
 بسى هللا انّسحًٍ انّسحٍى 

 ًّ  جًهىزٌت انعساق / وشازة انخعهٍى انعانً و انبحث انعهً

 جايعت دٌانى / كهٍّت انخسبٍّت نهعهىو اإلَساٍَّت / قسى انهغت انعسبٍّت

 يعدالث انسعً انسُىي

   : ًّ  و 5102 – 5102نهعاو اندزاس

 انًسحهت انثاٍَت  ) انّدزاست انًسائٍت ( / انشعبت ) أ( 

 (  0((       االسخًازة  زقى )   ححهٍم انُص انقسآًَ  اسى انًاّدة : ))         
 

                                                                                                              

 انعسبٍت زئٍس قسى انهغت                                                                                                                  اسى أسخاذ انًاّدة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           َىزي و . د . سٍف اندٌٍ شاكس 

د عبد انّسسىل سهًاٌا   .                                                                                                                             ًّ                                                                                                                                           ندكخىز يح

  5102/    :      /   نخازٌخا                            :                                                                                                 انخىقٍع

 و 5102:      /     /  انخازٌخ

 

 يهحىظت : هرِ االسخًازة خانٍت يٍ انحك و انشطب و انحبس األبٍض و انخطىٌخ و حكخب بانقهى انسىفج األشزق .

 

 

 

 

