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(ب)شعبة / (الّدراسة الصباحٌة)المرحلة الثالثة 

(1)استمارة رقم  (الكتاب القدٌم ): اسم الماّدة

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

ثمانً وثالثون38عشرون20ثمانً عشرة18ختام محمود مخبٌر خلٌل1

أربع وعشرون24ثالث عشرة13إحدى عشرة11خلٌل عبد خلٌل صالح2

خمس وعشرون25اثنتا عشرة12ثالث عشرة13دعاء حازم خلٌل حسن3

ثالث وعشرون23ثالث عشرة13عشر10دعاء عبد الجلٌل4

سبع وثالثون37ثمان عشرة18تسع عشرة19دالل جاسم خضٌر جارك5

تسع وعشرون29سبع عشرة17اثنتا عشرة12دالل عمار حمٌد حسن6

أربع وثالثون34ست عشرة16ثمانً عشرة18    دنٌا حسٌن عبد هللا حمادي7

أربع وثالثون34ست عشرة16ثمانً عشرة18دٌانا عدنان احمد جاسم8

ثمانً وثالثون38تسع عشرة19تسع عشرة19دٌانا عمر عبد الرحمن لفتة9

اثنتان وثالثون32سبع عشرة17خمس عشرة15رامً غازي محمود شهاب    10

تسع وثالثون39عشرون20تسع عشرة19رانٌا دحام علً زٌدان11

تسع وثالثون39عشرون20تسع عشرة19رحاب ضٌاء خلٌل شهاب12

ثالث وثالثون33ست عشرة16سبع عشرة17رحاب هاشم عبٌد علً    13

أربع وثالثون34ثمان عشرة18ست عشرة16رسل ثاٌر هاشم حسن14

أربع وثالثون34ست عشرة16ثمانً عشرة18رسل خضٌر عباس عبد العظٌم15

أربع وثالثون34ست عشرة16ثمانً عشرة18رشا زٌدان ٌوسف محمد16

ست وثالثون36سبع عشرة17تسع عشرة19رفاء داود سلمان احمد17

أربعون40عشرون20عشرون20رفاء عبد الحسن خمٌس كٌطان18

ست وثالثون36سبع عشرة17تسع عشرة19رفاه محمد مالك خلٌل19

أربعون40عشرون20عشرون20رفل نصرت عناد كاظم20

تسع وعشرون29إحدى عشرة11ثمانً عشرة18رقٌة نضال حسن جاسم21

خمس وثالثون35سبع عشرة17ثمانً عشرة18رهام أحمد ثامر علوان22

أربع وثالثون34خمس عشرة15تسع عشرة19رواء لطٌف نصٌف جاسم23

ثالث وثالثون33أربع عشرة14تسع عشرة19رؤى صالح خلف زٌدان24

ثمان وعشرون28ست عشرة16اثنتا عشرة12رؤى محمود جاسم كودان25

خمس وثالثون35تسع عشرة19ست عشرة16رؤى نجم عبد26

ثالثون30اثنتا عشرة12ثمانً عشرة18رؤى وسام صالح مهدي   27

تسع وثالثون39عشرون20تسع عشرة19رٌة رحٌم محمود ٌوسف28

ثالث عشرة13صفر0ثالث عشرة13رٌهام سلطان عون29

سبع وثالثون37ثمان عشرة18تسع عشرة19زهراء احمد عبد هللا مطر30

أربع وثالثون34ست عشرة16ثمانً عشرة18زهراء احمد موحان عل31ً

تسع وثالثون39تسع عشرة19عشرون20زهراء ادٌب جلٌل خضٌر32

ثمان وثالثون38عشرون20ثمانً عشرة18زهراء اسماعٌل محبوب عزٌز33

أربع وعشرون24اثنتا عشرة12اثنتا عشرة12زهراء حٌدر مهدي كاظم34

ثمان وثالثون38ثمان عشرة18عشرون20زهراء سعد مجٌد حمٌد35

سبع وثالثون37تسع عشرة19ثمانً عشرة18زهراء عباس فاضل عبد حمد36

 %40معدل السعً السنوي 
االسمت

معدل الفصل االول من 

20%

معدل الفصل الثانً من 

20%
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ثمان وثالثون38تسع عشرة19تسع عشرة19زهراء علً احمد صالح37

سبع وعشرون27خمس عشرة15اثنتا عشرة12زهراء علً حسٌن عباس38

تسع وثالثون39تسع عشرة19عشرون20زهراء عماد جدوع حسٌن39

ست وثالثون36ثمان عشرة18ثمانً عشرة18زهراء فاضل عباس محمد عل40ً

ثمان وعشرون28إحدى عشرة11سبع عشرة17زهراء قاسم صادق41

إحدى وثالثون31خمس عشرة15ست عشرة16زهراء محمد حسن ابراهٌم42

ست وثالثون36سبع عشرة17تسع عشرة19زٌنب خلٌل ابراهٌم خضٌر43

خمس وعشرون25خمس عشرة15عشر10زٌنب علً حسٌن عل44ً

ثمان وعشرون28أربع عشرة14أربع عشرة14زٌنب فلٌح شهاب حسن45

سبع وثالثون37ثمان عشرة18تسع عشرة19زٌنب قاسم حسن شهاب46

سبع وثالثون37ثمان عشرة18تسع عشرة19زٌنب محمد عباس     47

صفر0صفر0صفر0ساجده كرٌم ابراهٌم روان48

ثمان وعشرون28أربع عشرة14أربع عشرة14سارة حسن حسٌن جبار49

ست وثالثون36سبع عشرة17تسع عشرة19سارة حسٌن محمد جاسم50

سبع وثالثون37تسع عشرة19ثمانً عشرة18سارة علً حسن جاسم51

ثمان وثالثون38عشرون20ثمانً عشرة18سجى شوكت محمود غن52ً

خمس وثالثون35ست عشرة16تسع عشرة19سجى صباح علً جبار53

تسع وعشرون29تسع عشرة19عشر10سجى علً عبد الرضا54

أربع وثالثون34ثمان عشرة18ست عشرة16سحر مجبل داود عبد     55

ست وعشرون26عشر10ست عشرة16سرى هاشم حسن56

سبع وثالثون37تسع عشرة19ثمانً عشرة18سعد ستار محمود مطلك57

أربعون40عشرون20عشرون20سفانه ٌاسٌن حسٌن خلف58

صفر0صفر0صفر0سلمان دحام شالل59

خمس وثالثون35ثمان عشرة18سبع عشرة17سماح مظفر عبد هللا عطٌة60

سبع وعشرون27اثنتا عشرة12خمس عشرة15سماح وسام مهدي سلمان61

ثمان وعشرون28سبع عشرة17إحدى عشرة11سناء حسٌن احمد جواد62

ثمان وثالثون38تسع عشرة19تسع عشرة19سناء طارق أسماعٌل محمود63

سبع وثالثون37ثمان عشرة18تسع عشرة19سوسن رعد مطر حاج64

ست وثالثون36ست عشرة16عشرون20سٌناء سهٌل عبد هللا رشٌد65

سبع وعشرون27اثنتا عشرة12خمس عشرة15شذى حسٌن محسن66

سبع وثالثون37تسع عشرة19ثمانً عشرة18شروق جاسم دلً خلف67

عشرون20تسع9إحدى عشرة11شفاء عاٌد خلف حسٌن68

ثمان وثالثون38ثمان عشرة18عشرون20شٌماء علً ترك69ً
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