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كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

فقط خمسة عشر 15فقط سبعة 7فقط ثمانٌة 8احمد رحٌم عٌدان زٌدان1

فقط خمسة وعشرون 25فقط ثالثة عشر 13فقط إثنى عشر 12احمد عباس موسى عل2ً

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط تسعة عشر 19فقط تسعة 9اروى بدٌع صالح عبد الكرٌم3

فقط ثالثون 30فقط سبعة عشر 17فقط ثالثة عشر 13اسراء فالح حسن خلف4

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط سبعة عشر 17فقط إحدى عشر 11اسراء فؤاد محمود ول5ً

فقط خمسة وثالثون 35فقط تسعة عشر 19فقط ستة عشر 16اسماء ٌاسٌن داٌس حنٌتر6

فقط واحد وثالثون 31فقط تسعة عشر 19فقط إثنى عشر 12آسٌا ابراهٌم حسن جمعة7

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط سبعة عشر 17فقط إحدى عشر 11اعراف ماجد مزهر برجس8

فقط أربعة وعشرون 24فقط خمسة عشر 15فقط تسعة 9امٌرة جواد حمٌد عبد االمٌر9

فقط ثالثة وثالثون 33فقط تسعة عشر 19فقط أربعة عشر 14امٌمة كرٌم صبار علوان10

فقط ستة وعشرون 26فقط أربعة عشر 14فقط إثنى عشر 12انمار حسٌن علً احمد11

فقط واحد وثالثون 31فقط سبعة عشر 17فقط أربعة عشر 14انور علً كرٌم جاسم12

فقط ثالثة وثالثون 33فقط عشرون 20فقط ثالثة عشر 13اٌات عباس حسٌن محمد13

فقط سبعة وثالثون 37فقط عشرون 20فقط سبعة عشر 17آٌة فاضل عباس كٌطان14

فقط ثالثة وعشرون 23فقط ثالثة عشر 13فقط عشرة 10اٌسر ردام محمد عباس15

فقط أربعة وثالثون 34فقط تسعة عشر 19فقط خمسة عشر 15اٌالف جبار عبد هللا دروٌش16

فقط سبعة وعشرون 27فقط سبعة عشر 17فقط عشرة 10اٌالف محمد ذٌاب17

فقط أربعة وثالثون 34فقط ثمانٌة عشر 18فقط ستة عشر 16اٌمان ذٌاب سلمان ابراهٌم18

فقط ستة وثالثون 36فقط عشرون 20فقط ستة عشر 16اٌمان علً احمٌد حسن19

فقط سبعة وثالثون 37فقط عشرون 20فقط سبعة عشر 17بتول محمد خلف كاطع20

فقط ستة وثالثون 36فقط تسعة عشر 19فقط سبعة عشر 17براء لٌث رشٌد عل21ً

فقط أربعة وثالثون 34فقط عشرون 20فقط أربعة عشر 14براق غظنفر حمٌد امٌن22

فقط خمسة وثالثون 35فقط عشرون 20فقط خمسة عشر 15تقى اٌاد حارز عبد هللا23

فقط خمسة وثالثون 35فقط عشرون 20فقط خمسة عشر 15تهانً مصطفى عبد الكرٌم جبار24

فقط ثالثة وثالثون 33فقط تسعة عشر 19فقط أربعة عشر 14جنان حاتم علوان داود25

فقط ثالثة وثالثون 33فقط تسعة عشر 19فقط أربعة عشر 14حاتم حومد ناصر جحٌل26

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط أربعة عشر 14فقط أربعة عشر 14حسٌن احمد عبدون خمٌس27

فقط اثنان وثالثون 32فقط عشرون 20فقط إثنى عشر 12حسٌن عباس جاسم خلف28

فقط أربعة وثالثون 34فقط تسعة عشر 19فقط خمسة عشر 15حمد جاسم محمد صالح29

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط عشرون 20فقط ثمانٌة 8حنان فاضل صالح مهدي30

