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معدالت السعً السنوي

ًّ  م2019–2018: للعام الدراس

(ب)شعبة / (الّدراسة الصباحٌة)المرحلة الثالثة 

 (االدب العباسً     ): أسم الماّدة

(1)استمارة رقم 

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

أربع وثالثون  34ثمانٌة عشر18ستة عشر16خرام حموْد خمثري خل٘ل1

سبع وعشرون  27خمسة عشر15اثنى عشر12خل٘ل عثد خل٘ل صاحل2

خمس وعشرون  25خمسة عشر15عشر10دعاء داسم خل٘ل دظي3

ثالث وعشرون  23ثالثة عشر13عشر10دعاء عثد اجلل٘ل4

واحد وثالثون  31ستة عشر16خمسة عشر15دالل جاطن خضري جارك5

ثمان وعشرون  28خمسة عشر15ثالثة عشر13دالل عوار مح٘د دظي6

ثالث وثالثون  33ستة عشر16سبعة عشر17    دً٘ا دظني عثد اهلل محاد7ٕ

ست وعشرون  26اربعة عشر14اثنى عشر12دٗاًا عدًاى امحد جاطن8

ثالثون  30ستة عشر16اربعة عشر14دٗاًا عوز عثد الزمحي لفرح9

أربع وعشرون  24اثنى عشر12اثنى عشر12راهٖ غاسٕ حموْد شِاب    10

سبع وعشرون  27اثنى عشر12خمسة عشر15راً٘ا ددام علٖ سٗداى11

خمس وثالثون  35ثمانٌة عشر18سبعة عشر17رداب ض٘اء خل٘ل شِاب12

تسع وعشرون  29سبعة عشر17اثنى عشر12رداب ُاشن عث٘د علٖ    13

خمس وعشرون  25ثالثة عشر13اثنى عشر12رطل ثاٗز ُاشن دظي14

ست وعشرون  26اربعة عشر14اثنى عشر12رطل خضري عثاص عثد العظ٘ن15

سبع وعشرون  27اربعة عشر14ثالثة عشر13رشا سٗداى ْٗطف حمود16

ثالثون  30خمسة عشر15خمسة عشر15رفاء داّد طلواى امحد17

خمس وثالثون  35تسعة عشر19ستة عشر16رفاء عثد احلظي مخ٘ض ك٘طاى18

ست وثالثون  36تسعة عشر19سبعة عشر17رفاٍ حمود هالك خل٘ل19

واحد وثالثون  31ستة عشر16خمسة عشر15رفل ًصزخ عٌاد كاظن20

اثنان وثالثون  32ستة عشر16ستة عشر16رق٘ح ًضال دظي جاطن21

خمس وعشرون  25اربعة عشر14احد عشر11رُام أمحد ثاهز علْاى22

واحد وثالثون  31ستة عشر16خمسة عشر15رّاء لط٘ف ًص٘ف جاطن23

سبع وعشرون  27ثالثة عشر13اربعة عشر14رؤٓ صالح خلف سٗداى24

سبع وعشرون  27اثنى عشر12خمسة عشر15رؤٓ حموْد جاطن كْداى25

تسع وعشرون  29خمسة عشر15اربعة عشر14رؤٓ جنن عثد26

سبع وعشرون  27اربعة عشر14ثالثة عشر13رؤٓ ّطام صاحل هِدٕ   27

ثالثون  30خمسة عشر15خمسة عشر15رٗح رد٘ن حموْد ْٗطف28

عشر   10صفر0عشر10رِٗام طلطاى عْى29

أربع وثالثون  34ثمانٌة عشر18ستة عشر16سُزاء امحد عثد اهلل هطز30

تسع وعشرون  29اربعة عشر14خمسة عشر15سُزاء امحد هْداى عل31ٖ

اثنان وثالثون  32سبعة عشر17خمسة عشر15سُزاء ادٗة جل٘ل خضري32

تسع عشرة  19تسعة 9عشر10سُزاء امساع٘ل حمثْب عشٗش33

عشرون  20عشر10عشر10سُزاء د٘در هِدٕ كاظن34

ثمان وعشرون  28ستة عشر16اثنى عشر12سُزاء طعد جم٘د مح٘د35

اثنان وثالثون  32ستة عشر16ستة عشر16سُزاء عثاص فاضل عثد محد36
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(1)استمارة رقم 

