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 رئيس القسم                                                                       اسم وتوقيع مدرس المادة

 أ.م.د. نزار خلف حسين                       

الطالباسم  ت  
%40درجة السعي   

درجة الدور 
%06األول   

درجة الدور الثاني 
06%  

%100المجموع   
 المالحظات

 كتابة رقما   كتابة رقما   كتابة رقما   كتابة رقما  

        خمس وعشرون 25 الء عبد هللا محمد خلفا  1

        تسع وعشرون 29 ابتهال ثامر سلطان عبدالجبار         2

        سبع وعشرون 27                 ) تحميل (احمد قحطان جاسم   3

        اثنتان  وعشرون 22 اخالص عماد سعيد خورشيد           4

        تسع وعشرون 29 امين محمود جاسم صالح             5

        اربع وعشرون 24 ايهاب محمد محمود عبد  6

        ثمان عشرة 18 ايوب محمد علي   7

        ثالثون  30 بتول ثامر علي نصيف  8

        عشرون 20 بكر مقداد يحيى   9

        احدى وعشرون  21 جبران سعد جبر  10

        ثالث وثالثون  33 حاتم عدنان حمد محمد                 11

        تسع وعشرون 29 حارث عبيد علي                        12

        ثالث وعشرون 23 حسين عبدالجبار لطيف ادريس  13

        احدى وثالثون  31 حمزة خالد احمد حسن                 14

        عشرون 20 حيدر مثنى محمد حميد  15

        ثمان عشرة 18 رافد صالح حسن عبدهللا  16

        ست وعشرون 26 زينة جنان جودت عبدهللا              17

        ثالثون  30 سجاد محمد مهدي محمد  18

        عشرون 20 سرى ضياء خليفة  19

        أربعون 40 صفا شاكر محمود صالح            20

        تسع وعشرون 29 صفا محمود فيصل درويش              21

        احدى وثالثون  31 عبدالصمد حمدان جاسم علي       22

        اربع وعشرون 24 عبدهللا احمد نصيف جاسم  23

        خمس وثالثون  35 عبدهللا محمد رفعت                 24

        ثالث وعشرون 23 عال عادل عيسى رمان  25

        خمس وعشرون 25 علي حسن عبيس تركي  26

        ثمان وعشرون 28 علي عبد حسن احمد                     27

        ثالث وعشرون 23 عمر سعد عبد سمير   28

        اربع وثالثون  34 عمر عامر محمد شحاذة               29

        ست وعشرون 26 عمر عبداللطيف موسى                  30

        عشرون 20 غادة علي جمعة عبدهللا  31

        ثمان وعشرون 28 فنر غدير مطلك عويد                  32

        اربع وعشرون 24 ماريا ابراهيم شكوري               33

        ست وعشرون 26 مريم حسيب فهد احمد                 34

        تسع وعشرون 29 مصطفى سليم جبار عبدالحسين       35

        احدى وعشرون   21 مقداد خلف حسين عليوي           36

        سبع وعشرون 27 مهند نعمان حسن درويش  37

        اربع وثالثون  34 هدى عباس غزال خضير           38

        ثمان وثالثون  38 همام هاشم حمد زيدان               39

        عشرون 20 يحيى عبد عكلة محمد  40

        عشرون 20 يسر طارق حمدي لطيف  41