فقط ثالثة وثالثون 33فقط ثمانٌة عشر 18فقط خمسة عشر 15حنٌن ناصر مسعود ابراهٌم31

فقط سبعة وعشرون 27فقط خمسة عشر 15فقط إثنى عشر 12حوراء كاظم مهدي محمد32

فقط أربعة وعشرون 24فقط خمسة عشر 15فقط تسعة 9حٌدر حاجم سلٌمان محمود33

فقط عشرون 20فقط إثنى عشر 12فقط ثمانٌة 8حٌدر علً عبد الخالق رشاد34

فقط ستة وثالثون 36فقط تسعة عشر 19فقط سبعة عشر 17حٌدر مهدي حسن محمد35

فقط تسعة وعشرون 29فقط ثمانٌة عشر 18فقط إحدى عشر 11خلود عامر محمد حمد36

فقط أربعة وثالثون 34فقط عشرون 20فقط أربعة عشر 14دالٌا شاكر محمود عباس37

فقط سبعة وعشرون 27فقط خمسة عشر 15فقط إثنى عشر 12دانٌال محمود حسن عباس38

فقط سبعة وعشرون 27فقط تسعة عشر 19فقط ثمانٌة 8دحام حمٌد عبود عزٌز39

فقط ثمانٌة وثالثون 38فقط عشرون 20فقط ثمانٌة عشر 18دعاء عبد الغفور جاسم محمد40

ت
%40السعً السنوي %20الفصل الثانً %20الفصل االول 
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فقط اثنان وعشرون 22فقط أربعة عشر 14فقط ثمانٌة 8ذٌاب عماد نوري خلٌفة41

