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 ت
 

معدل الفصل األول من  اسم الطالب الرباعً
10 % 

معدل الفصل الثانً من 
10 % 

معدل السعً السنوي 
 % 00من 

 كتابةً  رقًما كتابةً  رقًما كتابةً  رقًما

 ثالثون 00 خمس عشرة 25 خمس عشرة 25 مٌعاد جاسم محمد جسام   (1

 مٌالد جاسم محمد جسام   (2
21 

 خمس 15 ثالث عشرة 20 أثنتا عشرة
 وعشرون

 نبأ صادق حمٌد  محمد   (3
21 

ست  16 أربع عشرة 20 أثنتا عشرة
 وعشرون

نبأ عبد العظٌم احمد   (4
 مولود

20 
سبع  12 أربع عشرة 20 ثالث عشرة

 وعشرون

 نبأ كاظم صالح محمد   (5
21 

خمس  15 ثالث عشرة 20 أثنتا عشرة
 وعشرون

 نبراس صالح مهدي بحر   (6
20 

ع سب 12 أربع عشرة 20 ثالث عشرة
 وعشرون

 نسرٌن فارح حسن كاظم   (7
21 

ست  16 أربع عشرة 20 أثنتا عشرة
 وعشرون

 نسرٌن قاسم صالح عبدهللا   (8
21 

ست  16 أربع عشرة 20 أثنتا عشرة
 وعشرون

 نغم علً حسٌن وادي   (9
20 

ثمان  12 خمس عشرة 25 ثالث عشرة
 وعشرون

 ثالثون 00 خمس عشرة 25 خمس عشرة 25 نوال حسن جواد كاظم   (11

 20 نور إسماعٌل عبد مفضً  (11
سبع  12 أربع عشرة 20 ثالث عشرة

 وعشرون

نور الهدى علً صالح   (12
 مهدي 

22 
أربع  10 ثالث عشرة 20 حدى عشرةإ

 وعشرون

نور الهدى محمد مسلم   (13
 عباس 

20 
تسع  12 خمس عشرة 25 أربع عشرة

 وعشرون

نور صباح مهدي عبد   (14
 الهادي 

21 
 20 أثنتا عشرة

 أربع عشرة
ست  16

 وعشرون
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 نور طالل رحمن حمادي   (15
20 

 20 ثالث عشرة
 أربع عشرة

سبع  12
 وعشرون

 نور عبود محمد صالل   (16
21 

 22 أثنتا عشرة
 عشرة سبع

تسع  12
 وعشرون

 نور عزٌز شالل خلف  (17
21 

 20 أثنتا عشرة
 أربع عشرة

ست  16
 وعشرون

 ثالثون 00 ست عشرة 26 أربع عشرة 20 نور محمد عبد موسى   (18

 محمود ابراهٌم بنوننور   (19
02 

 20 تسع
 ثالث عشرة

اثنتان  11
 وعشرون

 نور منذر كامل خضٌر   (21
25 

 26 خمس عشرة
 ست عشرة

إحدى  02
 وثالثون

نور هادي اسماعٌل عبد   (21
 علً 

21 
 20 أثنتا عشرة

 أربع عشرة
ست  16

 وعشرون

 نورا رشٌد خلٌل أسكة  (22
20 

 20 ثالث عشرة
 أربع عشرة

سبع  12
 وعشرون

 مان ابراهٌم نورة عث  (23
 سلطان

21 
 20 أثنتا عشرة

 أربع عشرة
ست  16

 وعشرون

نورس خزعل صالح   (24
 مهدي

22 
 20 أحدى عشرة

 أربع عشرة  
خمس  15

 وعشرون

 نورس هادي حبٌب موسى  (25
25 

 26 خمس عشرة
 ست عشرة

إحدى  02
 وثالثون

 كمال جاسم محمد ه نور  (26
21 

 20 أثنتا عشرة
 ثالث عشرة

خمس  15
 وعشرون

 اح عبٌد مرمًهبة صب  (27
20 

 20 ثالث عشرة
 أربع عشرة

سبع  12
 وعشرون

 هبة عامر سعدي حمودي  (28
26 

 26 ست عشرة
 ست عشرة

اثنتان  01
 وثالثون

 هبة عامر سلمان بكر   (29
25 

 26 خمس عشرة
 ست عشرة

إحدى  02
 وثالثون
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 هبة محمد صادق حسن   (31
22 

