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 اسم الطالب الرباعً ت

 10معدل الفصل األول من 
 % 

 10معدل الفصل الثانً من 
 % 

السعً السنوي من  معدل
00 %  

 كتابًة  رقًما  كتابًة  رقًما كتابًة  رقًما 

 عشرون 10 اربعة عشر 20 سته فقط 6 إبتهال  سمٌر محمود جاسم  (1

 تسعة عشر 29 عشره فقط 20 تسعه فقط 9 أثٌر ولٌد ابراهٌم جواد  (2

                              --     أحمد توفٌق حسٌن جاسم  (3
------------------- -- ----------------- -- --------------------

- 

 21 أحمد حامد حمٌد غرٌب  (4
 سته وعشرون 16 اربعة عشر 20 اثنا عشر

 21 عربٌد جاسم أحمد حسٌن  (5
 ثوناربعه وثال 40 سبعة عشر 21 سبعة عشر

 20 أحمد سلمان احمد جاسم  (6
 اثنان وعشرون 11 اثنا عشر 21 عشره فقط

 8 أحمد غانم بكر محمود  (7
 عشرون 10 اثنا عشر 21 ثمانٌه فقط

 تسعة عشر 29 تسعه فقط 9 عشره فقط 20 أحمد كمال نصٌف  (8

 إلى جامعة كركوك مّنا مستضاف أحمد محمد عواد جاسم  (9

 21 أحمد هٌثم عبد هللا هاشم  (11
 اربعه وعشرون 10 اثنا عشر 21 نا عشراث

 28 إسراء علً مجٌد سمٌر  (11
 سبعه وثالثون 41 تسعة عشر 29 ثمانٌة عشر

 25 إسراء نجاح كرٌم احمد  (12
 ثالثون 40 خمسة عشر 25 خمسة عشر

 21 أسماء حسٌن محمد مسعود  (13
 اربعه وعشرون 10 اثنا عشر 21  اثنا عشر

 أصاله فائق عطا علً  (14
       

25   
 اثنان وثالثون 41 سبعة عشر 21 سة عشرخم

 26 أطٌاف رباح علوان دلف  (15
 خمسه وثالثون 45 تسعة عشر 29 خمسة عشر

 21 إكرام باسم درب كاظم  (16
 سته وعشرون 16 اربعة عشر 20 اثنا عشر

 25 آالء  ساهً عبد ابراهٌم  (17
 اثنان وثالثون 41 سبعة عشر 21 مسة عشرخ

 25 آالء راسم حمد نجم  (18
 سته وعشرون 16 احدى عشر 22 رخمسة عش

 25 آالء مهدي حاتم ٌحٌى  (19
 اثنان وثالثون 41 سبعة عشر 21 خمسة عشر

 9 أمجد  طه عبد شلفون  (21
 ثمانٌة عشر 28 تسعه فقط 9 تسعه فقط

 28 أمٌمه محمد احمد عٌدان  (21
 سبعه وثالثون 41 تسعة عشر 29 عشرثمانٌة 

 8 أنور صبحً حسب هللا حمٌد  (22
 خمسة وعشرون 15 سبعة عشر 21 فقطثمانٌه 

 6 آٌات ثامر صٌهود صالح  (23
 ثمانٌة عشر 28 اثنا عشر 21 سته فقط

 21 إٌالف بهجت عدنان محمود  (24
 اربعه وعشرون 10 اثنا عشر 21 اثنا عشر

 28 إٌالف ثائر فارس خمٌس  (25
 سبعه وثالثون 41 تسعة عشر 29 ثمانٌة عشر

 24 إٌالف جاسم حمادة اسماعٌل  (26
 سبعه وعشرون 11 اربعة عشر 20 ثالثة عشر
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 28 إٌالف محمد عبدهللا أحمد  (27
 خمسه وثالثون 45 سبعة عشر 21 ثمانٌة عشر

