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االمتحان درجة  اسم الطالب  ت
1  

 111من    

 درجة 
 2 االمتحان

 111من 
 )أختٌاري(

 الدرجة
 االعلى

 111من 
 

 72 - 72 االء خالد محمود  1

 78 86 78 احمد خالد احمد 2

 94 - 94 احمد ستار عبدالجبار  3

 62 - 62 احمد عبد األمٌر صبار  4

 82 - 82 احمد عٌسى انصٌف  5

 8: 8: غ ارشد مشعان سعدون  6

 78 - 78 استبرق سعود مجول  7

 86 86 غ اٌالف مجٌد احمد 8

 :7 :7 55 تبارن عبدالرحمن احمد 9
 83 - 83 جسام عبداللطٌف جسام  10

 86 86 غ حسن فاضل حسن 11

 80 - 80 حمزة انور عسكر  12

 72 - 72 حمزة حازم كرٌم  13

 82 - 82 دعاء هٌثم دمحم  14

 مستوفً مستوفً مستوفً ذٌاب فارس ذٌاب 15

 84 8: 84 رونك ٌاسٌن حمٌد 16

 97 97 غ الزهراء مثنى دمحم  17

 94 - 94 زٌنب عامر خلف 18

 90 - 90 سارة بشٌر حسن 19

 99 99 44 سفٌان ماهر جاسم  20

 68 - 68 شهد علً صباح  21

 74 97 74 شٌالن عبدالسالم احمد 22

 88 - 88 شٌماء باسم دمحم 23

 :: :: غ صالح بحر لطٌف 24

 76 - 76 عبد هللا شاكر محمود 25

 :7 :7 غ عبدالعزٌز خالد بدٌوي 26

 67 78 67 عبدالمادر عبدالرحمن عطٌة  27

  - غ علً عبدالخالك فٌاض 28
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  - غ علً نزار دمحم  29

 94 - 94 عمر جاسم حمادي  30

 97 97 56 عمر صفاء خلٌل 31

 8: 8: مجازة عهد عامر طه 32

 72 - 72 غزوان علً حسن 33

 72 - 72 فاطمة زٌاد محمود 34

 84 - 84 فراس لصً حمٌد 35

 77 - 77 فواز خالد ولٌد  36

 94 - 94 كٌهان مصطفى حسن 37

 73 - 73 عبدالخالكدمحم انس  38

 88 - 88 دمحم سمٌر كرٌم 39

 - - غ علوان ماهر احمد 40

 96 - 96 دمحم سعود نجم 41

 78 - 78 دمحم صالح مطلوب 42

 22 - 22 دمحم صباح حسن 43

 97 97 غ مرٌم ذاكر محمود 44

 67 - 67 مرٌم مؤٌد ناجً 45

 97 97 66 مصطفى خلف شعٌب 46

  مستوفً مستوفً عبدالفتاحمصطفى رامً  47

 96 - 96 مصطفى سامر دمحم  48

 92 - 92 مصلح دمحم حمدان  49

 78 - 78 مهند عبدهللا مخلف  50

 78 - 78 مهند ٌاسٌن حمود 51

 111 - 111 موسى دخٌل بحر 52

 86 86 58 مٌادة عامر سلطان 53

 82 - 82 نبراس عبدالكرٌم عبدهللا 54

 27 - 27 هاشم عودة شٌاع  55

 80 - 80 هدٌل لصً ذاكر 56

 78 78 غ ٌاسٌن دمحم رجب 57

 75 75 غ ٌوسف ابراهٌم حسٌن 58
  

 رئٌس الفرع                                                            تدرٌسً المادة

عجمً م.د. سهام                                                 م.م. نوار علً جاسم
 وادي


