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 الدرجة 
 كتابة

مجموع 
الفصلين 

 السعي
 المالحظات الدرجة كتابة
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  ست وعشرون 62 اربع عشر 41 اثنا عشر 12 احمد حامد عبد هللا حسين الخيالني  .0

  خمس وعشرون 62 عشر ثالث 41 عشر اثنا 12 احمد حسين علوان حسين الجميلي  .5

  سبع وعشرون 62 اربع عشر 41 ثالث عشر 11 احمد ستار محمد  .3

  س وعشرونخم 62 عشر اثنا 46 ثالث عشر 11 اسامة زيد كاظم داود الطائي  .4

  اربع وعشرون 61 عشر اثنا 46 عشر اثنا 12 اكرم سلطان هادي حسين التميمي  .2

امل عبد اللطيف غضبان طه   .2

 الدليمي
  احدى وثالثون 14 سبع عشر 42 اربع عشر 41

  خمس وعشرون 62 عشر ثالث 41 عشر اثنا 12 ايه حازم عبد الهادي كاظم الزبيدي  .7

 Eجائنا من  اربع وعشرون 61 عشر ثالث 41 احدى عشر 11 اوس مظفر عبد الجبار  اوس .8

  اربعون 12 عشرون 62 عشرون  22 براء سعيد مهدي  .9

  اربع وعشرون 61 ثالث عشر 41 احدى عشر 11 بسام عدنان كمر  .01

  ست وعشرون 62 اربع عشر 41 عشر اثنا 46 جمال فهمي مزهر حسين الدليمي  .00

  اثنا وثالثون 16 سبع عشر 42 عشرخمس  42 حمد علي سريح مقصود الشمري  .05

  ثالثون 12 عشر ست 42 اربع عشر 41 حنين مثنى سعيد عباس الطائي  .03

  ست وعشرون 62 عشر اربع 41 عشر اثنا 46 حيدر احمد فاضل عباس الطائي  .04

  سبع وعشرون 62 عشر اربع 41 عشر ثالث 41 حيدر علي حسين محمد التميمي  .02

  سبع وعشرون 62 عشر خمس 42 عشر اثنا 46 ويخالد زيدان خاف كاظم الصري  .02

  نوثالثو خمس 12 عشر خمس 42 عشرون 62 ديار رافد زامل عبد الغفور الدليمي  .07

 د . ش اربعون 12 عشرون 62 عشرون 62 رشا سامي حسين علي التميمي  .08

  احدى وثالثون 14 خمس عشر 42 ست عشر 42 رضا مهدي محمد علوان العادلي  .09

  اربع وثالثون 11 سبع عشر 42 سبع عشر 42 حيى علي الربيعيرغد غزوان ي  .51

 د . ش وثالثون خمس 12 عشر سبع 42 ثمان عشر 41 رنا عبد هللا حسين هوبي الكروي  .50

  وعشرون تسع 62 اربع عشر 41 عشر خمس 42 زمن محمد احمد شنداخ التميمي  .55

  نوعشرو خمس 62 اربع عشر 41 عشر احدى 44 زينب ابراهيم مصطفى  .53

  ثالث وثالثون 11 سبع عشر 42 ست عشر 42 زينب فليح حسن علوان الجبوري  .54

  سبع وثالثون 12 عشرون 62 سبع عشر 42 زينة سلمان داود سلوم  .52

  وعشرون خمس 62 ثالث عشر 41 عشر اثنا 46 زينة فائق ابراهيم محمد الحربي  .52

 Eجائنا من  وعشروناربع  61 عشر ثالث 41 احدى عشر 44 زيد صالح داود سلمان   .57

 د . ش احدى وثالثون 14 ست عشر 42 خمس عشر 42 سارة نزار علي حسن العنبكي  .58

  خمس وعشرون 62 عشر ثالث 41 اثنا عشر 46 سامر عيدان مرعي  .59

  خمس وثالثون 12 ثمان عشر 41 سبع عشر 42 كاظم محمد المكدميمحمود سجاد   .31
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  اربع وثالثون 11 عشرون 62 شراربع ع 41 سجى قاسم محمد عواد المشهداني  .30

