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 اسم الطالب الرباعي ت
معدل الفصل األول من 

02 % 
معدل الفصل الثاني من  

02 % 
معدل السعي السنوي من  

02 % 
 الممحوظات

  كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

1.  
عبير ماجد عبد الكريم حسين 

 ** الدايني
 لم تمتحن

*** 
 لم تمتحن

 لم تمتحن ***
***** 

0.  
عدنان ميدي شمس عبد 

 *** الدايني
 لم يمتحن

***  
 لم يمتحن

 لم يمتحن ***
******* 

3.  
عذراء عدنان محمد ابراىيم 

 10 الدايني
 أثنتا عشرة

19 
 تسع عشرة

 أحدى وثالثون 31
 

0.  
عال سعد حسن عبد اهلل 

 10 العبيدي
 أثنتا عشرة

18 
 ثماني عشرة

 ثالثون 32
 

5.  
عمي شكر محمود جواد 

 11 التميمي
 إحدى عشرة

10 
 أربع عشرة

 خمس وعشرون 05
 

6.  
عمي قتيبة عبد عمي كريم 

 *** الحمداني
 لم يمتحن

*** 
 لم يمتحن

 لم يمتحن ***
*******

* 

7.  
عمر عطا اهلل مشتاق احمد 

 16 المجرص
 ست عشرة

13 
 ثالث عشرة

 تسع وعشرون 09
 

8.  
عمر قحطان صبار خمف 

 *** السامرائي
 لم يمتحن

*** 
 لم يمتحن

 لم يمتحن ***
****** 
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9.  
عمر كاظم عباس خمف 

 *** الجبوري
 لم يمتحن

*** 
 لم يمتحن

*** 
 ****** لم يمتحن

12.  
عيدان سمطان سميمان كرمش 

 18 الدىمكي
 ثماني عشرة

10 
 أربع عشرة

 ثنتان وثالثونا 30
 

11.  
غصون جاسم عيسى عبد 

 10 العنبكي
 أربع عشرة

17 
 سبع عشرة

 إحدى وثالثون 31
 

10.  
فاطمة عمي حسين عمي 

 *** الجبوري
 لم تمتحن

*** 
 لم تمتحن

 لم تمتحن ***
******* 

13.  
فاطمة كريم ويسي عمي 

 10 المصمحي
 أثنتا عشرة

17 
 سبع عشرة

 تسع وعشرون 09
 

10.  
فاطمة ىاشم محمد عبد 

 11 البياتي
 إحدى عشرة

17 
 سبع عشرة

 ثمان وعشرون 08
 

15.  
فرحان حبيب فؤاد فميح 

 13 العزاوي
 ثالث عشرة

13 
 ثالث عشرة

 ست وعشرون 06
 

16.  
قصي حسين عبد العزيز 

 11 زيدان العبيدي
 إحدى عشرة

18 
 ثماني عشرة

 تسع وعشرون 09
 

  ست وعشرون 06 خمس عشرة 15 إحدى عشرة 11 كرار جميل داود بكة الجعفري  .17

  خمس وعشرون 05 عشرةثالث  13 أثنتا عشرة 10كريمة سعد صالح فرج   .18
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 العجيمي

19.  
كوثر نزار فخري حسن 

 11 الخوالني
 إحدى عشرة

10 
 أربع عشرة

 خمس وعشرون 05
 

02.  
كيالن عبد الرحمن عبداهلل 

 11 محمد الجبوري
 إحدى عشرة

*** 
 لم يمتحن

  
 

  ******* لم يمتحن *** لم يمتحن *** لم يمتحن *** ليث سعد محمد كاظم التميمي  .01

00.  
لينا حاتم سممان احمد 

 13 الدايني
 ثالث عشرة

18 
 ثمان عشرة

 إحدى وثالثون 31
 

  خمس وعشرون 05 ثالث عشرة 13 أثنتا عشرة 10 ماىر ثائر خمف احمد المييبي  .03

00.  
مجيد حميد عبود عزيز 

 *** العزاوي
 لم يمتحن

*** 
 لم يمتحن

 لم يمتحن ***
*******  

05.  
محمد ابراىيم فرج 

 10 خاطرالتميمي
 إحدى عشرة

17 
 سبع عشرة

 تسع وعشرون 09
 

06.  
محمد حسين شياب حمد 

 11 الباوي
 رةإحدى عش

10 
 أربع عشرة

 خمس وعشرون 05
 

07.  
محمد خمف خضير عباس 

 17 التميمي
 سبع عشرة

10 
 أربع عشرة

 إحدى وثالثون 31
 

  تسع وعشرون 09 سبع عشرة 17 أثنتا عشرة 10محمد شاكر عمي كاظم   .08
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 الخالدي