فقط سبعة وثالثون 37فقط عشرون 20فقط سبعة عشر 17رسل ابو عبٌدة مهدي نصٌف42

فقط ستة وثالثون 36فقط عشرون 20فقط ستة عشر 16رسل كرٌم ابراهٌم سلمان43

فقط خمسة وثالثون 35فقط تسعة عشر 19فقط ستة عشر 16رفل محمد عبد الحسٌن هان44ً

فقط خمسة وثالثون 35فقط عشرون 20فقط خمسة عشر 15رقٌة علً تركً عناد45

فقط خمسة وثالثون 35فقط تسعة عشر 19فقط ستة عشر 16رنا علً حسٌن عل46ً

فقط سبعة وثالثون 37فقط عشرون 20فقط سبعة عشر 17رنا عماد محمد خمٌس47

فقط أربعة وثالثون 34فقط تسعة عشر 19فقط خمسة عشر 15زكرٌا سلطان خلٌل عبد48

فقط اثنان وثالثون 32فقط عشرون 20فقط إثنى عشر 12زهراء رعد حسٌن محمد49

فقط سبعة وعشرون 27فقط ثمانٌة عشر 18فقط تسعة 9زهراء موسى عبد الكرٌم عباس50

فقط أربعة وثالثون 34فقط عشرون 20فقط أربعة عشر 14زٌنب حسٌن فلٌح حسن51

فقط سبعة وثالثون 37فقط عشرون 20فقط سبعة عشر 17زٌنب عزاوي صبر ناصر52

فقط ستة وثالثون 36فقط عشرون 20فقط ستة عشر 16زٌنة اسماعٌل خلف حسٌن53

فقط أربعة وثالثون 34فقط عشرون 20فقط أربعة عشر 14زٌنة فاضل جبار عباس54

فقط ستة وثالثون 36فقط عشرون 20فقط ستة عشر 16ساره احمد خلف حمود55

فقط أربعة وثالثون 34فقط تسعة عشر 19فقط خمسة عشر 15سامر عدنان محمد هادي صالح56

فقط تسعة وعشرون 29فقط سبعة عشر 17فقط إثنى عشر 12سامً بالسم ٌاسٌن عبد الحسٌن57

فقط ثالثة وثالثون 33فقط عشرون 20فقط ثالثة عشر 13سرى حسٌن عطٌه حبٌب58

فقط اثنان وثالثون 32فقط ثمانٌة عشر 18فقط أربعة عشر 14سعد نهاد عباس صالح59

فقط سبعة وثالثون 37فقط عشرون 20فقط سبعة عشر 17سمٌه احمد شحاذه محمود60

فقط أربعة وثالثون 34فقط تسعة عشر 19فقط خمسة عشر 15سهى غازي فٌصل شاكر61

فقط ستة وثالثون 36فقط عشرون 20فقط ستة عشر 16سوزان سلمان حمٌد محمود62

فقط خمسة وثالثون 35فقط تسعة عشر 19فقط ستة عشر 16شاكر محمود جاسم نصٌف63

فقط خمسة وثالثون 35فقط عشرون 20فقط خمسة عشر 15شهد رشٌد جاسم حسن64

فقط أربعة وثالثون 34فقط عشرون 20فقط أربعة عشر 14شهد كمال حسٌن65

فقط اثنان وثالثون 32فقط ثمانٌة عشر 18فقط أربعة عشر 14شهد محمد حمٌد عل66ً

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط سبعة عشر 17فقط إحدى عشر 11صابرٌن صادق عبود جمعه67

فقط واحد وثالثون 31فقط سبعة عشر 17فقط أربعة عشر 14صافً احمد فاضل قاسم68

فقط خمسة وثالثون 35فقط تسعة عشر 19فقط ستة عشر 16ضحى احمد علوان اسماعٌل69

فقط ستة وثالثون 36فقط عشرون 20فقط ستة عشر 16ضحى حسٌن محمد بدع70

فقط ثالثة وثالثون 33فقط عشرون 20فقط ثالثة عشر 13عبد االله خالد غالب حسٌن71

فقط أربعة وعشرون 24فقط أربعة عشر 14فقط عشرة 10علً الهادي هاشم جاسم حسٌن72

فقط خمسة وثالثون 35فقط عشرون 20فقط خمسة عشر 15علً جعفر عبد الحسٌن73

فقط واحد وثالثون 31فقط تسعة عشر 19فقط إثنى عشر 12علً حٌدر حسٌن عل74ً

فقط ثالثة وثالثون 33فقط عشرون 20فقط ثالثة عشر 13علً رمضان علً عبد75

فقط عشرون 20فقط عشرة 10فقط عشرة 10علً ماجد مزهر برجس76

فقط ثالثون 30فقط ثمانٌة عشر 18فقط إثنى عشر 12عمار خضٌر عباس محمد77

فقط ثالثون 30فقط تسعة عشر 19فقط إحدى عشر 11عون ٌحٌى صالح اسماعٌل78

فقط أربعة وثالثون 34فقط عشرون 20فقط أربعة عشر 14غسان قادر مذري عل79ً

فقط أربعة وثالثون 34فقط تسعة عشر 19فقط خمسة عشر 15غسق صباح حسن سلطان80

فقط واحد وثالثون 31فقط ثمانٌة عشر 18فقط ثالثة عشر 13غفران ناصر عداي عٌدان81

فقط ستة وعشرون 26فقط خمسة عشر 15فقط إحدى عشر 11فاطمة فرٌد شٌرخان عل82ً
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فقط سبعة وثالثون 37فقط عشرون 20فقط سبعة عشر 17فاطمة محمد عبد الستار نصٌف83

