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 اسم الطالب الرباعً ت

معدل الفصل األول من 
51 % 

معدل الفصل الثانً 
 % 51من  

معدل السعً السنوي من  
01 % 

الملحوظ
 ات

رقم
 ا

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة
 

  ثالث وثالثون 33 خمس عشرة 02 ثمان عشرة 01 ابراهٌم كمر صالح كاظم    .0

  ثمان وعشرون 51 ست عشرة 02 اثنتا عشرة 05 احمد ابراهٌم حمٌد علً  .5

  تسع عشرة 09 عشر 01 تسع 9 احمد بالسم خلٌل ربٌع    .3

  اثنتان وعشرون 55 تسع 9 ثالث عشرة 03 احمد عالء محسن عبد    .0

  ست عشرة  02 سبع 7 تسع 9 احمد عماد عبد الستار مهدي   .2

  ست وثالثون 32 ثمان عشرة 01 ثمان عشرة 01 احمد قاسم محمد عبد المجٌد   .2

  تسع عشرة 09 تسع 9 عشر 01 احمد كرٌم حمد مبارك    .7

  ثمان عشرة  01 تسع 9 تسع 9 احمد نومان طه حمودي    .1

  احدى وثالثون 30 سبع عشرة 07 اربع عشرة 00 ادٌبه لطٌف شوٌش عبد هللا    .9

 اركان شاكر لطٌف   .01
 5102/  0/  00( فً 2227رسوب بالغٌاب باالمر ) 

 
 

  ست وعشرون 52 ثالث  عشرة 03 ثالث عشرة 03 ازهار حسن علً خلف   .00

  خمس وعشرون 52 خمس عشرة 02 عشر 01 اسراء عباس محمود عبود   .05

  ثالثون 31 اربع عشرة 00 ست عشرة 02 اسراء مقداد حسب هللا عبد  .03

  عشرون    51 احدى عشرة 00 تسع 9 اسمهان حسن حسٌن علً    .00

  ست وعشرون 52 اربع عشرة 00 اثنتا عشرة 05 اشرف هادي رشٌد جباره    .02

  اربع وعشرون 50 خمس عشرة 02 تسع  9 امانً ثاٌر عبد هللا لطٌف  .02

  ثمان عشرة 01 تسع 9 تسع  9 امٌر خالد جمعة جادر   .07

  ست وعشرون 52 اربع عشرة 00 اثنتا عشرة 05 ٌونس محمود ٌونس العمار اٌات  .01

  اربع وعشرون 50 ثالث عشرة 03 احدى عشرة 00 اٌالف جبار رشٌد جاسم   .09

  عشرون 51 تسع 9 احدى عشرة 00 اٌه محسن مهنا اٌدام  .51

  تسع عشرة 09 ثمان 1 احدى عشرة 00 اٌهاب عبد ٌاسٌن صالح    .50

 ( فً 0707باالمر )ش.ط.م/ترقٌن قٌد بناًء على طلبها  تبارك صالح هاشم كعود    .55

  احدى  وعشرون 50 ثالث عشرة 03 ثمان  1 ثناء عبد االمٌر ٌاس فرحان    .53

  ثالث وعشرون 53 خمس عشرة 02 ثمان  1 جاسم عبد الكرٌم جاسم علً    .50

   ثالثون 31 احدى عشر 00 تسع عشرة 09 حسام عبد االمٌر خلٌفه عٌدان    .52

  تسع عشرة  09 عشر 01 تسع  9 حسن هادي عباس حمود   .52

  ثمان عشرة  01 تسع 9 تسع  9 حسٌن علً جسام محمد    .57

 00 حسٌن قاسم حمود شاطً    .51
احدى 
 عشرة

00 
 احدى  عشرة

 اثنتان وعشرون 55
 

  احدى  وعشرون 50 احدى عشرة 00 عشر  01 حمزه حمٌد رشٌد غندي  .59

  ثمان عشرة  01 تسع 9 تسع  9 حنٌن داود سلمان محمد  .31
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  سبع وعشرون 57 ثالث عشرة 03 اربع عشرة  00 حنٌن رعد حامد كاظم   .30

  احدى وعشرون 50 اثنتا عشرة 05 تسع  9 حنٌن هادي محمد سبع   .35

  تسع عشرة  09 تسع 9 عشر 01 حٌدر سعٌد حسن علوان   .33

 00 حٌدر نصٌف سعود حمد    .30
احدى 
 عشرة

02 
 خمس عشرة

 ست وعشرون 52
 

  ثمان عشرة  01 تسع 9 تسع  9 دعاء علً عدنان احمد   .32

  سبع وعشرون 57 اربع عشرة 00 ثالث عشرة 03 دالل علً حسٌن محمد   .32

  ثالث وعشرون 53 احدى عشرة 00 اثنتا عشرة 05 رباب هشام صباح حمٌد  .37

  عشرةخمس  02 سبع 7 ثمان  1 رعد سعٌد عبد الهادي حمٌد   .31

  اثنتان وعشرون 55 اثنتا عشرة 05 عشر 01 رغد مهدي شكر محمود  .39

 0/0/5102( فً 97م/ .ط. )ش باألمررسوب بالغٌاب لعدم تسدٌد القسط  رواء ثائر ٌونس حسن  .01

  عشرون 51 عشر 01 عشر 01 رٌسان ثامر درب منصور  .00

  تسع عشرة 09 تسع 9 عشر 01 زٌاد محمد طه ٌاسٌن  .05

  تسع وعشرون 59 سبع عشرة 07 اثنتا عشرة 05 زٌنب امٌن وهٌب عمر    .03

  خمس وعشرون 52 ست عشرة 02 تسع  9 زٌنب حسن خلف حسن   .00

  اثنتان وعشرون 55 اربع عشرة 00 ثمان  1 زٌنب حمٌد عباس عبد الحسن    .02

  اثنتان وعشرون 55 ثالث عشرة 03 تسع  9 زٌنب عبد األمٌر حسن سعٌد    .02

  احدى وعشرون 50 احدى عشرة 00 عشر 01 ساره وادي هاشم عاٌز    .07

  احدى وعشرون 50 احدى عشرة 00 عشر 01 سجاد جاسم محمد عباس    .01

  سبع عشرة 07 تسع 9 ثمان  1 سجى هٌثم كرٌم محمد    .09

  ست وعشرون 52 ست  عشرة 02 عشر 01 سحر عكاب احمد فٌاض    .21

  خمس وعشرون 52 اربع عشرة 00 عشرةاحدى  00 سحر محمد علً احمد    .20

 5102/ 2/3( فً  3270ترقٌت قٌد بناء على طلبه باالمر )  سعد حسٌن عبد شكر   .25

  تسع عشرة  09 تسع 9 عشر 01 سلوان راسم اسماعٌل  .23

  ست وثالثون 32 سبع عشرة 07 تسع عشرة 09 سالم هادي سلومً مسلم    .20

  اربع  وعشرون 50 عشرةاربع  00 عشر 01 سمٌه خلٌل خلف صالح    .22

  ثالث وعشرون 53 خمس عشرة 02 ثمان 1 سهاد محمود علوان حمد    .22