 9 إٌمان عبد الغنً صالح جاسم  (28
 خمسه وعشرون 15 ستة عشر 26 تسعه فقط

 24 علً صادق اسماعٌل آٌة  (29
 ثمانٌه وعشرون 18 خمسة عشر 25 ثالثة عشر

 20 أٌهان علً عبد هللا زٌدان  (31
 سته وعشرون 16 ستة عشر 26 ه فقطعشر

 --- باسم جمٌل حبٌب سلمان  (31
--------------- ---- -------------- ----  

 10 باسمه باسل متعب داود  (32
 تسعه وثالثون 49 تسعة عشر 29 عشرون

 1 بتول حسٌن علً داود  (33
 سبعة عشر 21 عشره فقط 20 سبعه فقط

 6 براء صالح مهدي حسٌن  (34
 تسعة عشر 29 عشر ثالثة 24 سته فقط

 سبعة عشر 21 تسعه فقط 9 ثمانٌه فقط 8 بسام حمد مطلك  (35

 لم تباشر للعام الحالً + رسوب من العام الماضً بشرى خلٌفة كرمش  (36

 20 بشرى نجاح عبد األمٌر كاظم  (37
 ثالثون 40 ستة عشر 26 عشراربعة 

 قّدم طلًبا باالمتحان من مائة علً بهاء حسن هادي  (38

 1 ازم ابراهٌمبهاء قاسم ح  (39
 سبعة عشر 21 عشره فقط 20 سبعه فقط

 خمسه وثالثون 45 ثمانٌة عشر 28 سبعة عشر 21 تبارك مظفر علً حسٌن  (41

 20 تهانً علً حسٌن عزاوي  (41
 ثمانٌه وعشرون 18 اربعة عشر 20 عشراربعة 

 عشرون 10 اثنا عشر 21 ثمانٌه فقط 8 تهانً هاشم محمد احمد  (42

 عشرون 10 اثنا عشر 21 ثمانٌه فقط 8 مطلق تٌسٌر عبدالسالم كاظم  (43

 اثنان وعشرون 11 اربعة عشر 20 ثمانٌه فقط 8 جاسم حسٌن عبد علوان  (44

 28 جنان صالح حسن محمود  (45
 ثمانٌه وثالثون 48 عشرون 10 ثمانٌة عشر

 21 جٌهان ٌعقوب احمد جاسم  (46
 خمسه وثالثون 45 ثمانٌة عشر 28 سبعة عشر

 24 حسام فالح نصٌف جاسم  (47
 ثالثون 40 سبعة عشر 21 ثالثة عشر

 8     حسن حازم عبود فلٌح  (48
 ثمانٌة عشر 28 عشره فقط 20 ثمانٌه فقط

 21 حسن علً حمٌد محمد  (49
 سته وعشرون 16 اربعة عشر 20 عشراثنا

  رسوب بالغٌاب للعام الماضً   حسٌن محسن ٌاس محمد  (51

 1 حسٌن محمود علً طعمة  (51
 عة عشرتس 29 اثنا عشر 21 سبعه فقط

 ثالثون 40 خمسة عشر 25 خمسة عشر 25 حسٌن ٌوسف لطٌف  (52

 عشرون 10 احدى عشر 22 تسعه فقط 9 حمزة ربٌع محمد  (53

 21 حمٌد رحمان غضبان  دواح  (54
 اربعه وعشرون 10 اثنا عشر 21 اثنا عشر
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 21 حنٌن غازي نجم عبد الوهاب  (55
 اثنان وثالثون 41 خمسة عشر 25 سبعة عشر

 22 م مهديحنٌن قحطان مسل  (56
 اربعه وعشرون 10 ثالثة عشر 24 احدى عشر

 اربعه وعشرون 10 اربعة عشر 20 عشره فقط 20 حنٌن مقداد حسٌن إبراهٌم  (57

 سبعه وثالثون 41 تسعة عشر 29 عشر ثمانٌة 28 حوراء عمار سعدي عٌسى  (58

 اربعه وثالثون 40 سبعة عشر 21 ة عشربعس 21 حوراء نصٌف جاسم محمد  (59

 خمسه وعشرون 15 اربعة عشر 20 احدى عشر 22 كاظم عزٌزحٌدر هٌثم   (61

 لم ٌباشر فً العام الحاضر +راسب  فً العام الماضً  خالد ولٌد ثامر صفر  (61

 خمسه وعشرون 15 ثمانٌه فقط 8 سبعة عشر 21 ختام عباس ثلج ابراهٌم  (62

 سته وثالثون 46 تسعة عشر 29 ة عشربعس 21 خلود احمد ابراهٌم امٌن  (63

 ثمانٌه وثالثون 48 عشرون 10 ثمانٌة عشر 28 سعد مسعود محمودخلود أ  (64

 ثمانٌة عشر 28 ثمانٌة عشر 28 --------------- --- خولة سلمان عطٌة علً  (65

 اربعه وثالثون 40 تسعة عشر 29 خمسة عشر 25 خولة عبد الصمد مهدي ٌوسف  (66

 ونثالثه وثالث 44 خمسة عشر 25 ثمانٌة عشر 28 داود مطلك داود علً  (67

 اربعه وثالثون 40 ثمانٌة عشر 28 ستة عشر 26 دعاء ثابت نعمان خلٌل  (68

 ثمانٌه وعشرون 18 سبعة عشر 21 احدى عشر 22 دعاء حسن جواد كاظم  (69

 عشرون 10 تسعه فقط 9 احدى عشر 22 دعاء عبد االله حسٌن علوان  (71

 نخمسه وثالثو 45 ثمانٌة عشر 28 سبعة عشر 21 دعاء عبد هللا مسعود عبد  (71

 لم تباشر فً العام الحاضر +راسبة بالغٌاب فً العام الماضً  دعاء غفوري حسٌن علوان  (72

 ثالثه وعشرون 14 اثنا عشر 21 احدى عشر 22 دعاء مزهر محمود خلف  (73


