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ج/شعبة  (الّدراسة الصباحٌة)المرحلة الثاالثة  

(1)استمارة رقم  (                         ): أسم الماّدة

كتابةرقناكتابةرقناكتابةرقنا

ثالث وعشرون  23عشر   10ثالث عشرة  13عواد سلمان محمد شفاء1

ثالث وعشرون  23عشر   10ثالث عشرة  13محمد احمد ثامر شهد2

مثان وعشرون  28إحدى عشرة  11سبع عشرة  17محمد تركان عباس شهد3

مخس وعشرون  25ثالث عشرة  13إثنتا عشرة  12خزعل علً شهد    4

ست وعشرون  26مخس عشرة  15إحدى عشرة  11مجٌد حمٌد مجٌد شهد5

أربع وثالثون  34ست عشرة  16مثاني عشرة  18عطٌه ٌاسٌن محمد شهد6

سبع عشرة  17تسع  9مثاني  8توفٌق ابراهٌم هادي شهد7

ست وثالثون  36سبع عشرة  17تسع عشرة  19مجٌد عبد علً شٌماء8

صفر0صفر0صفر0مرشود ثابت صباح9

ثالثون  30مخس عشرة  15مخس عشرة  15علً هللا عبد عثمان صفا10

تسع وثالثون  39عشرون  20تسع عشرة  19حمٌد كرٌم أزهر ضحى11

ثالث وعشرون  23إثنتا عشرة  12إحدى عشرة  11حمد نوري حمٌد ضحى12

مثان وثالثون  38تسع عشرة  19تسع عشرة  19عباس خضٌر عامر ضحى13

اثنان وعشرون  22إثنتا عشرة  12عشر   10مرهج محمد اجود ضٌاء14

عشرون  20عشر   10عشر   10هللا عبد الستار عبد ضٌاء15

عشرون  20عشر   10عشر   10كاظم صبر عٌسى ضٌاء16

تسع وثالثون  39عشرون  20تسع عشرة  19عٌدان كرٌم قاسم طٌبه17

مثان وعشرون  28أربع عشرة  14أربع عشرة  14كركوز احمد ٌاسر طٌبه18

إحدى وعشرون21عشر   10إحدى عشرة  11فاضل عباس عامر     19

مثان وعشرون  28عشر   10مثاني عشرة  18خلف عدنان عائشة20

مثان وعشرون  28مخس عشرة  15ثالث عشرة  13نعمة عواد هللا عبد االله عبد21

ست وعشرون  26ثالث عشرة  13ثالث عشرة  13مجٌد خلوق السالم عبد22

اثنان وعشرون  22إحدى عشرة  11إحدى عشرة  11عمر محسن عادل هللا عبد23

إحدى وعشرون21إحدى عشرة  11عشر   10منصور محمود عماد هللا عبد24

عشرون  20عشر   10عشر   10 ٌوسف عدنان الملك عبد25

تسع وعشرون  29ثالث عشرة  13ست عشرة  16 محمود عدنان المهٌمن عبد26

عشرون  20عشر   10عشر   10هادي مهدي الهادي عبد27

سبع وعشرون  27ست عشرة  16إحدى عشرة  11ٌونس صالح عادل عبٌر     28

ثالثون  30ثالث عشرة  13سبع عشرة  17محمد حمد عدنان عبٌر29

سبع وعشرون  27إحدى عشرة  11ست عشرة  16كاظم صالح مهدي عبٌر30

مثان وعشرون  28إثنتا عشرة  12ست عشرة  16عبد طه عذراء31

عشرون  20عشر   10عشر   10عبد ابراهٌم عصام32

سبع وعشرون  27مخس عشرة  15إثنتا عشرة  12سلمان محمد عطاء    33

مخس عشرة  15مثاني  8سبع  7محمد حسٌن عقٌل34

مخس وعشرون  25أربع عشرة  14إحدى عشرة  11صالح رضا احمد عال35

أربعون  40عشرون  20عشرون  20علً محمد جاسم عال36

 %40معدل السعي السنوي 

االسهت

معدل الفصل االول 

%20من 

معدل الفصل الجاني 

%20من 
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مخس عشرة  15سبع  7مثاني  8حمٌد احسان عل37ً

