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 اسم الطالب الرباعً ت

معدل الفصل األول 
 % 51من 

معدل الفصل الثانً من  
51 % 

معدل السعً السنوي من  
01 % 

 الملحوظات

  كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

0.  
 ابتسام أحمد رشٌد مجٌد

  عشرون 51 عشرةاحدى  00 تسع 9

5.  
 ابتسام سبع خمٌس محمود

  ثالثون 01 خمس عشرة 02 خمس عشرة 02

0.  
 ابتهال مرعً محمود زهو

  عشرون 51 عشر 01 عشر 01

0.  
 إبراهٌم نادر قادر مجٌد

  اثنتان وعشرون 55 ثالث عشرة 00 تسع 9

2.  
 أحمد علً عبد هللا نصرهللا

  ثمان عشرة 08 عشر 01 ثمان 8

2.  
 هللا محمودأحمد محمد عبد 

  تسع عشرة 09 عشر 01 تسع 9

7.  
 أزهار عزٌز حتروش  أحمد

  ست وثالثون 02 تسع عشرة 09 سبع عشرة 07

8.  
 أسٌل طاهر حسٌن  وادي

  سبع وعشرون 57 اربع عشرة 00 ثالث عشرة 31

9.  
 أسٌل مجٌد حمٌد عارف

  ثمان عشرة 31 عشر 31 ثمان 8

01.  
 أمل واجد صباح حمٌد

  عشرةتسع  09 عشر 01 تسع 9

00.  
 آمنة رضا أحمد لطٌف

  تسع عشرة 09 احدى عشرة 00 ثمان 8

05.  
 أناهٌد ٌاسٌن أحمد كاظم

  عشرون 51 عشر 01 عشر 01

00.  
 أنسام إبراهٌم عبد مخلف

  ثالثون 01 ست عشرة 02 اربع عشرة 31

00.  
 أنفال رٌاض عواد هادي

  اربع وثالث 00 سبع عشرة 07 سبع عشرة 07

02.  
 أنوار علً جواد ٌاسٌن

  سبع وعشرون 57 اثنتا عشرة 05 خمس عشرة 02

02.  
 أنور عامر خلف حمد

  تسع عشرة 09 عشر 01 تسع 9

07.  
 آٌة علً كامل صالح

  ثالث وعشرون 50 اثنتا عشرة 05 احدى عشرة 00

08.  
 إٌمان فرج سعٌد فرٌح

  احدى وثالثون 13 ثمان عشرة 31 ثالث عشرة 00

09.  
 اٌهاب خلٌل هاشم عباس

  عشرةتسع  31 عشر 31 تسع 9

51.  
 بارق طارق عبد هللا ٌونس

  تسع عشرة 31 عشر 31 تسع 9

50.  
 بشار محمود عبد هللا هندي

  خمس وعشرون 52 ثالث عشرة 31 احدى عشرة 00

55.  
 جوهرة خلٌل إبراهٌم مهدي

  اربع وعشرون 51 خمس عشرة 32 تسع 9
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50.  
 حسام أحمد مجٌد حمٌد

  تسع عشرة 31 عشر 31 تسع 9

50.  
 حسام كاظم محمود كاظم

  ست وعشرون 53 ست عشرة 33 عشر 01

52.  
 حسن إبراهٌم حسٌن علوان

  اربع وعشرون 51 اربع عشرة 31 عشر 01

52.  
 حنٌن أكرم حمٌد سالم

  خمس وعشرون 52 ست عشرة 33 تسع 9

57.  
 حنٌن رٌاض كمبش محمد

  عشرون 51 احدى عشرة 33 تسع 9

58.  
 خنساء جلٌل مجٌد عبدهللا

  خمس وعشرون 52 ست عشرة 33 تسع 9

59.  
 رسول محمد أحمد عبد

  ست وعشرون 53 خمس عشرة 32 احدى عشرة 00

01.  
 رغدة جاسم محمد مهبش

  خمس وعشرون 52 عشر 31 خمس عشرة 02

00.  
 رقٌة عبد السالم عبد المنعم إبراهٌم

  اثنتان وعشرون 55 تسع 1 ثالث عشرة 00

05.  
 رقٌه شكر محمد مهاوش

  اربعون 11 عشرون 51 عشرون 51

00.  
 شرٌف طهرواد محمد 

  اربع وعشرون 51 خمس عشرة 32 تسع 9

00.  
 زٌنب سمٌر طه صالح

       