 20 أحدى عشرة
 أربع عشرة

خمس  15
 وعشرون

 ٌلشح  هبة ٌاسر حسون  (31
20 

 25 ثالث عشرة
 خمس عشرة

ثمان  12
 وعشرون

هجران حسٌن منصور   (32
 حسن

25 
 25 خمس عشرة

 خمس عشرة
 ثالثون 00

 هدى احمد مجدي علً  (33
20 

 25 ثالث عشرة
 خمس عشرة

ثمان  12
 وعشرون

 هدى امجد خلٌل مجٌد   (34
20 

 25 أربع عشرة
 خمس عشرة

تسع  12
 وعشرون

 أربع وثالثون 00 سبع عشرة 22 سبع عشرة 22 هدى صالح حمٌد جاسم   (35

هدى هادي جمٌل عبد   (36
 الوهاب

*** 
 *** لم تمتحن

 لم تمتحن
 لم تمتحن ***

 ثالثون 00 خمس عشرة 25 خمس عشرة 25 هدٌر رمٌض محمود حمٌد   (37

 20 هدٌر طارق تقً برٌسم  (38
 25 ثالث عشرة

 خمس عشرة
ثمان  12

 وعشرون

 ثالث وثالثون 00 رةست عش 26 سبع عشرة 22 محمود هدٌر عثمان بكر  (39

هدٌر نجم عبدالخالق   (41
 مبارك

20 
 20 ثالث عشرة

 أربع عشرة
سبع  12

 وعشرون

 هدٌل سعد صبري معٌن  (41
22 

 20 أحدى عشرة
 ثالث عشرة

أربع  10
 وعشرون

هدٌل عبد السالم علوان   (42
 حسٌن 

21 
 20 أثنتا عشرة

 أربع عشرة
ست  16

 وعشرون

 هدٌل مهدي مصلح علوان   (43
20 

 25 أربع عشرة
 خمس عشرة

تسع  12
 وعشرون

 همام ماجد هاشم كاظم   (44
20 

 20 ثالث عشرة
 أربع عشرة

سبع  12
 وعشرون

ست  16 أربع عشرة 20 أثنتا عشرة 21 هناء عاصً خلٌفة حسٌن   (45
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 وعشرون

 هند ثائر احمد سبع   (46
20 

 20 أربع عشرة
 أربع عشرة

ثمان  12
 وعشرون

 هند جواد غٌدان علً  (47
20 

 25 ثالث عشرة
 شرةخمس ع

ثمان  12
 وعشرون

هند عبد الواحد سعود   (48
 عباس

22 
 20 أحدى عشرة

 أربع عشرة
خمس  15

 وعشرون

 عباس هند محمود خلف  (49
25 

 26 خمس عشرة
 ست عشرة

إحدى  02
 وثالثون

هٌفاء فرحان  ثامر    (51
 عدوان 

20 
 20 أربع عشرة

 أربع عشرة
ثمان  12

 وعشرون

 وائل احمد عبد خضٌر   (51
20 

 21 ثالث عشرة
 تا عشرةأثن

خمس  15
 وعشرون

 وداد مالك مهدي جاسم  (52
20 

 20 ثالث عشرة
 ثالث عشرة

ست  16
 وعشرون

 ورود حسن حاتم عطوان   (53
21 

 20 أثنتا عشرة
 أربع عشرة

ست  16
 وعشرون

 ورود نجم عبدهللا نكة   (54
25 

 26 خمس عشرة
 ست عشرة

إحدى  02
 وثالثون

 وضاح احمد حسٌن علً   (55
20 

 21 أربع عشرة
 ةأثنتا عشر

ست  16
 وعشرون

وفاء حامد سهام   (56
 عبدالرزاق 

22 
 20 أحدى عشرة

 أربع عشرة
خمس  15

 وعشرون

والء خضٌر عباس عبد   (57
 العظٌم

21 
 20 أثنتا عشرة

 أربع عشرة
ست  16

 وعشرون

ٌاسر قحطان شوكت   (58
 شكور

22 
 20 أحدى عشرة

 ثالث عشرة
أربع  10

 وعشرون

 سلمان ٌاسر هاشم نعمان   (59
20 

 20 ثالث عشرة
 ثالث عشرة

ست  16
 وعشرون
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 ٌاسمٌن عواد غٌدان علً  (61
22 

