عالء حسين عبد  .112
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 الطلبة المستضافون الينا من الجامعات العراقية  .1
2.          

1.          

4.          

1.          

         

 

 

 6312/6315المؤجلون للعام الدراسي 

 المالحظات  االسم ت

 66/16/6315في  11510قدمت تأجيل كتابنا  سرى صفاء الدين وحيد احمد 1

 12/16/6312في  12663تأجل كتابنا  طاهر ادريس يحيى  

   

   

   

 

 ترقين قيد واالستضافة الى جامعات اخرى

 المالحظات االسم ت

 كتابنا لم يباشر ورفع ترقين قيد  احمد محمد عواد 1

6   

0   

2   
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 6312/6315الرسوب بالغياب للعام الدراسي 
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