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كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

سبع وعشرون27اربع عشرة14ثالث عشرة13ندا حسن ثاٌر كرار1

ثالثون30خمس عشرة15خمس عشرة15ادعٌن عباس عادل لٌلى2

خمس وعشرون25ثالث عشرة13ثنتا عشر12علً حسٌن علً لٌنا3

ست وعشرون26اربع عشرة14ثنتا عشر12نعمه احمد اجود محمد4

خمس وعشرون25ثالث عشرة13ثنتا عشر12هالوش كاظم باقر محمد5

خمس وعشرون25ثالث عشرة13ثنتا عشر12حمد علوان حسن محمد6

خمس وعشرون25ثالث عشرة13ثنتا عشر12حمٌد علً راضً محمد7

خمس وعشرون25ثالث عشرة13ثنتا عشر12ندا حسن روضان محمد8

خمس وعشرون25ثالث عشرة13ثنتا عشر12حبٌب زاٌر عادل محمد9

صفر0صفرصفركرٌم خلٌل ندٌم محمد10

ست وعشرون26ثالث عشرة13ثالث عشرة13خلف عدوان فاضل محمود11

صفر0صفرصفرهواس ٌاسٌن محمود12

ثالثون30خمس عشرة15خمس عشرة15محمد حمٌد جابر مرتضى13

ست وعشرون26اربع عشرة14ثنتا عشر12مربط سلمان حسٌن مرتضى14

ست وعشرون26ثالث عشرة13ثالث عشرة13خرموش طعمة طه مروة15

سبع وعشرون27ثالث عشرة13اربع عشرة14محمد كرٌم جاسم مرٌم16

ثالثون30خمس عشرة15خمس عشرة15صالح القادر عبد صالح مرٌم17

ست وعشرون26اربع عشرة14ثنتا عشر12قاسم علكم لطٌف مرٌم18

صفر0صفرصفرجمعة حسٌن مصطفى19

سبع وعشرون27اربع عشرة14ثالث عشرة13حسٌن محمد خضٌر مصطفى20

ثمان وعشرون28اربع عشرة14اربع عشرة14حمد كاظم طالب مصطفى21

خمس وعشرون25ثالث عشرة13ثنتا عشر12عناد سلمان ماهود منٌر22

ثالثون30خمس عشرة15خمس عشرة15حسٌن علوان خوام مٌثم23

ثمان وعشرون28اربع عشرة14اربع عشرة14محمود سعٌد الوهاب عبد مٌس24

سبع وعشرون27اربع عشرة14ثالث عشرة13محمود مهدي صالح مٌساء25

ست وعشرون26اربع عشرة14ثنتا عشر12جبر صادق جاسم نبأ26

سبع وعشرون27اربع عشرة14ثالث عشرة13محمد رٌحان سعد نبأ27

سبع وعشرون27اربع عشرة14ثالث عشرة13عبود هاتف موفق نبأ28

ست وعشرون26ثالث عشرة13ثالث عشرة13علٌوي ابراهٌم اسماعٌل نبراس29

ثالثون30خمس عشرة15خمس عشرة15محمد عباس حمٌد نسائم30

صفر0صفرصفرجامل حسن نسرٌن31

ثالثون30خمس عشرة15خمس عشرة15حسن نعمان ثائر نهى32

سبع وعشرون27اربع عشرة14ثالث عشرة13علو احمد سعد نهى33

ست وعشرون26اربع عشرة14ثنتا عشر12حسن خلف حسن الهدى نور34

ست وعشرون26اربع عشرة14ثنتا عشر12حمد شهاب حسٌن نور35

صفر0صفرصفرحسٌن سامً نور36

 %40معدل السعي السنوي 
االسمت

%20معدل الفصل الثاني من %20معدل الفصل االول من 
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ثالثون30خمس عشرة15خمس عشرة15جاسم امحٌسن علً نور37

تسع وعشرون29خمس عشرة15اربع عشرة14جاسم حسٌن علوان هاجر38

صفر0صفرصفرمحمد جاسم جمٌل هاشم39

تسع وعشرون29خمس عشرة15اربع عشرة14زٌدان صقر جاسم هبه40

ثمان وعشرون28خمس عشرة15ثالث عشرة13صالح عبد عمر هجران41

ثمان وعشرون28اربع عشرة14اربع عشرة14االمٌر عبد هجول حسن هدى42

ثالثون30خمس عشرة15خمس عشرة15علً نادر صباح هدى43

ثمان وعشرون28اربع عشرة14اربع عشرة14محمد احمد عمار هدى44

سبع وعشرون27اربع عشرة14ثالث عشرة13هللا عبد احمد حامد هدٌل45

صفر0صفرصفر0علٌوي طه محمد هدٌل46

ثالثون30خمس عشرة15خمس عشرة15كاظم محمد اسماعٌل هند47

ثالثون30خمس عشرة15خمس عشرة15خلف هللا عبد الستار عبد هند48

ثمان وعشرون28اربع عشرة14اربع عشرة14عرسان راشد علً ودٌان49

سبع وعشرون27اربع عشرة14ثالث عشرة13عباس احمد علً وسن50

ست وعشرون26ثالث عشرة13ثالث عشرة13رشٌد هزاع جنعان وصال51

اربع وعشرون24ثالث عشرة13احدى عشرة11احمد محمد خلف ٌاسر52

خمس وعشرون25ثالث عشرة13ثنتا عشر12سلمان كرٌم محمد ٌسار53

خمس وعشرون25ثالث عشرة13ثنتا عشر12حسٌن محمود محمد ٌسرى54
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