فقط أربعة وثالثون 34فقط تسعة عشر 19فقط خمسة عشر 15فاطمه خلٌل ابراهٌم احمد84

فقط ستة وثالثون 36فقط عشرون 20فقط ستة عشر 16فاطمه خلٌل ابراهٌم عوده85

فقط خمسة وثالثون 35فقط تسعة عشر 19فقط ستة عشر 16فاطمه ساجد هادي صالح86

فقط خمسة وثالثون 35فقط عشرون 20فقط خمسة عشر 15فاطمه كنعان حسن حدري87

فقط سبعة وثالثون 37فقط عشرون 20فقط سبعة عشر 17فرح انٌس فٌصل مجٌد88

فقط خمسة وثالثون 35فقط عشرون 20فقط خمسة عشر 15فالح محمود حٌدر مزعل89

فقط خمسة وثالثون 35فقط تسعة عشر 19فقط ستة عشر 16كرار عباس حسٌن جاسم90

فقط ثالثة وثالثون 33فقط عشرون 20فقط ثالثة عشر 13كوثر هاشم جاسم حماده91

فقط خمسة عشر 15فقط سبعة 7فقط ثمانٌة 8ماهر محمد حسٌن خلف92

فقط ستة وثالثون 36فقط تسعة عشر 19فقط سبعة عشر 17محمد جاسم محمد حسن93

فقط سبعة وثالثون 37فقط عشرون 20فقط سبعة عشر 17محمد حسن فارس جواد94

فقط سبعة وثالثون 37فقط عشرون 20فقط سبعة عشر 17محمد حسٌن علٌوي95

فقط أربعة وثالثون 34فقط تسعة عشر 19فقط خمسة عشر 15محمد مثنى جمٌل شهاب96

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط خمسة عشر 15فقط ثالثة عشر 13محمد نجم رضا عباس97

فقط سبعة وثالثون 37فقط عشرون 20فقط سبعة عشر 17محمود عدنان مصحب حسٌن98

فقط ثالثون 30فقط ثمانٌة عشر 18فقط إثنى عشر 12محمود قاسم مجٌد محمد99

فقط ثمانٌة وثالثون 38فقط عشرون 20فقط ثمانٌة عشر 18مروه حامد صالح محمد100

فقط ثمانٌة وثالثون 38فقط عشرون 20فقط ثمانٌة عشر 18مروه هاشم عبد الكرٌم سلمان101

فقط ثالثة وثالثون 33فقط تسعة عشر 19فقط أربعة عشر 14مرٌم سمٌر عبد عل102ً

فقط ثالثون 30فقط ستة عشر 16فقط أربعة عشر 14مصطفى جمال خمٌس جنٌد103

فقط خمسة عشر 15فقط اثنان 2فقط ثالثة عشر 13مصطفى حمٌد صالح محمود104

فقط أربعة وثالثون 34فقط عشرون 20فقط أربعة عشر 14مصطفى عصام مهدي حسن105

فقط سبعة وعشرون 27فقط تسعة عشر 19فقط ثمانٌة 8معد عادل زاٌر حبٌب106

فقط ستة وثالثون 36فقط تسعة عشر 19فقط سبعة عشر 17مناف مؤٌد ابراهٌم رمٌض107

فقط خمسة وثالثون 35فقط عشرون 20فقط خمسة عشر 15مها احمد جبار جواد108

فقط ستة وثالثون 36فقط تسعة عشر 19فقط سبعة عشر 17مها فوزي اسود جارك109

فقط سبعة وثالثون 37فقط عشرون 20فقط سبعة عشر 17مودة واثق محمد عبد110

فقط خمسة وثالثون 35فقط تسعة عشر 19فقط ستة عشر 16مؤٌد محمد اسماعٌل سلوم111

فقط سبعة وثالثون 37فقط عشرون 20فقط سبعة عشر 17مٌساء محمود عبد علً حسٌن112

فقط ستة وثالثون 36فقط عشرون 20فقط ستة عشر 16نادٌة ابراهٌم فالح حسن113

فقط ثالثة وثالثون 33فقط تسعة عشر 19فقط أربعة عشر 14نبأ صباح هامل طالب114

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط خمسة عشر 15فقط ثالثة عشر 13نبأ طالب حمود عطٌه115

