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ًّ  م 2019–2018: معدالت السعً السنوٌللعام الدراس

 (ج)شعبة / (الّدراسة الصباحٌة)المرحلة الثالثة 

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

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

ست وثالثون36سبع عشرة17تسع عشرة19احمد داود سلمان سارة1

ثمان وثالثون38تسع عشرة19تسع عشرة19علً منصور مهدي مادلٌن2

إحدى وثالثون31خمس عشرة15ست عشرة16حسٌن رشٌد ماهر3

إحدى وثالثون31خمس عشرة15ست عشرة16شهاب احمد محمد4

ست وثالثون36تسع عشرة19سبع عشرة17عطٌه علوان طه محمد5

ثالثون30تسع عشرة19إحدى عشرة11محمد فاضل محمد6

ست وثالثون36تسع عشرة19سبع عشرة17خرٌسان ٌوسف فاضل محمد7

إحدى وثالثون31ست عشرة16خمس عشرة15حكمان محمد كرٌم محمد8

ثمان وعشرون28إحدى عشرة11سبع عشرة17لطٌف محمود محمد9

ثمان وعشرون28ست عشرة16اثنتا عشرة12فٌاض احمد سلمان محمود10

ثمان وثالثون38ثمانً عشرة18عشرون20جوامٌر جامنٌر علً محمود11

اثنتان وثالثون32تسع عشرة19ثالث عشرة13مزعل قاسم مدٌحة12

ثالثون30خمس عشرة15خمس عشرة15حكمت هانً مروان   13

ثالث وعشرون23اثنتا عشرة12إحدى عشرة11هنٌكش رحٌم مروة14

أربعون40عشرون20عشرون20محمد احمد رعد مروة15

أربعون40عشرون20عشرون20سبع صباح مروة16

ست وثالثون36ثمانً عشرة18ثمانً عشرة18حٌدر حمدي مرٌم17

سبع وثالثون37سبع عشرة17عشرون20هادي خلٌل مرٌم18

اثنتان وثالثون32ثمانً عشرة18أربع عشرة14علٌوي عواد مرٌم19

ست وثالثون36ثمانً عشرة18ثمانً عشرة18جاسم نصٌف مرٌم20

ست وثالثون36ست عشرة16عشرون20حسٌن جاسم مساء21

إحدى وثالثون31تسع عشرة19اثنتا عشرة12منصور حامد مشتاق22

تسع وعشرون29إحدى عشرة11ثمانً عشرة18حسٌن عطاهللا احمد مصطفى23

سبع وثالثون37عشرون20سبع عشرة17حمودي اسود جبار مصطفى24

ثالث وثالثون33خمس عشرة15ثمانً عشرة18حسٌن سلمان داود مصطفى25

اثنتان وثالثون32سبع عشرة17خمس عشرة15محمود شاكر ملوك26

اثنتان وثالثون32ست عشرة16ست عشرة16احمد هللا عبد نزار منة27

أربع وثالثون34سبع عشرة17سبع عشرة17علً طالب منى28

سبع وثالثون37سبع عشرة17عشرون20مهدي الوهاب عبد منى  29

اثنتان وثالثون32أربع عشرة14ثمانً عشرة18اللطٌف عبد غالب مها30

أربع عشرة14سبع7سبع7الهادي عبد حسن موسى31

ثالثون30اثنتا عشرة12ثمانً عشرة18خلف حسٌن عدنان مؤٌد32

اثنتان وثالثون32ثمانً عشرة18أربع عشرة14عربٌد حسٌن االله عبد نبأ33

تسع وعشرون29خمس عشرة15أربع عشرة14مهدي علٌوي حسن نجاح34

ست وثالثون36تسع عشرة19سبع عشرة17كرٌم عباس ابراهٌم ندى  35

اثنتان وثالثون32تسع عشرة19ثالث عشرة13دكه علٌوي حسٌن ندى36

 %40معدل السعً السنوي 
االسمت

معدل الفصل االول من 

20%

معدل الفصل الثانً من 

20%
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تسع وعشرون29أربع عشرة14خمس عشرة15داود حسٌن شعالن ندى37

