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كتابًةرقماًكتابًةرقماًكتابًةرقماً

 عشرون فقط20ابرار احمد ابراهيم غضبان الجبوري

 عشرون فقط20اثير نوري خليل ابراهيم البياتي

 ثالثون فقط30احمد دخيل حسن حسين الجبوري

احمد عبدالكريم عبدالباقي حمود السامرائي
32

 اثنان وثالثون

 اثنان وثالثون32احمد علي خلف محمد الجبوري

 اثنان وعشرون22احمد محمد عالوي يوسف الجبوري

 اثنان وثالثون32ارشد عامر جواد

 ثالثون فقط30اية خالد ابراهيم عواد المفرجي

 اثنان وثالثون32ايسر فراس علوان دوش الجبوري

 ثالثون فقط30ايمان قاسم خلف كجوان الكراعي

 اثنان وثالثون32ايمن محمد ضامن مخلف الناصري

 اثنان وثالثون32برهان الدين غازي عناد المحالوي

 اثنان وعشرون22جمال عبدالناصر مجيد داود السامرائي

 ثالثون فقط30حنين وائل فتحي محسن الدوري

 اثنان وثالثون32خالد محمد خضر عبود الدليمي

 ثالثون فقط30دعاء سامي علي حسين الفراجي

 اثنان وثالثون32رسول صايل صالح عباس العبيدي

 اثنان وعشرون22زهراء يوسف كاظم دعين التميمي

 اثنان وثالثون32سارة عبدالصمد منشد لطيف العزاوي

 عشرون فقط20سالم زاحم سالم خلف االحبابي

 اثنان وثالثون32سعد محمد عبد حمادي الحلبوسي

 ثالثون فقط30سعد مطر حسن صالح الجبوري

 ثالثون فقط30سفيان احمد خلف

 اثنان وثالثون32سليمان داود سلمان علوان الجبوري

 ستة وعشرون26سنديان مبارك فالح مبارك الكيم

 ثالثون فقط30سيف الدين سعد علي عباس المساري

صفر فقط0سيف ياس خضير عباس الجنابي

 اثنان وعشرون22شروق صدام جاسم

 أربعة وعشرون24شهد عبدالستار حارس رشيد
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اسم الطالب ت
الدرجة النهائية % 60 االمتحان النهائي %40 السعي السنوي 
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 تسعة وثالثون39ضحى احمد حسن محمود الثويني

 أربعون فقط40ضياء خلف احمد حبيب العنزي

 اثنان وثالثون32طه بالل طه عباس العزاوي

صفر فقط0طه روكان محمد ذياب البياتي

 ستة وعشرون26طيف عبد سالم حمد الدوري

 ثالثون فقط30عبد الحكم مروان محمد صالح الناصري

 اثنان وثالثون32عبدالرحمن عبدهللا علي لطيف الجبوري

 ثالثون فقط30عبدالرحمن ماهر عبد علي االحبابي

 أربعون فقط40عبدالسالم حامد اسحق اسماعيل الغانم

 اثنان وثالثون32عبدهللا سلطان عبدهللا احمد الجبوري

 اثنان وثالثون32عبدهللا فاروق عبدهللا صعب النمراوي

صفر فقط0عبدهللا مجول مصطفى محمد البياتي

 أربعة وثالثون34عثمان حسين أعبيد حمد الجبوري

 ستة وعشرون26علي جاسم خديوي

 ثالثون فقط30علي فارس علي احمد الجبوري

 تسعة وثالثون39عمر فريد محمد عبدالقادر العباسي

 ثالثون فقط30عمر محمد علي خلف اللهيبي

 اثنان وثالثون32عمر محمد نعمان عبد الغني الشيشاوي

 تسعة وثالثون39غيث زياد سعيد احمد المعماري

 ثالثون فقط30كبرى محمد زمان جعفر البياتي

 عشرون فقط20كتاب محمد خلف

 ستة وثالثون36كمال مصطفى محمد

ثالثون فقط 30محمد حمود مهدي صالح العزاوي

صفر فقط0محمد صالح حميد رزيق العزاوي

 أربعون فقط40محمد طاهر رضا دلف البياتي

 ثالثون فقط30محمد فواز اسماعيل عبيد القيسي

 ثالثون فقط30مرادي حقي حاج زيدان التكريتي

 عشرون فقط20مروة عويد حمود جاسم الفراجي

 ستة وثالثون36مريم عبدالسالم خلف محمد القيسي

 عشرون فقط20مزاحم عبدالكريم جاسم محمد البياتي

 ثالثون فقط30مصطفى كامل عطية حمود الجميلي
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 ثالثون فقط30مصطفى محسن احمد مهدي الفراجي

 اثنان وثالثون32مصطفى نجم عبد اسماعيل القيسي

 اثنان وثالثون32مهيمن حسين حمد عبدهللا الجميلي

 ثالثون فقط30ميمونه خطاب حسين عبدهللا الجبوري

 عشرون فقط20نجالء حسن حسين محمد البياتي

 ستة وعشرون26نجالء محسن محمد حسن العباسي

 ثالثون فقط30نسرين وليد ابراهيم غريب العبيدي

 اثنان وثالثون32هشام مهاوش حمد محمد الجبوري

اربعه وعشرون24هند عبدهللا علوان خلف الجبوري

سته وعشرون26هيلين ثامر محمود حمزة

ً كتابًةرقماًكتابًةرقماًكتابًةرقما
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رئيس القسم

حارث عبدهللا حسين. م.أ

درجات الطلبة المحملين
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اسم الطالب ت
الدرجة النهائية % 60 االمتحان النهائي %40 السعي السنوي 

المالحظات 
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