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 اسم الطالب الرباعً ت

معدل الفصل األّول من 
10 % 

 % 00معدل السعً السنوّي  % 10معدل الفصل الثانً من 

 رقًما كتابة رقًما كتابةً  رقًما
 كتابة

 اربع وعشرون  10  احدى عشرة   22  ثالث عشرة   21 زٌاد فخري سامً عبد هللا  (1

 سبع وهشرون   12  س عشرة خم  25  اثنتاعشرة   21  زٌنب باسم محمد جاسم  (2

 ست وعشرون    16  خمس عشرة   25  احدى عشرة   22  زٌنب جعفر محمد باقر  (3

 ست وعشرون   16  اربع عشرة   20  اثنتاعشرة   21  زٌنب حمٌد جلٌل احمد  (4

 ثمان وعشرون  12  ست عشرة   26  اثنتا عشرة   21  زٌنب خضٌر عباس ضاحً  (5

 م ( 1026/  0/  21( فً )  5620رسوب بالغٌاب باألمر )  يزٌنب طالب فخري قدور  (6

 سبع وعشرون  12  اربع عشرة   20  ثالث عشرة   21  زٌنب فاضل عباس زٌن العابدٌن  (7

 ثالث وعشرون  11  احدى عشرة   22  اثنتاعشرة    21  زٌنب نوري لطٌف رزوقً  (8

 تسع عشرة   21  اثنتاعشرة   21  سبع فقط   2  سارة سالمه عمر هازع  (9

 سبع وعشرون  12  خمس عشرة   25 اثنتاعشرة   21  سارة عدنان جواد كاظم  (11

 ست وعشرون   16  اربع عشرة   20  اثنتاعشرة   21  ساره احمد طه ٌاسٌن  (11

 ست وعشرون  16  خمس عشرة    25  احدى عشرة  22  ساره غالب محمد أحمد  (12

 تسع وعشرون  11  خمس عشرة    25  شرة اربع ع  20  ساره نبٌل حسن ابراهٌم  (13

 سبع وعشرون   12  خمس عشرة   25  اثنتاعشرة   21  سجى احمد حسٌن محمد  (14

 ست وعشرون  16  خمس عشرة   25  احدى عشرة  22  سجى علً جبار احمد  (15

 سبع وعشرون   12 خمس عشرة   25  عشرة  اثنتا  21  سجى علً محمد مطلك  (16

 اربع وعشرون  10  اثنتاعشرة   21  اثنتاعشرة   21  ابراهٌمسجى قاسم علوان   (17

 ثالث وعشرون  11  اثنتاعشرة   21  احدى عشرة  22  سرى عبد الرضا خلف رٌحان  (18

 اربع وعشرون  10  ثالث عشرة   21  احدى عشرة  22  سناء حسٌن ركلً حسن  (19

 تسع وعشرون  11  ست عشرة   26  ثالث عشرة   21  سناء قحطان صالح خلف  (21

 اربع وعشرون  10  اثنتاعشرة   21  عشرة  اثنتا  21  سهى عزٌز محمد شاٌع  (21

 خمس وعشرون   15  ثالث عشرة   21  عشرة  اثنتا  21  سهٌله زٌدان خلف شاهٌن  (22

 ست وعشرون   16  اربع عشرة   20  عشرة  اثنتا  21  سٌف صالح مطلك مسلم  (23

 ثمان وعشرون  12  ست عشرة   26 عشرة  اثنتا  21  شفاء رائد ابراهٌم حسن  (24

     ــــــــــــداومت لم   شقراء صالح جهاد زٌدان  (25

 اربع وعشرون  10  اثنتاعشرة   21  اثنتاعشرة                21 شهد أحمد زهٌر رشٌد  (26
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 ثمان وعشرون  12  خمس عشرة   25 ثالث عشرة 21  شهد اٌاد عبد االمٌر جواد  (27

