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كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

لم يمتحن لم يمتحن لم يمتحن خمٌس سبع اٌاد حماد1

تسع وعشرون29ثالث عشرة13ست عشرة16هللا عبد نجم جمال حمزة2

لم يمتحن لم يمتحن لم يمتحن جاسم فاضل محمد حمزة3

احدى وعشرون21ثماني8ثالث عشرة13حسٌن علً حسن حنان4

سبع وعشرون27ست عشرة16احدى عشرة11محمود ابراهٌم جلٌل حنٌن5

ثماني وعشرون28اثنتا عشرة12ست عشرة16متعب عدنان ولٌد حنٌن6

ثالث وثالثون33خمس عشرة15ثماني عشرة18هادي ابراهٌم جاسم حوراء7

ثالثون30سبع عشرة17ثالث عشرة13الٌاس الجبار عبد علً حوراء8

اثنتان وثالثون32خمس عشرة15سبع عشرة17صالح متعب مجبل حٌدر9

لم يمتحن لم يمتحن لم يمتحن فاضل رشٌد محمد حٌدر10

عشرون20تسع9احدى عشرة11صفر ثامر ولٌد خالد11

اربع وعشرون24اثنتا عشرة12اثنتا عشرة12احمد شهاب علً دعاء12

لم تمتحن لم تمتحن لم تمتحن عزٌز حسٌن هادي دعاء13

احدى وثالثون31ثالث عشرة13ثماني عشرة18عبد خلٌفه حسٌن رحاب14

اربع وعشرون24اثنتا عشرة12اثنتا عشرة12سبع كاظم حسٌن رحاب15

خمس وعشرون25عشر10خمس عشرة15ششه عواد صالح رسل16

خمس وعشرون25اثنتا عشرة12ثالث عشرة13علً خلف قحطان رسل17

تسع وعشرون29اثنتا عشرة12سبع عشرة17حسٌن ناصر مخٌبر رسل18

خمس وعشرون25عشر10خمس عشرة15حمودي علً هالل رسل19

خمس وعشرون25احدى عشرة11اربع عشرة14ناصر عوٌد ٌاسٌن رسل20

اثنتان وعشرون22احدى عشرة11احدى عشرة11رشٌد سعدون رشٌد21

ست وثالثون36سبع عشرة17تسع عشرة19نصٌف حاكم احمد رغد22

ثماني وعشرون28احدى عشرة11سبع عشرة17فٌاض جداع روكان رفل23

اثنتان وثالثون32خمس عشرة15سبع عشرة17سلطان هالل محمود رفل24

اربع وعشرون24احدى عشرة11ثالث عشرة13الحسن عبد صابر نزار رقٌة25

خمس وعشرون25اثنتا عشرة12ثالث عشرة13علً حسٌن هاشم رقٌه26

سبع وعشرون27اثنتا عشرة12خمس عشرة15احمد شكر الكرٌم عبد رواء27

ست وعشرون26اثنتا عشرة12اربع عشرة14احمد ابراهٌم خلٌل رؤى28

ثماني وعشرون28خمس عشرة15ثالث عشرة13حسٌن علً محمد رٌام29

ثماني وعشرون28ثالث عشرة13خمس عشرة15علً محمد حمد رٌسان30

ست وعشرون26عشر10ست عشرة16جبر محمد سلمان زبٌده31

ثماني وثالثون38عشرون20ثماني عشرة18علً محمد رحٌم زمن32

سبع وعشرون27اثنتا عشرة12خمس عشرة15الحسن عبد كاظم باسم زهراء33

احدى وثالثون31ثالث عشرة13ثماني عشرة18كرٌم حمٌد جاسم زهراء34

سبع وعشرون27خمس عشرة15اثنتا عشرة12هادي ٌاس شنٌف زهراء35

تسع وعشرون29اثنتا عشرة12سبع عشرة17عبد حسٌن علً زهراء36

اثنتان وعشرون22عشر10اثنتا عشرة12جاسم مهدي محمود زهراء37

ثالث وثالثون33خمس عشرة15ثماني عشرة18ٌحٌى صاحب مدحت زهراء38

عشرون20  سبع  7ثالث عشرة13زٌدان عٌدان سالم زهور39

عشرون20عشر10عشر10محمد الدٌن حسام زٌدون40

ثماني وعشرون28احدى عشرة11سبع عشرة17حسن علً حسٌن زٌنب41

تسع وعشرون29ثالث عشرة13ست عشرة16سلمان عٌسى االمٌر عبد زٌنب42

سبع وعشرون27عشر10سبع عشرة17حسٌن عباس فاضل زٌنب43

تسع وعشرون29ثالث عشرة13ست عشرة16فهد داخل صكبان سارة44

لم يمتحن لم يمتحن لم يمتحن اسماعٌل خضٌر سلمان سبت45ً

عشرون20عشر10عشر10سبع عبعوب اللطٌف عبد سجى46

خمس وعشرون25اثنتا عشرة12ثالث عشرة13سحاب محمد جسام سرور47

اثنتان وثالثون32ست عشرة16ست عشرة16ٌوسف دعٌر نوح سرى48

ست وعشرون26احدى عشرة11خمس عشرة15محمود مجبل ابراهٌم سالم49

خمس وعشرون25احدى عشرة11اربع عشرة14محمد جاسم لطٌف سماهر50

تسع وعشرون29خمس عشرة15اربع عشرة14ٌاسٌن طه مزهر سناء51

خمس وثالثون35سبع عشرة17ثماني عشرة18هالل علً احمد سوالف52

ثالثون30ست عشرة16اربع عشرة14رزوقً محمد سالم شذى53

لم تمتحن لم تمتحن لم تمتحن بحر هادي الدٌن صدر شرمٌن54

 %40معدل السعي السنوي 
االسمت

%20معدل الفصل الثاني من %20معدل الفصل االول من 

الدكتور لؤي صٌهود فواز
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