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ً كتابًةرقماًكتابًةرقماًكتابًةرقما

 عشرون فقط20ابراهيم عامر عبد العزيز حسين الدوري

 خمسة عشر15ابراهيم محمد ممدوح صالح التكريتي

 خمسة عشر15احمد عبد الرحمن احمد سلطان الجبوري

 أربعة وعشرون24امير اثير درب جاسم القيسي

 ستة وعشرون26اوس عامر سعيد توفيق الهرمزي

 سبعة عشر17ايالف مهدي ذياب احمد التكريتي

 سبعة عشر17ايه محمد نعمان قدوري البزوني

 ثمانة عشر18ايهاب سعود علي خلف الدليمي

صفر فقط0ايهاب عبدالرزاق عزالدين

 ستة عشر16حسن علي محمود حمزة الخزرجي

 واحد وعشرون21رائد نعمة حسين الجبوري

 ثالثة وعشرون23زهراء انمار عبدالخالق محمود الدوري

 واحد وثالثون31زيد احمد محمد حسن الجوعاني

 واحد وعشرون21زينب فوزي جاسم صالح النيساني

 اثنا عشر12سيف جواد علي

 خمسة عشر15عامر محمد خليل مهدي الجبوري

 سبعة وعشرون27عبد الرحمن وليد عطا سلمان التكريتي

 سبعة عشر17عبد المجيد عبد الحميد مجيد طه الجبوري

 أربعون فقط40عبدالرحمن محمد صالح  محمود الجبوري

 اثنان وثالثون32عبدهللا حميد حمد خلف الدليمي

 أربعة وثالثون34عبدهللا مضر ياسين توفيق الثويني

 عشرون فقط20عكاب عامر احمد محسن الجبوري
 عشرون فقط20عال جمعة علي زبار الجنابي

 عشرون فقط20علي محمد خلف عبد الجبوري

صفر فقط0علي محمد عبيد

 سبعة وعشرون27عماد محمد احمد حيود الجميلي

 عشرون فقط20عمار ياسر اسماعيل علي الدوري

 عشرون فقط20عمر كريم نقدي حسن الذهبي

 ثالثة وثالثون33لطيف احمد حنوش احمد الجبوري

 ثمانية وثالثون38محمد احمد خلف ربيع

 سبعة عشر17محمد طالب ماهر القيسي

 واحد وعشرون21محمد عباس حسن الدوري

صفر فقط0محمد علي هلو فارس الجبوري

 ستة عشر16مختار رفعت ابراهيم زيدان السامرائي

 ثالثة عشر13مروان محمد عبدهللا

 عشرون فقط20مصطفى اكرم صالح شهاب الجميلي

 سبعة عشر17مصطفى حاتم خلف

صفر فقط0مؤيد احمد علي فياض الجبوري

 ثمانة عشر18نادية ابراهيم طه محمود العكيلي
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اسم الطالب ت
الدرجة النهائية % 60 االمتحان النهائي %40 السعي السنوي 
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2019 -2018الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي   
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 ثمانية وثالثون38نذير يونس احمد عباس العقيلي

 خمسة عشر15نور محمد غني السامرائي

 اثنا عشر12هيثم جنان عبود ابراهيم الجميلي

 عشرون فقط20وضاح عارف خليل ابراهيم الجبوري

 ستة عشر16وليد سرحان ذياب جاسم السامرائي

ً كتابًةرقماًكتابًةرقماًكتابًةرقما

مدرس المادة

مهند حاتم رمضان. م.م

رئيس القسم

مشاري عايد عسكر الشمري. د.م
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درجات الطلبة المستضافين والمحملين
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