09.  
عبد الكريم محمد محمد 

 *** عباس الزىيري
 لم يمتحن

*** 
 لم يمتحن

 لم يمتحن ***
*******  

32.  
محمود عمي ابراىيم عبداهلل 

 10 الخوالني
 أثنتا عشرة

10 
 أربع عشرة

 ست وعشرون 06
 

31.  
مرتضى تحسين محمد بدع 

 10 الكرخي
 أثنتا عشرة

15 
 خمس عشرة

 سبع وعشرون 07
 

30.  
مرتضى محمد احمد احذيو 

 10 عسكر 
 أثنتا عشرة

13 
 ثالث عشرة

 خمس وعشرون 05
 

33.  
مروة عبد الكريم احمد زبير 

 13 الجنابي
 ثالث عشرة

19 
 تسع عشرة

 ثنتان وثالثونا  30
 

30.  
مروج صباح ميدي وفي 

 11 الشمري
 إحدى عشرة

13 
 ثالث عشرة

 أربع وعشرون 00
 

35.  
مزاحم احمد عبد ناموس 

 *** العقبي
 لم يمتحن

*** 
 لم يمتحن

 يمتحنلم  ***
*******  

36.  
مصطفى حسين امير 

 10 مصطفى العزاوي
 عشرة أربع

10 
 أربع عشرة

 ثمان وعشرون 08
 

  ثالثون 32 ثالث عشرة 13 سبع عشرة 17مصطفى حسين عمي صالح   .37
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 الحياصي

38.  
مصطفى خطاب عمر حمودي 

 *** العزاوي
 لم يمتحن

*** 
 لم يمتحن

 لم يمتحن ***
*******  

39.  
مصطفى عدنان فزع سبع 

 10 العزاوي
 أثنتا عشرة

13 
 ثالث عشرة

 خمس وعشرون 05
 

  ******* لم يمتحن *** لم يمتحن *** لم يمتحن *** مصطفى ىاشم حسن غزاي  .02

  تسع وعشرون 09 ثماني عشرة 18 إحدى عشرة  11 ميا احمد خمف لطيف الطائي  .01

00.  
ميدي صالح مصطفى حسين 

 11 الجميمي
 إحدى عشرة

17 
 سبع عشرة

 وعشرونثمان  08
 

03.  
نائل ابراىيم عبد حميد 

 *** المجمعي
 لم يمتحن

*** 
 لم يمتحن

 لم يمتحن ***
*******  

  أربع وعشرون 00 ثالث عشرة 13 إحدى عشرة 11 نبأ محمد صالح عمي محي  .00

05.  
نداء احمد ادريس عطيو 

 12 التميمي
 عشر

15 
 خمس عشرة

 خمس وعشرون 05
 

06.  
نرمين محمود سممان حسون 

 10 الباتي
 أثنتا عشرة

10 
 أربع عشرة

 ست وعشرون 06
 

 ******* لم تمتحن *** لم تمتحن *** لم تمتحن ***نور حميد عطية عمي   .07
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 البدراني

08.  
نورة صباح نوري محمد 

 11 العجيمي
 إحدى عشرة

16 
 ست عشرة

 سبع وعشرون 07
 

09.  
نوره عبد الجميل صالح 

 10 اسمير التميمي
 أثنتا عشرة

02 
 عشرون

 وثالثونأثنان  30
 

52.  
ىبة حقي اسماعيل عمي 

 11 الدابيني
 إحدى عشرة

10 
 أثنتا وعشرون

 ثالث وعشرون 03
 

51.  
ىدى احمد ادريس عطيو 

 12 التميمي
 عشر

10 
 أربع عشرة

 أربع وعشرون 00
 

50.  
ىديل جاسم سعود طاىر مينا 

 *** عاوي
 لم تمتحن

*** 
 لم تمتحن

 لم تمتحن ***
*******  

53.  
ىشام صالح عبد الرحيم 

 *** وىيب اغا
 لم يمتحن

*** 
 لم يمتحن

 لم يمتحن ***
*******  

50.  
ىند صادق خميل ابراىيم 

 *** السامرائي
 لم تمتحن

*** 
 لم تمتحن

 لم تمتحن ***
*******  

  ست وعشرون 06 أربع عشرة 10 أثنتا عشرة 10 ىند فالح حسن جواد العتبي  .55

56.  
ىيثم يوسف جميل طو 

 13 الكرطاني
 ثالث عشرة

10 
 أثنتا عشرة

 خمس وعشرون 05
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57.  
ىيفاء ناظم حمدي محمود 

 *** النعيمي
 لم تمتحن

*** 
 لم تمتحن

 لم تمتحن ***
******* 

58.  
وفاء حميد محسن شريان 

 11 العبادي
 إحدى عشرة

15 
 خمس عشرة

 ست وعشرون 06
 

59.  
وليد مرعي حسن احمد 

 11 االوسي
 إحدى عشرة

13 
 ثالث عشرة

 أربع وعشرون 00
 

62.  
باش مخمف  ياسر طعمو

 11 العبيدي
 إحدى عشرة

10 
 أثنتا عشرة

 ثالث وعشرون 03
 

61.  
يوسف حسن عموان حسين 

 *** العنبكي
 لم يمتحن

*** 
 لم يمتحن

 لم يمتحن ***
*******  

60.  
يوسف خميل ابراىيم صالح 

 *** الدليمي
 لم يمتحن

*** 
 لم يمتحن

 لم يمتحن ***
******* 

63.  
يوسف وليد نجم سييل 

 *** العزاوي
 يمتحنلم 

*** 
 لم يمتحن

 لم يمتحن ***
******* 

ع .60
ى
 د

 11 عيد أحمد عمي
 إحدى عشرة

13 
 ثالث عشرة

 أربع وعشرون 00
 

  اثنتان وثالثون 30 أثنتا عشرة 10 عشرون 02 ىاجر زىير  معيوف جاسم  .65


