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 اسم الطالب الرباعً ت

ل من  معدل الفصل األو 
51 % 

 51معدل الفصل الثانً من 
% 

معدل السعً السنوي من 
01 % 

 كتابةً  رقًما كتابةً  رقًما كتابةً  رقًما

 تسعة وعشرون 52 عشر ثالثة  03 رستة عش 16 مصطفى حسٌن جمعه حسٌن  (1

 ثونثال 31 ستة عشر 02 اربعة عشر 14 مصطفى عودة ٌاس عادي  (2

 ثالثون 31 خمسة عشر 02 خمسة عشر 02 اس حسنجبمصطفى فؤاد م  (3

 احدى وثالثون 30 تسعة عشر 02 عشر اثنا 05 مصطفى ٌوسف حسٌن محمود  (4

 لم ٌداوم - لم ٌداوم - لم يداوم - مصعب ٌعرب كنعان   (5

 احدى وثالثون 30 ستة عشر     02 خمسة عشر 15 منار حسٌن عباس رشٌد  (6

 تسعة وعشرون 52 خمسة عشر 02 عشر اربعة 14 ن عبدهللامنال أحمد حس  (7

 اربعة وثالثون 30 ثمانٌة عشر 01 ستة عشر 16 منٌره عونً حكٌم خضٌر  (8

 ثالثون 31 اربعة عشر 00 ستة عشر 02 مٌس عثمان عبد العزٌز ٌاسٌن  (9

 تسعة وعشرون 52 خمسة عشر 02 عشر اربعة 14 مٌس كاظم خلٌفه عبد  (11

 اربعة وثالثون 30 سبعة عشر 01 سبعة عشر 11 ًنبأ علً حسٌن عل  (11

 نفر حمٌد امٌنضنبأ غ  (12
 

15 
 02 عشر خمسة 

 ثالثون     31 خمسة عشر

 اثنا وثالثون 35 سبعة عشر 01 خمسة عشر 15 نبأ فاضل ابراهٌم محمد  (13

 خمسة وثالثون 32 ثمانٌة عشر 01 رسبعة عش 11 نبأ واثق محمد صحو  (14

 خمسة وثالثون 32 تسعة عشر 02 عشر ستة    16 نجاة خلٌل احمد علً  (15

 احدى وثالثون 30 ثمانٌة عشر 01 عشر اربعة 14 نسرٌن قاسم رشٌد حمٌد  (16

 احدى وثالثون 30 ثمانٌة  عشر 01 عشر ثالثة 13 نغم طارق ٌاس قدوري  (17

 احدى وثالثون 30 ستة عشر 02 خمسة عشر 15 نور حسٌن احمد جواد  (18

 اثنا وثالثون     35 ستة عشر     02 عشر تةس 16 نور حقً اسماعٌل عزٌز  (19

 ثالثون 31 عشر سبعة 01 عشر ثالثة 13 نور داود سالم احمد  (21

 لم تباشر فً العام الحاضر +راسبة بالغٌاب فً العام الماضً  نور سامً حسٌن سعود  (21

 ثالثون 31 خمسة عشر 02 خمسة عشر 15 نور صباح فلٌح علوان  (22
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 اثنا وثالثون 35 سبعة عشر 01 خمسة عشر 15 نور عباس محسن حمود  (23