 اسم الطالب الرباعً ت

معدل الفصل األول 
 % 02من 

معدل الفصل الثانً من  
02 % 

معدل السعً السنوي من  
02 % 

 الملحوظات

رقم
 ا

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة
 

  ثالث وعشرون 02 عشرة خمس 11 ثمان 8 ابراهٌم كمر صالح كاظم    .1

  خمس وثالثون  21 عشرون 02 خمس عشرة 11 احمد ابراهٌم حمٌد علً  .0

  عشرة ثمانً 18 عشر 12 ثمان 8 احمد بالسم خلٌل ربٌع    .2

  إحدى وعشرون 01 عشرة ثالث 12 ثمان 8 احمد عالء محسن عبد    .0

  سبع عشرة 11 تسع 9 ثمان 8 احمد عماد عبد الستار مهدي   .1

  عشرة ثمانً 18 عشر 12 ثمان 8 احمد قاسم محمد عبد المجٌد   .2

  وعشرون ثالث 02 عشرة خمس 11 ثمان 8 احمد كرٌم حمد مبارك    .1

  عشرة سبع 11 عشر 12 سبع 1 احمد نومان طه حمودي    .8

  وثالثون خمس 21 تسع عشرة 19 ست عشرة 12 ادٌبه لطٌف شوٌش عبد هللا    .9

 لم ٌباشر       اركان شاكر لطٌف   .12

  وعشرون ثالث 02 عشرة اثنتا 10 إحدى عشرة 11 ازهار حسن علً خلف   .11

  وعشرون خمس 01 عشرة خمس 11 عشر 12 اسراء عباس محمود عبود   .10

  سبع وعشرون 01 عشرة خمس 11 اثنتا عشرة 10 اسراء مقداد حسب هللا عبد  .12

  عشرة ثمانً 18 ثمان 8 عشر 12 اسمهان حسن حسٌن علً    .10

  وعشرون خمس 01 عشرة ثالث 12 عشرة اثنتا 10 اشرف هادي رشٌد جباره    .11

  تسع عشرة 19 تسع 9 عشر 12 امانً ثاٌر عبد هللا لطٌف  .12

  عشرة سبع 11 عشر 12 سبع 1 امٌر خالد جمعة جادر   .11

  عشرون 02 عشرة إحدى 11 تسع 9 اٌات ٌونس محمود ٌونس العمار  .18

  عشرة ثمانً 18 عشر 12 ثمان 8 اٌالف جبار رشٌد جاسم   .19

  عشرة ثمانً 18 عشر 12 ثمان 8 اٌه محسن مهنا اٌدام  .02

  عشرة ثمانً 18 عشر 12 ثمان 8 اٌهاب عبد ٌاسٌن صالح    .01

 ( ف1111ًباالمر )ش.ط.م/ترقٌن قٌد بناًء على طلبها  تبارك صالح هاشم كعود    .00

  اربع وعشرون 00 عشرة اربع 10 عشر   12 ثناء عبد االمٌر ٌاس فرحان    .02

  عشرون 02 عشرة إحدى 11 تسع 9 جاسم عبد الكرٌم جاسم علً    .00

     عشرون 02 عشر 12 عشر 12 حسام عبد االمٌر خلٌفه عٌدان    .01

  عشرة ثمانً 18 عشر 12  ثمان  8 حسن هادي عباس حمود   .02

  عشرون 02 عشرة ثالث 12  سبع 1 حسٌن علً جسام محمد    .01

  وعشرون خمس 01 سبع عشرة 11  ثمان  8 حسٌن قاسم حمود شاطً    .08

  عشرة سبع 11 تسع 9  ثمان 8 حمزه حمٌد رشٌد غندي  .09

  وعشرون خمس 01 عشرة اربع 10  عشرة إحدى 11 حنٌن داود سلمان محمد  .22

  وعشرون اثنتان 00 عشرة اربع 10  ثمان  8 حنٌن رعد حامد كاظم   .21



 بسى هللا انّسحًٍ انّسحٍى 

 ًّ  جًهىزٌت انعساق / وشازة انخعهٍى انعانً و انبحث انعهً

 جايعت دٌانى / كهٍّت انخسبٍّت نهعهىو اإلَساٍَّت / قسى انهغت انعسبٍّت

 يعدالث انسعً انسُىي

   : ًّ  و 5102 – 5102نهعاو اندزاس

 انًسحهت انثاٍَت  ) انّدزاست انًسائٍت ( / انشعبت ) أ( 

 (  0((       االسخًازة  زقى )   ححهٍم انُص انقسآًَ  اسى انًاّدة : ))         
 

                                                                                                              

 انعسبٍت زئٍس قسى انهغت                                                                                                                  اسى أسخاذ انًاّدة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           َىزي و . د . سٍف اندٌٍ شاكس 

د عبد انّسسىل سهًاٌا   .                                                                                                                             ًّ                                                                                                                                           ندكخىز يح

  5102/    :      /   نخازٌخا                            :                                                                                                 انخىقٍع

 و 5102:      /     /  انخازٌخ

 

 يهحىظت : هرِ االسخًازة خانٍت يٍ انحك و انشطب و انحبس األبٍض و انخطىٌخ و حكخب بانقهى انسىفج األشزق .

 

 

 

 

  
 

  عشرون 02 عشر 12  عشر  12 حنٌن هادي محمد سبع   .20

  وعشرون اثنتان 00 عشرة اربع 10  ثمان  8  حٌدر سعٌد حسن علوان   .22

  ثالثون 22 عشرة خمس 11  عشرة خمس  11 حٌدر نصٌف سعود حمد    .20

  عشرة ثمانً 18 عشر 12 ثمان 8 دعاء علً عدنان احمد   .21

  عشرة ثمانً 18 عشر 12 ثمان 8 دالل علً حسٌن محمد   .22

  اثنتان وعشرون 00 عشرة إحدى 11 عشرة إحدى 11 رباب هشام صباح حمٌد  .21

  عشرة ست 12 ثمان 8  ثمان  8 رعد سعٌد عبد الهادي حمٌد   .28

  ثالث وعشرون 02  11 ست 2 رغد مهدي شكر محمود  .29

 0/1/0211( فً 91م/ .ط. )ش باألمررسوب بالغٌاب لعدم تسدٌد القسط  رواء ثائر ٌونس حسن  .02

  لم ٌباشر        ثامر درب منصور رٌسان  .01

  ثمانً عشرة 18 عشر 12  ثمان   8 زٌاد محمد طه ٌاسٌن  .00

  وعشرون خمس 01 عشرة ثالث 12  عشرة اثنتا 10 زٌنب امٌن وهٌب عمر    .02

  وعشرون خمس 01 عشرة اربع 10  عشرة إحدى  11 زٌنب حسن خلف حسن   .00

  وعشرون خمس 01 عشرة ثالث 12  عشرة اثنتا 10 زٌنب حمٌد عباس عبد الحسن    .01

  عشرون 02 عشر 12  عشر   12 زٌنب عبد األمٌر حسن سعٌد    .02

  ثمان وعشرون 08 عشرة اربع 10  اربع عشرة  10 ساره وادي هاشم عاٌز    .01

  تسع عشرة 19 عشر 12  تسع  9 سجاد جاسم محمد عباس    .08

  عشرون 02 عشر 12  عشر  12 سجى هٌثم كرٌم محمد    .09

  سبع وعشرون 01 عشرة خمس 11  عشرة اثنتا 10 سحر عكاب احمد فٌاض    .12

  تسع عشرة 19 عشر 12  تسع  9 سحر محمد علً احمد    .11

 حول قانون انقطع عن الدوام      سعد حسٌن عبد شكر   .10

  ست عشرة 12 ثمان 8  ثمان   8 سلوان راسم اسماعٌل  .12

  اثنتان وعشرون 00 عشرة إحدى 11  عشرة إحدى  11 سالم هادي سلومً مسلم    .10

  وعشرون ثالث 02 ثالث عشرة 12  عشر   12 سمٌه خلٌل خلف صالح    .11

  خمس وعشرون 01 عشرة خمس 11  عشر   12 سهاد محمود علوان حمد    .12


