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 ثالثون فقط30ابراهيم محمد ابراهيم دحام الناصري

 اثنان وعشرون22اثير اسامة انور عبدهللا االلوسي

 واحد وثالثون31احمد دويح علي عبدهللا الدليمي

 اثنان وعشرون22احمد شمسي محمد طعمة الحديثي

 اثنان وعشرون22احمد عطاهلل احمد حميد الجبوري

 خمسة وعشرون25احمد محمد رمضان احمد الجبوري

 اثنان وعشرون22احمد يونس عزاوي حمود
 ثالثون فقط30ازل حازم حميد حمد الجنابي

اسراء عادل هارون ماهود الجواري

 واحد وثالثون31اصايل سالم دحام خليل الحمداني

ايالف حازم حميد حمد الجنابي

 ثالثة وثالثون33توفيق طالب توفيق السنبل
 أربعة وعشرون24حسين محمد عيسى الجبوري

 خمسة وثالثون35حكم شريف احمد حمادي الجنابي
 ثالثة وثالثون33سعد حمدان محمد محجوب القيسي

 اثنان وعشرون22سليمان داود سليمان خلف العكيدي
 اثنان وعشرون22شاكر محمود ابراهيم محمود

 سبعة وثالثون37شاكر محمود شاكر محمد البرزنجي
 ثالثون فقط30عامر صالح عبد احمد

 ثمانية وعشرون28عبدالجبار محمد حميد عيسى الجبوري
 اثنان وعشرون22عبدالسالم طالب عبد ظاهر الرفيعي

 ثمانية وعشرون28عبدالطيف محمد غازي عبدالحسين البياني
 ثمانية وثالثون38عبدالوهاب مهدي صالح علي الجميلي

 واحد وثالثون31عثمان عبد  محي مصطفى االيوبي
 سبعة وعشرون27عمار خميس رجه عبيد الجبوري
 أربعة وعشرون24عمر عدنان مجيد  حبيب الخيالني

 ثالثون فقط30عمر عالوي عواد احمد اللهيبي
 ثالثة وثالثون33عمرو ذياب فياض حرير الجبوري

 تسعة وعشرون29فراس حسن وسمي
صفر فقط0محمد باسل اكرم

 اثنان وعشرون22محمد عبدالخالق احمد عودة الجغيفي
 أربعة وعشرون24محمد علي محمد حاجم البدراني

 واحد وثالثون31مروان محمد خلف صالح اللهيبي
 ثالثون فقط30مصطفى قصي لبيب ابراهيم القيسون

 ثالثون فقط30مصطفى محمد احمد خليل الحديثي
 سبعة وعشرون27منصور ضياء فوزي عواد القاسمي

منن مصطفى طعمة بكر الجبوري

 أربعة وعشرون24مهيمن جاسم محمد خلف الخزرجي
 ثالثون فقط30نبيل حسن خلف عبدهللا القيسي
 تسعة وعشرون29هبه ضياء صالح مهدي الدراجي

 ثالثة وثالثون33يوسف خالد خليل يوسف الجحيشي
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االول

درجات الطلبة المحملين

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

المالحظات 
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الدراسة المسائية -قائمة درجات طلبة المرحلة الرابعة   
2020 -2019الفصل الدراسي االول للعام الدراسي   

 تشغيل متقدم  نظم
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لؤي ابراهيم خلف.م.م

رئيس القسم
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