فقط ثالثة وثالثون 33فقط ثمانٌة عشر 18فقط خمسة عشر 15نسرٌن فوزي سلمان حٌدر116

فقط خمسة وثالثون 35فقط عشرون 20فقط خمسة عشر 15نور جمٌل ابراهٌم حسن117

فقط واحد وثالثون 31فقط ثمانٌة عشر 18فقط ثالثة عشر 13نور خضٌر عباس راض118ً

فقط سبعة وثالثون 37فقط عشرون 20فقط سبعة عشر 17هالة خالد حاتم عل119ً

فقط ثالثة وثالثون 33فقط عشرون 20فقط ثالثة عشر 13همام ظاهر ابراهٌم عبد120

فقط اثنان وثالثون 32فقط عشرون 20فقط إثنى عشر 12هناء ناصر جلٌل ابراهٌم121

فقط تسعة وعشرون 29فقط ستة عشر 16فقط ثالثة عشر 13وائل عبد المنعم محمد خلٌل122

فقط سبعة وثالثون 37فقط تسعة عشر 19فقط ثمانٌة عشر 18ودٌان ابراهٌم خلٌل اسماعٌل123

فقط واحد وثالثون 31فقط ستة عشر 16فقط خمسة عشر 15ورود جاسم قحطان عل124ً

فقط ثمانٌة وثالثون 38فقط عشرون 20فقط ثمانٌة عشر 18وسن خلٌل نجم محمود125
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فقط ستة وثالثون 36فقط تسعة عشر 19فقط سبعة عشر 17والء حسٌن سلمان احمد126

دالل هادي حسٌن ابراهٌم127
حاتم حوم غدٌر ثجٌل128
صابرٌن حمادي جمٌل حمادي129
عبد هللا جمعة ردام علوان130
مرٌم حسن نصٌف جاسم131
همام احمد عبد الصمد حسن132
حسٌن هادي محمد133
زٌنب جلٌل ابراهٌم عوٌد134
عال ٌاسٌن جواد كاظم135
لقاء كرٌم عبد هللا حسٌن136
نهى خلف حسٌن مخلف137
هدٌر محمود خلف138
بلسم محمد عطٌة حمٌد139
وجدان عبٌد جاسم محمد140
حامد كرٌم حسٌن عل141ً
علً ابراهٌم عباس عبد142
فرقان ثائر حسٌن عٌفان143
وسن سلمان حاج علً غالم144

13/4/2016 فً 5670 راسب بالغٌاب بموجب االمر االداري المرقم 2015-2016

13/4/2016 فً 5670 راسب بالغٌاب بموجب االمر االداري المرقم 2015-2016

13/4/2016 فً 5670 راسب بالغٌاب بموجب االمر االداري المرقم 2015-2016

13/4/2016 فً 5670 راسب بالغٌاب بموجب االمر االداري المرقم 2015-2016

13/4/2016 فً 5670 راسب بالغٌاب بموجب االمر االداري المرقم 2015-2016

13/4/2016 فً 5670 راسب بالغٌاب بموجب االمر االداري المرقم 2015-2016

13/4/2016 فً 5670 راسب بالغٌاب بموجب االمر االداري المرقم 2015-2016

13/4/2016 فً 5670 راسب بالغٌاب بموجب االمر االداري المرقم 2015-2016

1016-2-2فً 2180ص .ط. مؤجل بموجب االمر االداري المرقم ش2015-2016

13/4/2016 فً 5670 راسب بالغٌاب بموجب االمر االداري المرقم 2015-2016

13/4/2016 فً 5670 راسب بالغٌاب بموجب االمر االداري المرقم 2015-2016

13/4/2016 فً 5670 راسب بالغٌاب بموجب االمر االداري المرقم 2015-2016

13/4/2016 فً 5670 راسب بالغٌاب بموجب االمر االداري المرقم 2015-2016

2016-1-31فً 1941ص .ط. مؤجلة بموجب االمر االداري المرقم ش2015-2016

1016-2-2فً 2180ص .ط. مؤجل بموجب االمر االداري المرقم ش2015-20165

1016-2-2فً 2180ص  .ط. مؤجلة بموجب االمر االداري المرقم ش2015-2016

1016-2-14فً 2641م  . مؤجل بموجب كتاب امانة مجلس الكلٌة المرق أ2015-2016

1016-2-2فً 2180ص .ط. مؤجلة بموجب االمر االداري المرقم ش2015-2016

خالد جمال حمدي . د.أ: رئٌس القسم زهٌر عبد ابراهٌم .م.م:استاذ المادة


