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 اسم الطالب الرباعً ت
 % 01معدل السعً السنوّي  % 51معدل الفصل الثانً من  % 51معدل الفصل األّول من 

 كتابةً  رقًما   كتابةً  رقًما كتابًة  رقًما

 م ( 5102/  0/  01( فً )  2261رسوب بالغٌاب باألمر )  فرح طالب جاسم جواد  (1

 أربع وثالثون 10 عشرةسبع  06 سبع عشرة  06 فرح غسان شهاب احمد  (2

 ست وعشرون 52 أربع عشرة 00 اثنتا عشرة 05 فرقان حافظ ٌاسٌن فرحان  (3

  فرقان فؤاد هادي مهدي  (4

 ثالثون فقط 11 سبع عشرة 06 ثالث  عشرة 01 فلٌحة هندي خلف غالم  (5

 ثالث  وثالثون 11 سبع عشرة 06 ست عشرة 02 قاسم منصور جبار حكانً  (6

 ست وعشرون 52 خمس عشرة 02 إحدى عشرة 00 هللاقبس حسن ٌاسٌن عبد   (7

 اثنتان  وثالثون 15 ست عشرة 02 ست عشرة 02 كرار جامل عباس علً  (8

 ست وعشرون 52 ثالث عشرة 01 ثالث عشرة 01 لٌث صالح محمد عبد هللا  (9

 ثالثون فقط 11 ست  عشرة 02 أربع  عشرة  00 لٌلى سعد هللا جهاد روان  (11

 اثنتان  وعشرون 55 ثالث  عشرة 01 تسع  فقط 9 دلٌنة محمد كاظم حمو  (11

 إحدى وثالثون 10 ست عشرة 02 خمس عشرة 02 محمد ابراهٌم اسماعٌل عواد  (12

 خمس وعشرون 52 خمس عشرة 02 عشر فقط 01 محمد حسٌن جبار حسن  (13

 إحدى وثالثون 10 ست عشرة 02 خمس عشرة 02 محمد سامً محمد علوان  (14

 م ( 5102/  0/  01( فً )  2261لغٌاب باألمر ) رسوب با محمد شكر محمود  (15

 م ( 5102/  0/  01( فً )  2261رسوب بالغٌاب باألمر )  محمد كنعان رحمان ولً  (16

 ثالثون فقط 11 خمس عشرة 02 خمس عشرة 02 محمد ندٌم خلٌل كرٌم  (17

 تسع وعشرون 59 أربع عشرة 00 خمس عشرة 02 مروه  شكر عزٌز رستم  (18

 ثالثون فقط 11 سبع عشرة  06 ثالث عشرة 01 ه جاسممروه فاضل جمع  (19

 ( 5102/  5/  51( فً )  5011تأجٌل باألمر )  مروه قاسم خمٌس علً  (21

 تسع وعشرون 59 ست عشرة 02 ثالث عشرة  01 مرٌم أحمد عبد سالم  (21

 إحدى وثالثون 10 ست عشرة 02 خمس عشرة 02 مرٌم ستار وهٌب عزٌز  (22

 أربع  وعشرون 50 خمس عشرة 02 تسع فقط  9 مرٌم محمد حسٌن كاظم  (23

 أربع وثالثون 10 سبع عشرة 06 سبع عشرة 06 مصطفى حاتم خلٌل اسماعٌل  (24

 م 5102/  5/ 5 : فً(  5060ترقٌن قٌد بناًءا على طلبه باألمر : ) ش ط ص  مصطفى حامد ماهود سلٌمان  (25

 ( 5102/  5/  51( فً )  5011تأجٌل باألمر )  مصطفى علً عبد االمٌر مهدي  (26

 إحدى وثالثون 10 ست عشرة 02 خمس عشرة 02 مكٌه ضٌاء خضر جاسم  (27

 ثالثون  فقط 11 سبع عشرة 06 ثالث عشرة  01 منال مهدي حمٌد حسن  (28

 5102/  5/  50( فً  5010رسوب بالغٌاب باألمر )  منى كرٌم خلف إمسٌر  (29

 وعشرونأربع  50 أربع عشرة 00 عشر فقط 01 مؤٌد عدنان حسٌن خلف  (31
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 ثالث وثالثون 11 ست عشرة 02 سبع عشرة 06 مٌساء خٌر هللا سلمان عبد هللا  (31