سبع وعشرون  27عشر   10سبع عشرة  17حلبون ناجً حسٌن عل38ً

صفر0صفر0صفر0كاظم علً حقً عل39ً

ثالث وثالثون  33سبع عشرة  17ست عشرة  16جمعة عبود طارق عل40ً

مخس عشرة  15سبع  7مثاني  8خلف محمد عل41ً

أربع وثالثون  34مخس عشرة  15تسع عشرة  19خضٌر حسن ٌاسر عمار42

مخس عشرة  15مخس عشرة  15صفر0مهدي هللا عبد أٌاد عمر43

صفر0صفر0صفر0غٌدان غضبان زاهد عمر44

مثان وعشرون  28إحدى عشرة  11سبع عشرة  17علً حسن علً عهود45

ثالث وعشرون  23عشر   10ثالث عشرة  13ظفٌر ناظم غٌدان غاده46

عشرون  20عشر   10عشر   10بحر خلٌل ابراهٌم غدٌر47

أربعون  40عشرون  20عشرون  20كاظم حمادي هاشم غزوه48

مخس عشرة  15مثاني  8سبع  7عبود حسٌن غضون49

ست وثالثون  36مثاني عشرة  18مثاني عشرة  18كاظم حمٌد جواد غفران50

ثالث وثالثون  33تسع عشرة  19أربع عشرة  14سلٌم امٌن حامد غفران51

عشرون  20عشر   10عشر   10عنزي حسٌن عدنان غفران52

مخس وعشرون  25عشر   10مخس عشرة  15محمد علً زٌاد فاتن53

ثالث وعشرون  23عشر   10ثالث عشرة  13جاسم علً سامً فاتن54

مخس وثالثون  35تسع عشرة  19ست عشرة  16عباس شامل ٌاسر فارس55

مخس وعشرون  25عشر   10مخس عشرة  15علً سرحان احمد فاطمة56

مثان وعشرون  28مخس عشرة  15ثالث عشرة  13أحمد حسٌن ثامر فاطمة57

سبع وثالثون  37تسع عشرة  19مثاني عشرة  18حسن محمد جاسم فاطمة58

ست وثالثون  36تسع عشرة  19سبع عشرة  17عباس محمود عارف فاطمة59

اثنان وثالثون  32مخس عشرة  15سبع عشرة  17حسٌن الهادي عبد فاطمة    60

ثالثون  30مخس عشرة  15مخس عشرة  15حسن علً فاضل فاطمة61

أربعون  40عشرون  20عشرون  20تاٌه حسن كرٌم فاطمة62

أربع وثالثون  34سبع عشرة  17سبع عشرة  17محمود متعب هادي فاطمة63

تسع وعشرون  29أربع عشرة  14مخس عشرة  15خلف احمد صالح فاطمه64

ست وعشرون  26مخس عشرة  15إحدى عشرة  11شاطً ادهام قحطان فراس65

أربعون  40عشرون  20عشرون  20محمد جاسم احمد فرح66

سبع وعشرون  27عشر   10سبع عشرة  17خمٌس منصور ٌحٌى فرح67

مخس وعشرون  25عشر   10مخس عشرة  15جاسم نصٌف قٌس فردوس68

أربعون  40عشرون  20عشرون  20سلمان احمد هللا عبد فوزٌه69

تسع وعشرون  29عشر   10تسع عشرة  19العزٌز عبد اسماعٌل قتٌبه70

ست وثالثون  36تسع عشرة  19سبع عشرة  17ربٌع حمٌد عدنان قحطان71

اثنان وثالثون  32أربع عشرة  14مثاني عشرة  18هللا عبد سعٌد محمد كوثر72

اثنان وثالثون  32ست عشرة  16ست عشرة  16ذٌاب سرحان ردام لمى73

مخس وثالثون  35تسع عشرة  19ست عشرة  16حسن حمٌد هاشم لمٌاء74
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