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 51معدل الفصل األّول من  اسم الطالب الرباعً
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 51معدل الفصل الثانً من 
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 01معدل السعً السنوي من 
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 كتابةً  رقًما كتابةً  رقًما كتابةً  رقًما

 اربعة وعشرون 42 خمسة عشر 51 تسع فقط 9 حسٌن لطٌف جبار حمٌد  (1

 ثة وثالثونثال 33 ثمانية عشر 51 خمس عشر 02 حنان زٌدان خلف علوان   (2

 ثمانية عشر 51 اثنا عشر 54 ست فقط 2 حنٌن جاسم محمد عنتر  (3

 ثالثة وعشرون 43 خمسة عشر 51 ثمان فقط 8 حنٌن جالل شاكر هالل  (4

 خمسة وعشرون 41 خمسة عشر 51 عشر فقط 01 حنٌن واثق محمود عباس  (5

 اربعة عشر 52 احد عشر 55 خمس فقط 2 حنٌن ولٌد عبدهللا محسن  (6

 ستة عشر 51 ثالثة عشر 53 لم تمتحن  ء حكمت عبد المنعم وهٌب حورا  (7

 ثالثون 33 سبعة عشر 51 ثالث عشر 01 حوراء عبد الكرٌم علً صالح  (8

 سبعة عشر 51 عشر فقط 53 سبع فقط 7 حٌدر علً عبدهللا صالح  (9

 ستة عشر 51 تسعة فقط 9 سبع فقط 7 حٌدر فارس سمٌر ابراهٌم   (11

 خمسة عشر 51 ثمان فقط 1 سبع فقط 7 خالد ولً حسٌن عباس  (11

 اربعة وعشرون 42 اربعة عشر 52 عشر فقط 01 ختام اسماعٌل حسٌن محمود   (12

 ثمانٌة وعشرون 58 سبعة عشر 07 احد عشر 00 خدٌجة عبٌد علً احمد  (13

 ثالثون 33 خمسة عشر 51 خمس عشر 02 خلود داود حبٌب علوان   (14

 اثنان وعشرون 44 ثالثة عشر 53 تسع فقط 9 دالٌا عدنان محمود اسماعٌل  (15

 سبعة وعشرون 41 اربعة عشر 52 ثالث عشر 01 دعاء رفعت حسن محمد   (16

 ثالثون 11 سبعة عشر 07 ثالث عشر 01 سبع   دعاء عبد اللطٌف عبعوب  (17

 واحد وعشرون 45 اثنا عشر 54 تسع فقط 9 دعاء محمد صاحب علوان   (18

 واحد وثالثون 35 ة عشرست 51 خمس عشر 02 دعاء نصٌف جاسم محمد   (19

 ثالثة عشر 53 ثالث فقط 3 عشر فقط 01 ندا ثاٌر حسن  دالل   (21

 ثمانية عشر 51 ثالثة عشر 53 خمس فقط 2 فارس هاشم حمد دموع   (21

 خمسة وعشرون 41 خمسة عشر 51 عشر فقط 01 دموع حسٌن احمد عبدهللا   (22

 وعشرونخمسة  41 خمسة عشر 51 عشر فقط 01 دنٌا خٌري عباس حسٌن   (23

 واحد وثالثون 35 ثمانية عشر 51 ثالث فقط 01 دٌانا رائد حسٌن عبود  (24

 ستة عشر 51 عشر فقط 53 ست فقط 2 رافد محمود سلمان سالم  (25

 ثالثة وثالثون 33 سبعة عشر 51 ست عشر 02 رامً صباح حسن عباس  (26
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 ثمانٌة وعشرون 58 ستة عشر 02 اثنى عشر 05 رحاب عباس جاسم محمد  (27

