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 درجة الدوراالول %40السعي  درجة االسم  ت
60% 

 الدرجة النهائية
100% 

 درجة الدور الثاني
60% 

 الدرجة النهائية
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 المالحظات

  كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

خمس و  25 حمد ابراهيم حمد محمود 1
 عشرون

         

          خمسة عشر 15  ابراهيم شهاب حمادي 2

          خمسة عشر 15 احمد صباح علي خلف 3

          ــــــ ــــــ احمد فرحان عواد خلف 4

          عشرون 20 عبدهللا احمد نصيف جاسم 5

          ــــــ ــــــ ()ر   اسماعيل كريم 6

          تسعة عشر 19 جمعة اسيل علي سعدون 7

          عشرون 20 مخيفامال اسماعيل ثامر 8

          ــــــ ــــــ امنة رحيم علي )ر( 9

خمس  35 امنة علي حمد طالل 10
 وثالثون

         

اثنان و  22 خليف امين سامي جهاد 11
 عشرون

         

اربع و  24 احمد انوار حسين زوبع 12
 عشرون

         

واحد و  21 محمد اياد محمد خلف 13
 عشرون

         

          عشرون 20 صالح ايالف عدنان فرحان 14

          ستة عشر 16 كرمان  ايوب عبد الهادي 15

اثنان و  22 محمد بالل سامي صالح 16
 عشرون

         

          مسة عشرخ 15 جعفر جاسم كريم حسين 17

اثنان و  22 محمود مجيدحارث  18
 عشرون

         

          ــــــ ــــــ حنين خالد حميد )ر( 19

مان و ث 38 حمودي داليا علي صالح 20
 ثالثون

         

          ــــــ ــــــ دعاء هيثم عبدالرزاق)ر( 21

ثالثه و  23 بنيان رانية رعد عبيد 22
 عشرون

         

ثمانيه  28 عبدهللا رشا حسين علي 23
 وعشرون

         

اثنان و  22 علي ريام يونس حسن 24
 عشرون

         

          ــــــ ــــــ زهير عواد لطيف 25

خمس و  35 محمد زينب سالمة سلمان 26
 ثالثون

         

خمس و  25 زينب نزار يحيى عطية 27
 عشرون

         

اثنان و  22 سربوت سجاد عبدهللا هاتف 28
 عشرون

         

اربع و  24 سجى سالم خليل ابراهيم 29
 عشرون

         

         اربع و  24 حمدي سعدهللا حمود عبدهللا 30



 عشرون

ست و  36 ثرثار ق رمضانيشيرين فا 31
 ثالثون

         

          ثمانية عشر 18 سلمان صفا صالح حسن 32

          خمسة عشر 15 صفاء ثائر حردان صالح 33

ثمان و  28 )م(حمود  عباس ادهام  34
 عشرون

         

          خمسة عشر 15 عبد الرحمن حسين هادي 35

          ــــــ ــــــ عبد الرحمن موسى عطا هللا  36

ثالث و  23 محمد  عبد الهادي عبد الحميد 37
 عشرون

         

          ــــــ ــــــ عبدالرحمن احمد علي 38

خمس و  35  عبدالسالم مهدي صالح 39
 ثالثون

         

          ــــــ ــــــ عبدالفتاح باسم فاضل)ر( 40

          ثمانية عشر 18  عبدالقادر محمد تركي 41

          خمسة عشر 15 احمد عبدهللا سنان اكثم 42

          ــــــ ــــــ جاسم عبدهللا علي حسين 43

          عشرون 20 اديهعبدهللا عماد لطيف  44

          ثالثون 30 عبدالعزيز عتاب علي دحام 45

          ــــــ ــــــ )ر(علي  عذراء ابراهيم  46

          خمسة عشر 15 عمار مدحت شكر 47

          ــــــ ــــــ محمود عمار مدحت شكر 48

          خمسة عشر 15 خضر عمر صافي خليل 49

          ــــــ ــــــ عمر محمد قادر مبارك 50

          ــــــ ــــــ عمر مصطفى علي)ر( 51

          ــــــ ــــــ غفران صباح مهدي )ر( 52

          خمسة عشر 15 ابراهيمفاتن محمود  53

          عشرون 20 فجر جميل معيوف 54

واحد و  31 خليفة فرح عطية موسى 55
 ثالثون

         

          سبعة عشر 17 احمد فؤاد خليل ابراهيم 56

واحد و  21 شيخ قبس وسمي محمد 57
 عشرون

         

ثمان و  28 قيصر محسن علي جمعة 58
 عشرون

         

          ــــــ ــــــ )ر( علي محمد  كيالن ظافر 59

ثالث و  23 ماريا فيصل ابراهيم حسن 60
 عشرون

         

          ــــــ ــــــ )رجالل محمد اياد عز الدين 61

          ــــــ ــــــ ر) علوان محمد خليل فاضل 62

          ثمانية عشر 18 حجاب محمد صالح مرعي 63

ثالث و  23 سالم محمد طالب صالح 64
 عشرون

         

          ــــــ ــــــ  محمد فريد زين العابدين 65

          ثالثون 30 محمد محمود ياسين 66

          خمسة عشر 15 حسين محمد نجم عبيد 67

          خمسة عشر 15 مختار هاشم محمد 68

          عشرون 20 مروة يوسف حسن 69

تسع و  29 تفاح مصطفى اكريم حسن 70
 عشرون

         



اربع و  34 علوان مصطفى حسن احمد 71
 ثالثون

         

          ــــــ ــــــ مصطفى حسين ابراهيم 72

          ــــــ ــــــ مصطفى نافع عبد حمود)ر( 73

          ستة عشر 16 محمد مها عباس نوري 74

اثنان و  22 سليمان عمر عبد مهدي 75
 عشرون

         

واحد و  31 ثاير ميراج جبار مزيون 76
 ثالثون

         

اثنان و  32 الطيف نبأ حسين علي 77
 ثالثون

         

          ــــــ ــــــ )ر(عبود  نسرين محمد طه 78

          ــــــ ــــــ محمد  نور حسين جسام 79

          خمسة عشر 15 نور وحيد خلف 80

واحد و  21 هاجر رعد فضل الدين 81
 عشرون

         

          ــــــ ــــــ هناء رميض ضعن 82

سبع و  27 جاسم وسن محمود محمد 83
 عشرون

         

          ــــــ ــــــ )ر( سعيد  وفاء عبد بشير 84

          خمسة عشر 15 عثمان وليد محمد عواد 85

 

 

 عباس محمدم. د. أزهر اسم وتوقيع مدرس المادة                                                                                                     أ.

 رئيس القسم                                                                                                              م.م خالد ماهر صالح   