 اربعة وثالثون 30 ستة عشر 02 ثمانٌة عشر 11 نور فٌصل خضٌر حسن  (24

 ثالثة وثالثون 33 ثمانٌة عشر 01 عشر خمسة 15 نور مصطفى شكر محمود  (25

 ثمانٌة وثالثون 31 تسعة عشر 02 تسعة عشر 11 نور منٌر نصٌف جاسم  (26

 اربعة وثالثون 30 تسعة عشر 02 عشرخمسة  15 نور ناظم حسٌن مهدي  (27

 ثالثة وثالثون 33 ثمانٌة عشر 01 خمسة عشر 15 نور ٌزن حسن مسٌر  (28

 ثالثون 31 ستة عشر 02 اربعة عشر 14 نورا عبد الكرٌم علً صٌوان  (29

 سبعة عشر 11 نورس عمار جمٌل مطر  (31
   عشرون 51

31 
 سبعة وثالثون

 احدى وثالثون 30 ة عشرست 02 خمسة عشر 15 هاجر حاتم علً منصور  (31

 ثمانٌة وعشرون 51 اربعة عشر 00 عشر اربعة 14 هاجر فاضل خالد دفلة  (32

 -       - - - - - هبة فرحان نجم  (33

 وعشرون ثمانٌة  51 اثنا عشر 03 خمسة عشر 15 هدى أسد عبد الحسن محمد  (34

 خمسة وثالثون 32 تسعة عشر 02 ستة عشر 16 هدى رٌاض حافظ علً  (35

 خمسة وثالثون 32 تسعة عشر 02 ستة عشر 16 ر كاظم عبد الحسنهدى طاه  (36

 اربعة وثالثون 30 عشرون 51 اربعة عشر 14 هدى علوان سلمان علوان  (37

 احدى وثالثون 30 سبعة عشر 01 اربعة عشر 14 هدى ولٌد كرٌم محمد  (38

 سبعة وثالثون 31 تسعة عشر 02 ثمانٌة عشر 11 هدٌر داود عبد هللا داود  (39

 اثنا وثالثون   35 ثمانٌة عشر 01 اربعة عشر 14 خضٌر حمٌد عبد عبدهللاهدٌل   (41

 تسعة وعشرون 52 سبعة عشر 01 عشر اثنا   12 هدٌل عباس داود خضٌر  (41

 خمسة وثالثون 32 ثمانٌة عشر 01 سبعة عشر 11 هدٌل عباس فرحان علً  (42

 ونسبعة وعشر 51 خمسة عشر 02 اثنا عشر      12 همام سالم احمد خلف  (43

 ثالثون     31 ستة عشر 02 عشر اربعة 14 همام فؤاد فاضل عباس  (44

 اثنا وثالثون  35 ثمانٌة عشر 01 اربعة عشر 14 هناء حسن نصٌف جاسم  (45

 اربعة وثالثون 30 سبعة عشر 01 سبعة عشر 11 هند راضً علٌوي دخٌل  (46

 ونثالثة وثالث 33 تسعة عشر 02 عشر اربعة 14 هند سعد عبد الباقً حسٌن  (47
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 ثالثة وثالثون 33 ثمانٌة عشر 01 خمسة عشر 15 هٌثم سعد عبد علً  (48