  وعشرون تسع 62 عشر خمس 42 اربع عشر 41 سحر خالد عباس جاسم المحمدي  .35

  اربع وعشرون 61 عشر ثالث 41 احدى عشر 44 سعد قيس عيدان نجم العبيدي  .33

 Eجائنا من  سبع وثالثون 12 ثمان عشر 41 تسع عشر 42 سيف ستار احمد  .34

  اربع وعشرون 61 عشر ثالث 41 احدى عشر 44 شهد احمد علي مجيد الدايني  .32

  وثالثون ست 12 عشر سبع 42 تسع عشر 42 شهد ثائر ثامر امين العزاوي  .32

 د . ش اثنا وثالثون 16 تسع عشر 42 عشر ثالث 41 صهيب عادل سلوم علي الخفاجي  .37

  اربع وعشرون 61 اربع عشر 41 عشر فقط 42 ضحى عامر كامل صالح الجبوري  .38

  وعشرون سبع 62 عشر ثالث 41 اربع عشر 41 عبد الرحمن ثائر العباسيظاهر   .39

  ست وثالثون 12 ثمان عشر 41 ثمان عشر 41 عباس علي ابراهيم يدام الربيعي  .41

عبد هللا محمد جار هللا سلمان   .40

 الزبيدي
  وثالثون سبع 12 عشر تسع 42 ثمان عشر 41

عثمان حسين خضير خلف   .45

 الجبوري
  ست وعشرون 62 اربع عشر 41 اثنا عشر 46

عثمان محجوب حسين علوان   .43

 المجمعي
  ست وعشرون 62 اربع عشر 41 اثنا عشر 46

  اربع وعشرون 61 اربع عشر 41 عشر فقط 42 علي داود عبد ابراهيم التميمي  .44

  خمس وعشر 62 خمس عشر 42 عشر فقط 42 علي عاشور هاني   .42

  خمس وعشرون 62 ثالث عشر 41 اثنا عشر 46 علي عباس ويس علي المصلحي  .42

  اربع وعشرون 61 اربع عشر 41 عشر فقط 42 علي محمود كريم محمود الزكي  .47

  ثمان وعشرون 61 عشر خمس 42 عشر ثالث 41 علي ياسين خضر عباس الربيعي  .48

  ست وثالثون 12 تسع عشر 42 سبع عشر 42 علية لقمان عبد هللا حيدر العميري  .49

  اربع وثالثون 11 ست عشر 42 ثمان عشر 41 الزهيري عمر جبار جاسم محمد  .21

  اثنا وثالثون 16 ثمان عشر 41 اربع عشر 41 عمر ساجد ثامر صالح الجبوري  .20

  خمس وثالثون 12 ثمان عشر 41 سبع عشر 42 فاطمة سعد علي داود السعدي  .25

  تسع وعشرون 62 سبع عشر 42 اثنا عشر 46 فرح قاسم محمد عبود العميري  .23

  اربع وعشرون 11 تسع عشر 42 خمس عشر 42 حاء محمد ياسين كاظم الربيعيفي  .24

  ثمان وعشرون 61 ثمان عشر 41 عشر فقط 42 ليث طالب كريم كاظم السامرائي  .22

  اربع وعشرون 61 اربع عشر 41 عشر فقط 42 ليث عبد هللا عزيز عبد هللا العزاوي  .22

  خمس وثالثون 12 سبع عشر 42 ثمان عشر 41 محمد جعفر محمد ياسين الزيدي  .27

محمد حسين ابراهيم يوسف   .28

 الخزرجي
  اربع وعشرون 16 عشرون 62 اثنا عشر 46

محمد رضوان لطيف نصيف   .29

 الدهلكي
  اربع وعشرون 61 اربع عشر 41 عشر فقط 42

 Eجائنا من  اربع وعشرون 61 عشر ثالث 41 احدى عشر 44 محمد عبد الرضا حسين   .21
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  ثالثون 12 سبع عشر 42 عشر ثالث 41 محمد عدوان عبد جواد االركي  .20