ثالثون  30خمسة عشر15خمسة عشر15سُزاء علٖ امحد صاحل37

ثالثون  30خمسة عشر15خمسة عشر15سُزاء علٖ دظني عثاص38

أربع وثالثون  34سبعة عشر17سبعة عشر17سُزاء عواد جدّع دظني39

ثالثون  30ستة عشر16اربعة عشر14سُزاء فاضل عثاص حمود عل40ٖ

ثالث وعشرون  23احد عشر11اثنى عشر12سُزاء قاطن صادق41

ست وعشرون  26اربعة عشر14اثنى عشر12سُزاء حمود دظي اتزاُ٘ن42

واحد وثالثون  31ستة عشر16خمسة عشر15سٌٗة خل٘ل اتزاُ٘ن خضري43

اثنان وثالثون  32ستة عشر16ستة عشر16سٌٗة علٖ دظني عل44ٖ

اثنان وعشرون  22اثنى عشر12عشر10سٌٗة فل٘خ شِاب دظي45

اثنان وثالثون  32سبعة عشر17خمسة عشر15سٌٗة قاطن دظي شِاب46

أربع وثالثون  34سبعة عشر17سبعة عشر17سٌٗة حمود عثاص     47

ثالث وعشرون  23ثالثة عشر13عشر10طارج دظي دظني جثار48

ثالثون  30ستة عشر16اربعة عشر14طارج دظني حمود جاطن49

سبع وعشرون  27ثالثة عشر13اربعة عشر14طارج علٖ دظي جاطن50

أربع وثالثون  34ثمانٌة عشر18ستة عشر16طجٔ شْكد حموْد غ51ٌٖ

اثنان وثالثون  32ستة عشر16ستة عشر16طجٔ صثاح علٖ جثار52

عشرون  20عشر10عشر10طجٔ علٖ عثد الزضا53

سبع وعشرون  27خمسة عشر15اثنى عشر12طذز جمثل داّد عثد     54

تسع عشرة  19تسع9عشر10طزٓ ُاشن دظي55

ست وعشرون  26خمسة عشر15احد عشر11طعد طرار حموْد هطلك56

أربعون  40عشرون20عشرون20طفاًَ ٗاطني دظني خلف57

صفر0صفر0صفر0طلواى ددام شالل58

تسع وعشرون  29اربعة عشر14خمسة عشر15مساح هظفز عثد اهلل عط٘ح59

ثالثون  30خمسة عشر15خمسة عشر15مساح ّطام هِدٕ طلواى60

سبع وعشرون  27خمسة عشر15اثنى عشر12طٌاء دظني امحد جْاد61

واحد وثالثون  31ستة عشر16خمسة عشر15طٌاء طارق أمساع٘ل حموْد62

واحد وثالثون  35تسعة عشر19ستة عشر16طْطي رعد هطز داج63

اربعة وعشرون24اربعة عشر14عشر10طٌ٘اء طِ٘ل عثد اهلل رش٘د64

ثالثون  30خمسة عشر15خمسة عشر15شذٓ دظني حمظي65

تسع وعشرون  29اربعة عشر14خمسة عشر15شزّق جاطن ديل خلف66

خمس وعشرون  25ثالثة عشر13اثنى عشر12شفاء عاٗد خلف دظني67

أربع وثالثون  34ثمانٌة عشر18ستة عشر16ش٘واء علٖ ذزك68ٖ
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