 سبعة وعشرون 57 خمسة عشر 02 اثنى عشر 05 ٌاسٌن رجاء عبٌد رحاب   (28

 تسعة عشر 09 عشر فقط 01 اربع فقط 0 رسل علً عبد محمد  (29

 اربعة وعشرون 50 ثالثة عشر 01 احد عشر 00 رسل عماد صالح خضٌر   (31

 اربعة وعشرون 50 ثالثة عشر 01 احد عشر 00 رسول خلف محمد حاجم   (31

 ثالثون 11 ستة عشر 02 اربع عشر 00 رشا فٌاد جانً محمد  (32

 ستة وعشرون 52 ثالثة عشر 01 ثالث عشر 01 رشا مجٌد تاٌه حمد  (33

 ثالثون 11 ستة عشر 02 اربع عشر 00 رشا هاشم غازي خلٌل  (34

 خمسة وعشرون 52 خمسة عشر 02 ثمان فقط 8 رغد كرٌم عبدهللا ثابت   (35

 تسعة وعشرون 59 خمسة عشر 02 اربع عشر 00 رفل حازم ثابت محمد علً  (36

 سبعة وعشرون 57 ستة عشر 02 اربع فقط 0 رفل علً ناظم خضٌر  (37

 اثنان وثالثون 15 ستة عشر 02 ست عشر 02 عطٌه رقٌة خلٌل ابراهٌم   (38

 ستة وعشرون 52 ستة عشر 02 عشر فقط 01 حمٌد رقٌة سامً موسى   (39

 نسبعة وعشرو 57 اربعة عشر 00 ثالث عشر 01 رنٌن  بشار أحمد جواد  (41

 عشرون 51 عشر فقط 01 اربع فقط 0 رهام قاسم عبدالرحمن ٌاسٌن  (41

 اثنان وثالثون 15 سبعة عشر 07 خمس عشر 02 رواء حسن زٌدان خلف  (42

 ثمانٌة وعشرون 58 خمسة عشر  02 ثالث عشر 01 كامل فنجان  رواء عجٌد  (43

 ثمانٌة وعشرون 58 خمسة عشر 02 ثالث عشر 01 سلومً رٌاض كامل محمود  (44

 اربعة وعشرون 50 اربعة عشر 00 عشر فقط 01 سمٌر حمٌد نصٌف   ٌامر  (45

 اربعة وعشرون 50 ثالثة عشر 01 احد عشر 00 كرٌم موسى ربٌع رٌام   (46

 ثالثة وثالثون 11 سبعة عشر 07 ست عشر 02 رٌم عبدالكرٌم مبارك سالم  (47

 سبعة وعشرون 57 اربعة عشر 00 ث عشرثال 01 زمن حسٌن خلٌفة عبد  (48

 خمسة وعشرون 52 خمسة عشر 02 عشر فقط 01 زهراء حمٌد جواد كاظم   (49

 اربعة وثالثون 10 ثمانٌة عشر 08 ست عشر 02 زهراء حٌدر جواد كاظم   (51

 اربعة وعشرون 50 اربعة عشر 00 عشر فقط 01 زهراء رعد نعمان ابراهٌم   (51

 سبعة وعشرون 57 ستة عشر 02 احد عشر 00 زهراء صالح مهدي صالح  (52

 ثمانٌة وعشرون 58 سبعة عشر 07 احد عشر 00 راء ٌاسر فاضل علوانزه  (53

 اثنان وعشرون 44 احد عشر 55 احد عشر 00 زهٌر نكة متعب صالح  (54
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 واحد وعشرون 50 عشر 01 احد عشر 00 مهدي صالح   زٌاد خالد  (55

 ثالثة وعشرون 51 اثنا عشر 05 احد عشر 00 زٌاد خلف صالح سرهٌد  (56

 ستة وعشرون 52 ثالثة عشر 01 ثالث عشر 01 زٌنب برٌسم كٌطان   (57

 سبعة وعشرون 57 خمسة عشر 02 اثنى عشر 05 زٌنب خمٌس احمد خمٌس  (58

 ستة وعشرون 52 ستة عشر 02 عشر فقط 01 زٌنب سعد جمٌل محمد  (59

 واحد وثالثون 10 خمسة عشر 02 ست عشر 02 زٌنب ضاري جاري محمد  (61

 اثنان وثالثون 15 ثمانٌة عشر 08 راربع عش 00 زٌنب عباس عبد الكرٌم محمد  (61

 سبعة وعشرون 57 ستة عشر 02 احد عشر 00 زٌنب عباس عٌدان مطر  (62

 واحد وثالثون 10 ثمانٌة عشر 08 ثالث عشر 01 زٌنب عٌسى جواد كاظم  (63

 ثمانٌة وعشرون 58 اربعة عشر 00 اربع عشر 00 زٌنب محمد عبد مهدي  (64

 ستة وعشرون 52 ثالثة عشر 01 ثالث عشر 01 سارة صباح كامل ردام   (65

 سبعة وعشرون 57 خمسة عشر 02 اثنى عشر 05 سارة صبري كاظم جبار   (66

 خمسة وعشرون 52 اربعة عشر 00 احد عشر 00 سارة طارق عبد الجبار عبد الغنً  (67

 اربعة عشر 00 عشر فقط 01 اربع فقط 0 سارة عامر كاظم عباس  (68

 ست وعشرون 52 خمسة عشر 02 احد عشر 00 سارة عبد السالم  عادل مجٌد  (69

 عشرون  51 اربعة عشر 00 ست فقط 2 سارة فارس سلمان طوفان   (71

 واحد وثالثون 10 سبعة عشر 07 اربع عشر 00 سجا جبار ابراهٌم قادر  (71

 ثالثة وثالثون 11 ثمانٌة عشر 08 خمس عشر 02 سجى حسن علً حسن  (72

 عشرونست و 52 سبعة عشر 07 تسع فقط 9 سجى خالد ناظم علً   (73

 اثنان وثالثون 15 ثمانٌة عشر 08 اربع عشر 00 سجى عامر عبد اللطٌف حسن  (74

 تسعة وعشرون 59 ثمانٌة عشر 08 احد عشر 00 سجى معن اسعد كاظم   (75