ست وثالثون36سبع عشرة17تسع عشرة19جاسم سعدون عامر نرٌمان38

اثنتان وثالثون32ثمانً عشرة18أربع عشرة14عباس حاتم حازم نسمة39

أربعون40عشرون20عشرون20حمكً ابراهٌم ٌوسف نهرٌن40

أربع وعشرون24أربع عشرة14عشر10جاسم نصٌف الوهاب عبد نهى41

إحدى وثالثون31خمس عشرة15ست عشرة16صبار مصطاف نوح42

إحدى وثالثون31إحدى عشرة11عشرون20ٌعقوب ابراهٌم عثمان نور43

سبع وثالثون37سبع عشرة17عشرون20كاظم رحمن علً نور44

أربع وثالثون34خمس عشرة15تسع عشرة19حسٌن لطٌف علً نور45

اثنتان وثالثون32سبع عشرة17خمس عشرة15سامً خضٌر الدٌن عماد نور46

خمس وثالثون35ثمانً عشرة18سبع عشرة17شبٌب صالح محمد نور47

إحدى وثالثون31تسع عشرة19اثنتا عشرة12احمد الرحمن عبد ناظم نور48

إحدى وثالثون31ثمانً عشرة18ثالث عشرة13جاسم كاظم حسن نورس49

ست وثالثون36ست عشرة16عشرون20حسن حمٌد رشٌد نورس50

تسع وعشرون29عشر10تسع عشرة19حسٌن ناصر منذر نورس51

ثالث وثالثون33ست عشرة16سبع عشرة17خلٌل مالك محمود نوره52

ثالث وثالثون33سبع عشرة17ست عشرة16العظٌم عبد عمر رباح هاجر53

خمس وثالثون35ثمانً عشرة18سبع عشرة17منشد خلف قحطان هاجر54

أربعون40عشرون20عشرون20حسٌن ناصر محمد هاجر55

ست وثالثون36ثمانً عشرة18ثمانً عشرة18نصٌف قحطان باسم هالة56

ثمان وثالثون38تسع عشرة19تسع عشرة19رسن الرحٌم عبد ٌحٌى هبة57

أربعون40عشرون20عشرون20اسماعٌل خمٌس نكه هبه58

سبع وثالثون37تسع عشرة19ثمانً عشرة18مشو جاسم خلٌل هدى59

ثالث وثالثون33سبع عشرة17ست عشرة16سحاب احمد علً هدى60

ثمان وثالثون38ثمانً عشرة18عشرون20متعب محمود طارق هدٌل61

ثالثون30ست عشرة16أربع عشرة14خمٌس فهد عطٌة هند62

ست وثالثون36تسع عشرة19سبع عشرة17ٌحٌى فهمً مظهر هند63

اثنتان وثالثون32خمس عشرة15سبع عشرة17علً محمود محسن ودٌان64

ثالث وثالثون33خمس عشرة15ثمانً عشرة18جدوع خضراف خضٌر وسام65

ثمان وعشرون28إحدى عشرة11سبع عشرة17شٌخان ظاهر وسام66

أربعون40عشرون20عشرون20كاظم سلمان احمد وسن67

ثالث وثالثون33ست عشرة16سبع عشرة17حمودي طاهر قاسم وسن68

إحدى وثالثون31ثالث عشرة13ثمانً عشرة18دلٌان محسن عقٌل والء69

سبع وعشرون27أربع عشرة14ثالث عشرة13خلف خالد ولٌد70

ثمان وثالثون38ثمانً عشرة18عشرون20محمد محمود هللا عبد ولٌد71

ثالثون30خمس عشرة15خمس عشرة15جاسم نصٌف عامر ٌوسف72

ثمانً عشرة18عشر10ثمان8ًمحمود فاضل ٌونس73

سبع وعشرون27أربع عشرة14ثالث عشرة13أفراح محمود عل74ً

ثالث وثالثون33سبع عشرة17ست عشرة16لٌلى عبد المهدي صالح75
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