02.  
 زٌنب قاسم مجٌد رشٌد

  ثمان وعشرون 51 ست عشرة 33 اثنتا عشرة 05

02.  
 زٌنة إسماعٌل خلٌل محمود

  ثالثون 11 ست عشرة 33 اربع عشرة 00

07.  
 سامً غاندي حاتم محمد

  ثمان وعشرون 51 خمس عشرة 32 ثالث عشرة 00

08.  
 سجى جعفر حسٌن 

  سبع عشرة 31 تسع 1 ثمان 8

09.  
 سلوان أسعد نصٌف سعود

  ثالث وعشرون 51 خمس عشرة 32 ثمان 8

01.  
 سماح فلٌح حسن موسى

  عشرون 51 عشر 31 عشر 01

00.  
 سهاد أحمد خمٌس داود

  ست وعشرون 53 خمس عشرة 32 احدى عشرة 00

05.  
 شفاء حسٌن علً حسٌن

  اثنتان وثالثون 15 ست عشرة 33 ست عشرة 02

00.  
 شهد ثاٌر علً 

  ثمان عشرة 31 تسع 1 تسع 9

00.  
 شٌماء حسن لطٌف خزعل

  احدى وعشرون 53 ثالث عشرة 31 ثمان 8

02.  
 شٌماء طاهر مصطفى محمد

  اربع وعشرون 51 ثالث عشرة 31 احدى عشرة 00

02.  
 صابرٌن جاسم محمد صالح

  ثمان وعشرون 51 خمس عشرة 32 ثالث عشرة 00
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07.  
 حاتم عبعوب  سبعضٌاء 

  عشرون 51 اثنتا عشرة 35 ثمان 8

08.  
 عادل عباس علوان حسٌن

  سبع وعشرون 51 سبع عشرة 31 عشر 01

09.  
 عباس عبد الواحد محمد حمد

  اثنتان وعشرون 55 ثالث عشرة 31 تسع 1

21.  
 عبد القادر حوم خلف فرج

  عشرون 51 احدى عشرة 33 تسع 9

20.  
 عالء مجول حمٌد زٌدان

  تسع عشرة 31 عشر 31 تسع 9

25.  
 علً عواد مهدي سعٌد

  اثنتان وعشرون 55 اثنتا عشرة 35 عشر 01

20.  
 علً قٌس عبد الكرٌم ناصر

  ثمان عشرة 31 عشر 31 ثمان 8

20.  
 غفران صباح ساري ذٌاب

  اربع وعشرون 51 اربع عشرة 31 عشر 01

22.  
 فاتن تحسٌن عبد محٌسن

  ثالث وثالثون 11 تسع 31 اربع عشرة 00

22.  
 زٌد محمد نصٌف فاتن

  اربع وعشرون 51 خمس عشرة 32 تسع 9

27.  
 فرح ابراهٌم جعفر محمد

  ثالثون 11 احدى عشرة 33 تسع عشرة 09

28.  
 قاسم محمد داود دهش

  سبع وعشرون 51 ثالث عشرة 31 اربع عشرة 00

29.  
 لواء رجاء محسن مجلً

  ثالثون 11 سبع عشرة 31 ثالث عشرة 00

21.  
 لؤي عبد الكرٌم علً عنبر

  تسع عشرة 31 عشر 31 تسع 9

20.  
 ماجد حامد عبد هللا خمٌس

  تسع عشرة 31 تسع 1 عشر 01

25.  
 محمد جاسم رشٌد جنٌد

  ثمان عشرة 31 تسع 1 تسع 9

20.  
 محمد حمزة عباس حسن

  خمس وعشرون 52 خمس عشرة 32 عشر 01

20.  
 محمد خالد محمد صالح

  عشرون 51 احدى عشرة 33 تسع 9

22.  
 محمد زٌد خلف سبع

  تسع عشرة 31 احدى عشرة 33 ثمان 8

22.  
 محمد عبد هللا حمد عبدهللا

  ثمان عشرة 31 عشر 31 ثمان 8

27.  
 محمد عالء الدٌن ناصر حسٌن

  ثمان عشرة 31 عشر 31 ثمان 8

28.  
 محمد عٌسى عٌدان مطر

  احدى وعشرون 53 ثالث عشرة 31 ثمان 8

29.  
 محمد ٌاس صالح شرقً

  تسع عشرة 31 عشر 31 تسع 9

71.  
 عبد الستار بطٌخ مرضٌة حاتم

  عشرون 51 احدى عشرة 33 تسع 9
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70.  
 مرٌم قاسم صالح مهدي

  تسع عشرة 31 تسع 1 عشر 01

75.  
د ٌّ  مٌس سالم حمود عو

  ست وعشرون 53 اربع عشرة 31 احدى عشرة 05

70.  
 مٌساء فاضل جمٌل حمد

  عشرون 51 عشر 31 عشر 01

70.  
 نجم عباس نجم سهٌل

  اربع وعشرون 51 اربع عشرة 31 عشر 01

72.  
 نور تحسٌن عبد محٌسن

  اربع وثالثون 11 ست عشرة 33 ثمان عشرة 08

72.  
 نور خماس خزعل كرٌم

  عشرون 51 احدى عشرة 35 ثمان 8

77.  
 نور علً حسٌن  ناصر

  ثمان عشرة 31 تسع 1 تسع 9

78.  
 نور محسن مزعل حمٌد

  احدى وعشرون 53 ثالث عشرة 31 ثمان 8

79.  
ٌّة  هبة ولٌد عبد الخالق عط

  تسع عشرة 31 عشر 31 تسع 9

81.  
 هدٌل محمد قاسم  جبار

  عشرون 51 عشر 31 عشر 01

80.  
 والء جمٌل سامً حمٌد

  عشرون 51 احدى عشرة 33 تسع 9

85.  
 ٌاسمٌن عبد األمٌر علً

  ست وعشرون 53 ثالث عشرة 31 ثالث عشرة 00

80.  
 ٌعرب تائه داود سلٌم

  عشرة تسع 31 تسع 1 عشر 01