 ثالثون       31 ستة عشر 02 عشر اربعة 14 هٌثم سلمان طرف حنو  (49

 احدى وثالثون 30 سبعة عشر 01 اربعة عشر 14 هٌثم علً عبد الستار درب  (51

 ثمانٌة وثالثون 31 تسعة عشر 02 تسعة عشر 11 وداد فاضل خمٌس لطٌف  (51

 خمسة وثالثون 32 تسعة عشر 02 ستة عشر 16 ودٌان احمد جلوب حسٌن  (52

 تسعة وعشرون 52 خمسة عشر 02 عشر اربعة 14 ودٌان صكبان ٌوسف نكه  (53

 احدى وثالثون 30 ستة عشر 02 خمسة عشر 15 ورود احمد حسن شرٌف  (54

 ثالثة وثالثون 33 تسعة عشر 02 اربعة عشر 14 ورود حسٌن علً مسعود  (55

 سبعة وثالثون 31 تسعة عشر 02 ثمانٌة عشر 11 ورود خالد علً ٌوسف  (56

 اربعة وثالثون 30 تسعة عشر 02 خمسة عشر 15 ورود عبود حسٌن عباس  (57

 ثالثون      31 ثمانٌة عشر 01 اثنا عشر      12 وسام عاصً ناصر كٌطان  (58

 ستة وثالثون 32 تسعة عشر 02 سبعة عشر 11 وسن محمد فلٌح حسن  (59

 ثالثون     31 ستة عشر 02 اربعة عشر 14 ٌد ستار إبراهٌمول  (61

 وثالثون اثنا  35 عشر سبعة 01 خمسة عشر 15 وهران نزار حسن عزاوي  (61

 ستة وعشرون 52 احدى عشر 00 عشر ةخمس 15 محمد ٌاسر صباح جاسم  (62

 -   -  - - لم ٌداوم - ٌاسر فاضل عباس فرحان  (63

 سبعة وثالثون 31 تسعة عشر 02 ة عشرثمانٌ 11 ٌاسمٌن حازم ناجً حلبون  (64

 ثالثون     31 اربعة عشر 00 عشر خمسة 15 ٌاسمٌن علً جاسم خطاب  (65

 لم ٌباشر فً العام الحاضر +راسب بالغٌاب فً العام الماضً  ٌوسف حاتم سالم محمد  (66

 المستضافون

 ثالثة وثالثون 33 سبعة عشر 01 ستة عشر 16  آثار عطاهللا علً سبتً   (67

 ثالثة وثالثون 33 ثمانٌة عشر     01 عشر خمسة 15  الة عبدالرحمن عبدالكرٌم أحمد  أص  (68

 احدى وثالثون 30 سبعة عشر 01 عشر اربعة 14   آمنة عبد األمٌر عبد أسعد  (69

 تسعة وعشرون 52 خمسة عشر 02 اربعة عشر 14  حنان حمٌد ذٌاب أحمد   (71

 احدى وثالثون 30 تسعة عشر 02 عشر اربعة 14   دعاء جاسم عبداللطٌف أحمد  (71
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 وعشرون ثمانٌة 51 عشر خمسة 02 ثالثة عشر 13 شاكر عٌدان محمد عبدهللا  (72

 ثالثون      31 خمسة عشر 02 عشرخمسة  15 فاتن رعد جاسم محمد  (73

 ستة وعشرون 52 اثنا عشر 05 اربعة عشر 14 مصطفى كاظم عودة عبود  (74

 سبعة وثالثون 31 تسعة عشر 02 عشرثمانٌة  11   نور الهدى هٌثم جعفر مطلك  (75

 اثنا وثالثون 35 ثمانٌة عشر 01 عشر اربعة 14   ولٌان صمٌم مسلم حسٌن  (76

 (النحو ) المحمّلون في مادة 

       أحمد عبد الحمٌد كاظم نصٌف  (77

       أحمد فالح جاسم حسٌن  (78

       أحمد ٌاسٌن حسٌن سلٌم  (79

       أسامة أحمد عبد أحمد  (81

       عباس إبراهٌم فٌصلإسراء   (81

       أسعد عباس حمٌد  (82

       اٌهاب خضٌر نصٌف جاسم  (83

       حسن ٌوسف عبد الحمٌد خلٌل  (84

       حٌدر فارس سمٌر إبراهٌم  (85

       سعد هادي نصار زٌدان  (86

       سٌف علً جاسم محمد  (87

       صبا جلٌل إبراهٌم ٌاسٌن  (88

       ضحى قٌس مجٌد عبد  (89

       أحمد محمود عبدعبد   (91

       علً حمٌد رشٌد عبود  (91

       فاروق كامل عباس محمود  (92

       كرار عباس موسى علً  (93

       مرٌم محمد رمضان صالح  (94

       مصطفى حمٌد نوري كاظم  (95
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       مصطفى عبٌد حسٌن عباس  (96

       مصطفى محمد وادي حسٌن  (97

 ( د  اسإلمامياأل) المحمّلون في مادة 

       أسعد عباس حمٌد  (98

 ( صرفال) المحمّلون في مادة 

       أحمد راضً عباس عبد هللا  (99

       حنٌن جاسم محمد عنتر  (111

       حنٌن ولٌد عبد هللا محسن  (111

       مصطفى محمد وادي حسٌن  (112

 ( عروضال) المحمّلون في مادة 

       فاروق كامل عباس محمود  (113

       لحمرٌم محمد رمضان صا  (114

       عبد هللا عبد الكرٌم عقٌل عبد  (115

 لغة االنكليزيّة(ال) المحمّلون في مادة 

       حنٌن ولٌد عبد هللا محسن  (116

       صبا جلٌل إبراهٌم ٌاسٌن  (117

       محمد عمران موسى حسن  (118

       مصطفى حمٌد نوري كاظم  (119

       خالد ولً حسٌن عباس  (111

 حالبات (المحمّلون في مادة ) ال

       عبد أحمد محمود عبد  (111

       مصطفى عبٌد حسٌن عباس  (112