  اربع وعشرون 61 اربع عشر 41 عشر فقط 42 محمد فاضل فرحان خلف الجبوري  .25

  اربع وعشرون 61 اربع عشر 41 عشر فقط 42 محمد قحطان علي احمد التميمي  .23

 ثمان وعشرون 61 خمس عشر 42 ثالث عشر 41 محمد يونس حبيب  .24
-04ن راسبا كا

02 

  اربع وعشرون 61 اربع عشر 41 عشر فقط 42 مروان باسم كامل ظاهر التميمي  .22

مروه احمد عبد هللا نصيف   .22

 العزاوي
  ثالث وثالثون 11 عشرون 62 ثالث عشر 41

مروه محمد خليفة عباس   .27

 الخزرجي
  وثالثون ثمان 11 عشرون 62 ثمان عشر 41

  اربع وعشرون 61 عشر ثالث 41 احدى عشر 44 مصطفى نجاح كريم احمد الرديني  .28

  اربع وعشرون 61 اربع عشر 41 عشر فقط 42 مهند احمد طه علوان العزاوي  .29

  اربع وعشرون 61 اربع عشر 41 عشر فقط 42 مهيمن محمد حسن حسين التميمي  .71

 د . ش اربع وعشرون 61 اربع عشر 41 عشر فقط 42 ميس كامل صبري محمد المجمعي  .70

ن علي محمد منصور نسري  .75

 التميمي
  ثمان وثالثون 11 عشرون 62 ثمان عشر 41

  اربع وثالثون 11 عشرون 62 اربع عشر 41 نور حسين غازي عباس االحيجل  .73

 د . ش سبع وثالثون 12 ثمان عشر 41 تسع عشر 42 نور مزهر احمد حسن الربيعي  .74

  خمس وثالثون 12 ثمان عشر 41 سبع عشر 42 نور وضاح خزعل  .72

 د . ش وثالثون ثالث 11 ثمان عشر 41 عشر خمس 42 هالة زيدان لطيف حمادي  .72

هيثم عبد هللا فياض اسماعيل   .77

 الكروي
  تسع وعشرون 62 عشر خمس 42 عشر اربع 41

ياسر اسماعيل ناهي خميس   .78

 الحسيناوي
  وعشرون ثمان 61 خمس عشر 42 ثالث عشر 41

  اربع وعشرون 61 عشر ثالث 41 عشراحدى  44 يحيى وسمي كريم حسين التميمي  .79

  احدى وثالثون 14 ست عشر 42 خمس عشر 42 يعقوب يوسف عبد مجيد الكروي  .81

 العبور تأخذ األسماء من قوائم الحضور

 اسم الطالب الرباعي ت
درجة 
 الفصل
 األول

الدرجة 
 كتابة

 درجة 
 الفصل 
 الثاني

 الدرجة كتابة
مجموع 
الفصلين 

 السعي
 مالحظاتال الدرجة كتابة

 ثالثون 12 عشر ست 42 اربع عشر 41 احمد موفق مبارك 4
 وعشرون ثمان 61 عشر اربع 41 اربع عشر 41 امجد انور عيدان 6 
 وعشرون تسع 62 عشر اربع 41 خمس عشر 42 دعاء نزار محمد 1 
 ثالثون 12 خمس عشر 42 خمس عشر 42 زهراء حسين علي 1 
 وعشرون ثمان 61 عشر خمس 42 شرثالث ع 41 عبدهللا فاضل هادي 2 
 تسع وعشرون 62 اربع عشر 41 خمس عشر 42 عقيل علي حسين 2 
 وعشرون ثمان 61 عشر خمس 42 عشر فقط 41 عمر رشيد حميد 2 
 تسع وعشرون 62 عشر اربع 41 خمس عشر 42 مروان مؤيد محمد 1 
 ثمان وعشرون 61 عشر ست    42  اثنا عشر 46 نور صباح محمد 2 
 ثمان وعشرون 61 عشر اربع    41 اربع عشر 41 هدى عباس فاضل 42 
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 5102/5102المؤجلون للعام الدراسي 

 المالحظات االسم ت

0   

   

   

   

 

 5102/5102الرسوب بالغياب للعام الدراسي 

 المالحظات االسم ت

 بموجب كتابنا  ارشد كريم حسين 0

 بموجب كتابنا  حسن حسين عزاوي  5

 بموجب كتابنا  غفران كامل خورشيد 3

 بموجب كتابنا  محمد علي حسين علي 4

 بموجب كتابنا  مصطفى حميد داود 2

 5102/5102للعام الدراسي  المنقولين خارج القسم او الكلية 

 المالحظات االسم ت

0 

 5102-5-4في  5453نقلت الى قسم اللغة العربية بموجب كتاب ش ت م  عهد احمد علي 

   

   

   

 

 5102/5102للعام الدراسي  مرقنة قيودهم ال

 المالحظات االسم ت

 قدم معاملة ترقين قيد لقبوله في كلية التربية الرياضية احمد جاسم طه ياسين 0
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 بموجب كتابنا(  02  -02و  02-04 )و  04 -03لرسوبهم سنتين متتاليتين  باسم محمد حمود غربي 5

 بموجب كتابنا(  02  -02و  02-04 )و 04 -03وبهم سنتين متتاليتين لرس حسين صباح حسن 3

 بموجب كتابنا(  02  -02و  02-04 )و 04 -03لرسوبهم سنتين متتاليتين  علي محمود خليفة 4

 


