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(ج)شعبة / (الّدراسة الصباحٌة)المرحلة األولى 

(1)استمارة رقم  (البالغة                         ): أسم الماّدة

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

ست وثالثون36تسع عشرة19سبع عشرة17احمد المهدي عبد كرٌم ضحى1

احدى وثالثون31ست عشرة16خمس عشرة15محمود حسن ٌاسر ضمٌاء2

صفر0صفر0صفر0محمد عبد محمد طٌبه3

سبع وثالثون37تسع عشرة19ثمان عشرة18حسن فلٌح دهام الرحمن عبد4

احدى وثالثون31ست عشرة16خمس عشرة15حلبوت نعمه حسٌن الرحٌم عبد5

خمس وثالثون35ثمان عشرة18سبع عشرة17فهد عباس ابراهٌم العظٌم عبد6

صفر0صفر0صفر0جبر خلٌف غانم العظٌم عبد7

تسع وعشرون31سبع عشرة17اربع عشرة14شباط هادي غازي القادر عبد8

اثنتان وثالثون32سبع عشرة17خمس عشرة15علٌوي فاضل رشٌد هللا عبد9

صفر0صفر0صفر0ٌاسٌن خضٌر رعد هللا عبد10

ثالث وثالثون33سبع عشرة17ست عشرة16عباس محسن صالح عبدهللا11

ست وثالثون36تسع عشرة19سبع عشرة17مجٌد عبد كنعان عبدهللا12

ثمان وثالثون38عشرون20ثمان عشرة18نصٌف محمد جاسم عذراء13

اثنتان وثالثون32سبع عشرة17خمس عشرة15محجوب صباح روكان عذراء14

اثنتان وثالثون32سبع عشرة17خمس عشرة15سعدون بدر حسٌن عقٌل15

ثالث وثالثون33سبع عشرة17ست عشرة16حسن فلٌح حسٌن علوان16

صفر0صفر0صفر0مراد صكبان عل17ً

صفر0صفر0صفر0داود علوان مبدر عل18ً

تسع وثالثون39عشرون20تسع عشرة19فلٌح الكرٌم عبد عمر19

تسع وثالثون39عشرون20تسع عشرة19علً منصور كامل عمر20

خمس وثالثون35ثمان عشرة18سبع عشرة17ولً عدنان عمار غاده21

اربع وثالثون34ثمان عشرة18ست عشرة16جعفر كاظم الصاحب عبد غفران22

ست وثالثون36تسع عشرة19سبع عشرة17محمود حمٌد مجٌد غفران23

ست وثالثون36تسع عشرة19سبع عشرة17عباس حسن ثاٌر فاتن24

خمس وثالثون35ثمان عشرة18سبع عشرة17راشد حسٌن عبدهللا فاتن25

ست وثالثون36تسع عشرة19سبع عشرة17عبد الرحمن عبد اكرم فاطمة26

تسع وعشرون29خمس عشرة15اربع عشرة14محمد عباس سلمان فاطمة27

صفر0صفر0صفر0جاسم ابراهٌم فالح فاطمة28

صفر0صفر0صفر0منصور عناد محمد فاطمة29

اربع وثالثون34ثمان عشرة18ست عشرة16خضٌر قحطان مقداد فاطمة30

ثالثون30ست عشرة16اربع عشرة14شراد الحسٌن عبد مٌثم فاطمة31

اربعون40عشرون20عشرون20جعفر محمد هاشم فاطمة32

اثنتان وثالثون32سبع عشرة17خمس عشرة15جواد فاضل حسٌن فاطمه33

اثنتان وثالثون32سبع عشرة17خمس عشرة15عباس حسٌن رسول فاطمه34

صفر0صفر0صفر0مجٌد سالم جمال فائزة35

احدى وثالثون31ست عشرة16خمس عشرة15حسون جبار ستار فراس36

ثمان وثالثون38عشرون20ثمان عشرة18منهل حامد حسن فالح37

تسع وعشرون29خمس عشرة15اربع عشرة14شٌاع مشعان حسٌن كاظم38

اربع وثالثون34ثمان عشرة18ست عشرة16احمد الوهاب عبد اسماعٌل كفاح39

ست وثالثون36تسع عشرة19سبع عشرة17ابراهٌم محمود صالح كوثر40

اربعون40عشرون20عشرون20حسٌن علً عبد كوثر41

اربعون40عشرون20عشرون20عمران حسٌن محمد كوثر42

تسع وعشرون29خمس عشرة15اربع عشرة14محمد محمود هللا عبد لٌلى43

اربع وثالثون34ثمان عشرة18ست عشرة16حمد مهدي كرٌم لٌنا44

خمس وثالثون35تسع عشرة19ست عشرة16جوامٌر مجول ٌونس مارٌه45

 %40معدل السعي السنوي 
االسمت

معدل الفصل االول من 

20%

معدل الفصل الثاني من 

20%

باسم محمد ابراهٌم. د.م.ا:اسم استاذ المادة وتوقٌعه الدكتور لؤي صٌهود فوازرئٌس قسم اللغة العربٌة