 ثالثون  فقط 11 خمس عشرة 02 خمس عشرة 02 نبأ حسن علً طعمه  (32

 إحدى وثالثون 10 سبع عشرة 06 أربع  عشرة 00 نبأ عباس طالب حسٌن  (33

 عشرونتسع و 59 خمس عشرة 02 أربع عشرة  00 ندى ثاٌر امحٌسن جاسم  (34

 ثالث وثالثون 11 سبع  عشرة 06 ست عشرة 02 ندى حسن احمد حسن  (35

 اثنتان  وثالثون 15 ست عشرة 02 ست عشرة 02 ندى هادي صالح كاظم  (36

 إحدى وثالثون 10 سبع عشرة 06 أربع عشرة 00 نسرٌن حسن جامل حسن  (37

 إحدى وثالثون 10 خمس عشرة 02 ست عشرة  02 نغم سالم محمد محمود  (38

 ثالثون فقط 11 ست عشرة 02 أربع عشرة 00 قادر عباس فٌصل نهى  (39

 أربع وعشرون 50 أربع عشرة 00 عشر فقط 01 نهله حسن عزٌز كرٌم  (41

 ثمان وعشرون 50 ست عشرة 02 اثنتا عشرة 05 نور جاسم عبد عطٌه  (41

 خمس وثالثون 12 ثمان عشرة 00 سبع عشرة 06 نور سامً عربٌد خلف  (42

 أربع وعشرون 50 إحدى عشرة 00 ثالث عشرة 01 نور فاروق عدنان عبد الوهاب  (43

 تسع وعشرون 59 سبع عشرة 06 اثنتا عشرة 05 نور فالح لطٌف نجم  (44

 ست  وعشرون 52 خمس عشرة 02 إحدى عشرة  00 نور فالح نصٌف جاسم  (45

 نأربع وعشرو 50 ثالث عشرة 01 إحدى عشرة 00 نور محمد عبد الرحمن سلمان  (46

 ثالثون فقط 11 خمس عشرة 02 خمس عشرة 02 نورس فاضل ابراهٌم علوان  (47

 تسع وعشرون 59 أربع عشرة 00 خمس عشرة 02 هاجر قاسم محمد كرجً  (48

 اثنتان وثالثون 15 ست عشرة 02 ست عشرة 02 هاله توفٌق علً جواد  (49

 ( 5102/  5/  51( فً )  5011تأجٌل باألمر )  هاله ضٌاء حاتم كاظم  (51

 سبع وعشرون 56 خمس عشرة 02 اثنتا عشرة 05 هبه عدنان حسٌن هزاع  (51

 سبع وعشرون 56 ثالث عشرة 01 أربع عشرة 00 هدى ابراهٌم شاكر محمود  (52

 أربع وثالثون 10 سبع عشرة 06 سبع عشرة 06 هدٌل ٌحٌى احمد غزال  (53

 تسع وعشرون 59 خمس عشرة 02 أربع عشرة 00 هدٌل ٌونس جاسم سبع  (54

 ست وعشرون  52 خمس عشرة  02 إحدى عشرة  00 مد حماش حسٌنهٌام مح  (55

 ثمان وعشرون  50 ست عشرة 02 اثنتا عشرة  05 هٌثم سامً محمد حسٌن  (56

 ثالثون فقط 11 سبع عشرة 06 ثالث عشرة  01 هٌثم ٌوسف علً كاظم  (57

 سبع وعشرون 56 أربع عشرة  00 ثالث عشرة  01 واثق جلٌل ابراهٌم محمود  (58

 ثمان  وعشرون  50 خمس عشرة 02 ثالث  عشرة  01 ركً خلف نزالودٌان ت  (59

 ثمان وعشرون 50 خمس عشرة 02 ثالث عشرة 01 ودٌان سهٌل مسلم حالوب  (61

 سبع وعشرون 56 خمس عشرة  02 اثنتا عشرة  05 ودٌان عٌسى محسن سالم  (61
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 ست وعشرون 52 أربع عشرة 00 اثنتا عشرة 05 وسام ظاهر شٌخان كحٌط  (62

 خمس  وثالثون  12 سبع عشرة 06 ثمان عشرة  00 حسٌن محسن حسنوئام   (63

 أربع وعشرون  50 ثالث  عشرة  01 إحدى  عشرة  00 ٌاسمٌن عبد مجٌد ثابت  (64

 ثمان  وعشرون 50 ست عشرة  02 اثنتا عشرة 05 ٌونس علً ٌوسف حسٌن  (65

 تربٌة بنات (  + تربٌة  من ) تكرٌت /  المستضافون

 عشرون فقط 51 إحدى عشرة  00 تسع فقط   9 فاتن حمٌد نصٌف   (66

 ست وعشرون 52 أربع عشرة 00 اثنتا عشرة 05 مٌساء موسى علً عباس  (67

 تسع وعشرون 59 خمس عشرة  02 أربع عشرة  00 عادل حسٌن نورا  (68