 اربع وعشرون  10  اثنتاعشرة   21  اثنتا عشرة   21  ح سالمشهد صال  (28

 احدى وعشرون  12  تسع فقط  1  اثنتاعشرة   21  شهد علً جمٌل هندي  (29

 سبع وعشرون   12  خمس عشرة   25  اثنتاعشرة   21  شهل طالب جاسم محمد  (31

 س وعشرونخم  15  ثالث عشرة  21  اثنتاعشرة   21  شٌماء ابراهٌم محمود حمزه  (31

 سبع وعشرون  12  اربع عشرة   20  ثالث عشرة   21  شٌماء سعد زٌد حبٌب  (32

 ثنتان وعشرون   11  عشر فقط   20  اثنتاعشرة   21  شٌماء محمد حسٌن علً  (33

 ثنتان وعشرون  11  عشر فقط   20  اثنتاعشرة   21  صابرٌن شعالن حمدي ٌاس  (34

 ثمان وعشرون  12  خمس عشرة    25  شرة ثالث ع  21  صابرٌن محمد فاضل احمد  (35

 ثالث وعشرون  11  ثالث عشرة  21  عشر فقط  20  صائب ندٌم هادي علً  (36

 اربع وعشرون  10  ثالث عشرة  21  احدى عشرة  22  صباح مهدي عباس خضٌر  (37

 اربع وعشرون  10  اثنتاعشرة  21  اثنتاعشرة  21  صبٌحه عالء عباس فاضل  (38

 ست وعشرون  16  خمس عشرة  25  احدى عشرة 22  ٌل حمدصفا خمٌس خل  (39

 خمس وعشرون  15  احدى عشرة  21  اثنتاعشرة   21  ضحى ابراهٌم شاكر محمود  (41

 ونثنتان وعشر  11  عشر فقط  20  اثنتاعشرة   21  ضحى غائب مظلوم حسٌن  (41

 م ( 1026/  0/  21( فً )  5620رسوب بالغٌاب باألمر )  ضحى موفق عباس خضٌر  (42

 م ( 1026/  0/  21( فً )  5620رسوب بالغٌاب باألمر )  عامر هالل خلف حسن  (43

 م ( 1026/  0/  21( فً )  5620رسوب بالغٌاب باألمر )  عائشة عبد اإلله إسماعٌل محمد  (44

 ( 1026/  1/  11( فً )  1201تأجٌل باألمر )  عبد الحمٌد عماد جدوع علوان  (45

 ثالث وعشرون  11  احدى عشرة   22  اثنتاعشرة 21  عبد هللا فاضل عباس عوٌد  (46

 م ( 1026/  0/  21( فً )  5620رسوب بالغٌاب باألمر )  عبدالباري كرٌم حمٌد  (47

 سبع وعشرون  12  اربع عشرة  20  ثالث عشرة   21 عبد الرحمن لطٌف حسٌن إبراهٌم  (48

 م ( 1026/  0/  21( فً )  5620ٌاب باألمر ) رسوب بالغ عبدهللا رعد خضٌر ٌاسٌن  (49

 خمس وعشرون  15  اربع عشرة   20  احدى عشرة  22  عبد هللا محمود منصور  (51

 ست وعشرون  16  ثالث عشرة  21  ثالث عشرة   21  عذراء سعد صالح عبود  (51

 ست وعشرون  16  خمس عشرة   25  احدى عشرة  22  عذراء صالح خلف زٌدان  (52

 خمس وعشرون  15  اربع عشرة  20  احدى عشرة  22  عثمان جاسم أحمد عذراء  (53

 عشرون فقط  10  ثمان فقط  2  اثنتاعشرة   21  عال أحمد رضا صالح  (54
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 سبع وعشرون  12  ست عشرة   26  احدى عشرة  22 عال جاسم محمد محمود  (55

 رونست وعش  16  اربع عشرة   20  اثنتاعشرة   21  عال عادل احمد علً  (56

 ست وعشرون  16  اربع عشرة   20  اثنتاعشرة   21  علً حسٌن علً عزاوي  (57

 ست وعشرون  16  خمس عشرة  25  احدى عشرة  22  علً حسٌن ناجً حلبون  (58

     ٌـــــــــداوم لم   علً صكبان مراد صالح  (59

 اربع وعشرون  10  اربع عشرة  20  عشر فقط  20  علً عباس لطٌف كاظم  (61

 م ( 1026/  0/  21( فً )  5620رسوب بالغٌاب باألمر )  عٌدان خضٌرعلً   (61

 اربع وعشرون  10  اربع عشرة  20  عشر فقط   20  علً محمود احمد حسٌن  (62

 م 1/1/1026ترقٌن قٌد بناًءا على طلبه باألمر : ) ش ط ص ( :  عمار ابراهٌم سلمان احمد  (63

 ( 1026/  1/  11( فً )  1201تأجٌل باألمر )  عمر سمٌن أحمد شرٌف  (64

 اربع وعشرون  10  عشر فقط  20  اربع عشرة   20  غدٌر محمد عبد الرضا حسٌن  (65

 م ( 1026/  0/  21( فً )  5620رسوب بالغٌاب باألمر )  غفران حسٌن علً  (66

 ست وعشرون  16  احدى عشرة   22  خمس عشرة 25  غفران عبد الزهرة حسن جاسم  (67

 ثمان وعشرون  12  ست عشرة  26  اثنتاعشرة  21  مدفاطمه احمد حسن اح  (68

 ست وعشرون  16  اربع عشرة  20  اثنتاعشرة   21  فاطمه اسماعٌل ابراهٌم حدٌري  (69

 ( 1026/  1/  11( فً )  1201تأجٌل باألمر )  فاطمة ثامر حسٌن  (71

 ست وعشرون  16  ثالث عشرة  21  ثالث عشرة  21  فاطمه حسٌن كرٌم محمود  (71

 خمس وعشرون  15  اثنتاعشرة  21  ثالث عشرة  21  فاطمه سامً حسٌن علوان  (72

 ثنتان وثالثون  11  ست عشرة  26  ست عشرة  26  فاطمه شعٌب شكٌر محمود  (73

 اربع وعشرون  10  اثنتا عشرة  21  اثنتاعشرة  21  فاطمه فالح حسن غانم  (74

 ( 1026/  1/  12( فً )  1202رسوب بالغٌاب باألمر : )  فائزة جمال سالم مجٌد  (75