 25 سبع عشرة
 خمس عشرة

اثنتان  01
 وثالثون

ٌاسمٌن لطٌف نوري عبد   (61
 الحسٌن

**** 
 *** لم تمتحن

 لم تمتحن
 لم تمتحن ***

ٌاسمٌن لفتة كرحوت عبد   (62
 هللا

22 
 20 أحدى عشرة

 أربع عشرة
خمس  15

 وعشرون

 المستضافون

63)   
 مد ابراهٌمأركان حكمت اح

21 
 20 ثنتا عشرةا

 ثالث عشرة
خمس  15

 وعشرون

أمل ابراهٌم متعب محمد    (64
 صالح

22 
 25 سبع عشرة

 خمس عشرة
اثنتان  01

 وثالثون

 20 براء رحمان خلف محمد  (65
 20 ثالث عشرة

 ثالث عشرة
ست  16

 وعشرون

 26 بٌارق مٌثم عزٌز عباس  (66
 20 ست عشرة

 ثالث عشرة
تسع  12

 وعشرون

 25 كاظم خلف دٌنا حسن  (67
 20 خمس عشرة

 ثالث عشرة
ثمان  12

 وعشرون

رجاء عبد الكرٌم حسٌن    (68
 حمد

25 
 20 خمس عشرة

 أربع عشرة
تسع  12

 وعشرون

 ثالثون 00 أربع عشرة 20 ست عشرة 26 زٌنة فلٌح حسن محمد   (69

 20 سهى  خلٌل احمد  باوي   (71
 20 ثالث عشرة

 ثالث عشرة
ست  16

 وعشرون

 لم ٌمتحن *** لم ٌمتحن *** لم ٌمتحن *** عامر حسن حسٌن  (71

 21 عبد السالم علً عباس  (72
 20 أثنتا عشرة

 ثالث عشرة
خمس  15

 وعشرون

 20 عبد السالم محمود إبراهٌم  (73
 20 ثالث عشرة

 ثالث عشرة
ست  16

 وعشرون

عبدهللا عبدالكرٌم خلف    (74
 سلمان

25 
 20 خمس عشرة

 ثالث عشرة
ثمان  12

 وعشرون
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 لم ٌمتحن *** لم ٌمتحن *** لم ٌمتحن *** علً سلٌمان محمود  (75

 22 مثنى احمد خلٌل كاظم   (76
 20 أحدى عشرة

 ثالث عشرة
أربع  10

 وعشرون

 فً شعبة )د( *** فً شعبة )د( *** فً شعبة )د( **** مناهل مهدي أحمد جبارة  (77

 النحو ( المحمّلون في مادّة )

       أحمد عامر علً حسٌن  (78

       أحمد كاظم عذوب وادي  (79

 األدب العباسيّ ( المحمّلون في مادّة )

       إٌهاب عبد المنعم جاسم  (81

       عبد هللا غانم عزت مهدي  (81

       عمر نجم عبد هللا أحمد  (82

       فرح حافظ إبراهٌم حمزة  (83

       فالح كرٌم سلوم خلٌل  (84

       قصً حسن متعب مجٌد  (85

       لؤي محمد جاسم إسماعٌل  (86

فد عبد األمٌر لٌلى را  (87
 عباس

 
  

 
  

       مرتضى مقداد أحمد عبد  (88

مصطفى عدنان عرب   (89
 ظاهر

 
  

 
  

مصطفى محمد سلمان   (91
 عٌدان

 
  

 
  

مقداد ثاٌر حسن ندا   (91
 ٌاسٌن
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       مها ستار جرٌو ضٌدان  (92

مؤتمن مهند غالب عبد   (93
 الحمٌد

 
  

 
  

       نذٌر عادل حاتم شهاب  (94

       ٌننزار طه جواد ٌاس  (95

 علم اللغة ( المحمّلون في مادّة )

       أحمد عامر علً حسٌن  (96

       أحمد كاظم عذوب وادي  (97

       أفٌاء جعفر صادق حسٌن  (98

       إٌهاب عبد المنعم جاسم  (99

       تحسٌن رعد كرٌم أحمد  (111

سارة عبد الحلٌم إسماعٌل   (111
 خمٌس

 
  

 
  

       عبد هللا غانم عزت مهدي  (112

       مر نجم عبد هللا أحمدع  (113

       فرح حافظ إبراهٌم حمزة  (114

       قصً حسن متعب مجٌد  (115

       لؤي محمد جاسم إسماعٌل  (116

لٌلى رافد عبد األمٌر   (117
 عباس

 
  

 
  

       مها ثاٌر حاتم عباس  (118


