
 

جمةاالختباراتالشعرالمرسحيةاللغةالروايةالنحو الشعبةاسم الطالب ت بية العمليةالقياس والتقويمالتر المالحظاتالنتيجةبحث التخرجالتر

ناجحةجيدمتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداأابرار سعد سوادي كريدي1

ناجحةجيدجيدجيدجداجيدجداامتيازجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجداأاجنادين بشتر ثامر عباس 2

ناجحجيدمقبولجيدجداجيدجداجيدجداجيدامتيازجيدجداجيدجداجيدجداأاحمد اسماعيل خليل جواد3

ناجحةجيدمتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدامتيازجيدجداجيدجداامتيازأاسماء جاسم هليل هدى4

ي 5 ناجحةجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدامتيازامتيازجيدجداامتيازأافتخار داود عبد السالم صتر

ن كامل كريم طاهر6 مير
ّ
ناجحةمتوسطمقبولجيدجيدجداامتيازجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجداأا

ن احمد7 ناجحةجيدمتوسطجيدجداجيدجداجيدجدامتوسطجيدجداجيدمتوسطجيدجداأانس ختر هللا حسير

ناجحةجيدجدامقبولجيدجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيدجدامتوسطجيدجداأايات عالوي محمد عواد8

ناجحجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدجداأايرس نصيف جاسم محمد 9

ناجحةجيدجدامتوسطجيدجداجيدجداجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدجداجيدجداأايناس عبد اللطيف غازي صكر10

ناجحةجيدجداامتيازجيدجداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازأايه محمد سليم محمدشكري  11

ي12 ناجحةجيدجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدأتبارك حسن جلوب رجر

ناجحةامتيازجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداامتيازجيدجداجيدجداامتيازأتبارك محمد سلمان داود13

ن14 ناجحةجيدجداجيدامتيازجيدجداجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدجداجيدجداأتغريد بالل علي حسير

ناجحجيدجدامقبولجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجيدجداأحسن صالح هادي موىس15

ن سمتر صبيح كاظم 16 ناجحامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجداامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجداأحسير

ي 17
ناجحجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداامتيازامتيازامتيازجيدجداأحمزة علوان جابر شمخن

ن ستار جبار عناد18 ناجحةامتيازمقبولجيدجداجيدجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداأحنير

ن صالح هادي كانوص19 ناجحةجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجداأحنير

ناجحةجيدمقبولجيدامتيازجيدجداجيدجداجيدجداجيدجدامتوسطجيدجداأدعاء حافظ اسود جاسم20

ناجحةامتيازجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدجداأرانيا ناظم علي محسن21

ناجحةجيدمتوسطجيدجداجيدجيدجداجيدجيدجداجيدجدامتوسطجيدأريام فوزي اعبيد بدر 22

ن23 ناجحةمتوسطمتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدامتيازجيدجداجيدامتيازأزهراء رياض ابراهيم حسير

ناجحةجيدمتوسطجيدجداامتيازجيدجداجيدجيدجداجيدجدامتوسطجيدجداأزهراء عبد كاظم خلف24

ناجحةجيدجدامتوسطامتيازجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداأزينب خضتر عباس مهدي25

ناجحةجيدجداجيدجداامتيازجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداأزينب رائد وادي جاسم26

ناجحةجيدجداجيدامتيازجيدجداجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدجداجيدجداأزينب كمال مصطفن عزيز27

ناجحةجيدجدامتوسطجيدجداامتيازامتيازامتيازجيدجداجيدجداجيدجداجيدأزينب نعيم مجلي برغوث 28

ناجحةجيدمقبولجيدجداجيدجداجيدجداجيدامتيازجيدجداجيدجداجيدجداأزينة سعيد خضتر محمود29

ناجحجيدمقبولجيدجيدجداجيدجداجيدامتيازجيدجداجيدجداامتيازأسجاد حسن مطر صكبان30

ن31 ناجحةجيدمقبولجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجيدجداأشمس علي نعيم حسير

ناجحةجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجداامتيازامتيازامتيازجيدجداأشهد ثاير محمد هادي32

ناجحةجيدجدامتوسطجيدجداامتيازجيدجداجيدجداامتيازجيدجداامتيازجيدجداأضخ فريد حمد ماجود33

ناجحجيدمتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجداأعبد الحكيم جاسم عزيز حميد34

ناجحجيدجدامتوسطجيدجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدامتيازأعالء حامد عيىس كريف35

ناجحةجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدجداامتيازأغفران شناوة عبد العالي جنعان36

ناجحةجيدجدامتوسطامتيازجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداأغفران نعمة فرحان محيميد37

ناجحةجيدجداجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدجداامتيازامتيازامتيازامتيازأفاطمة عصام كاظم سلمان 38

ناجحةجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدجداجيدجداأفاطمة علي مهدي حسن39

ناجحةمتوسطمتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجدامتوسطجيدجداأفاطمة فاضل محمود صدام 40

ن41 ناجحةمتوسطجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدامتيازجيدجداجيدجداجيدجداأقمر علي نعيم حسير

ناجحجيدجدامقبولجيدجدامقبولجيدجيدامتيازجيدجداجيدجداجيدجداأليث محمد محمود حسن42

ناجحجيدمقبولجيدجداجيدجداجيدجيدجيدجداجيدجدامتوسطجيدجداأمحمد علي محمد مرهون43

ناجحةجيدجداجيدامتيازجيدجداجيدجداامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجداأمريم محمود حسن علي44

ن تنيحر45 ناجحةمتوسطمقبولجيدجداجيدجداجيدجداجيدامتيازجيدجدامتوسطجيدجداأمصطفن علي حنير

ناجحةجيدجداجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدجداامتيازامتيازامتيازامتيازأميادة محمد طعمة مصطفن46

ناجحةجيدجدامتوسطجيدجداامتيازجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجيدأنبا حيدر طه ياس47

ن محمد فرج48 ناجحةجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازامتيازامتيازامتيازأنور حسير

ناجحةجيدجيدامتيازجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداامتيازأنور علي قاسم علي49

ناجحةجيدمتوسطجيدجداامتيازجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجداأهديل جبار علي محمد50

ناجحةجيدجدامقبولجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجدامتوسطجيدجداأوالء صباح غيدان خلف51

جمةاالختباراتالشعرالمرسحية علم اللغةالروايةالنحو الشعبةاسم الطالب ت بية العمليةالقياس والتقويمالتر المالحظاتالنتيجةبحث التخرجالتر

ناجحةجيدمتوسطامتيازجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدامتيازباالء احمد داود سلمان1

ن عباس2 ناجحةجيدجداجيدجيدجيدجداجيدجداجيدجداامتيازامتيازجيدجداامتيازباثار ثائر حسير

ن علي كزار3 ناجحجيدمقبولجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيدجدامتوسطجيدجداباحمد حسير

ي رهيف4
ي راضن ناجحةجيدمتوسطجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجدامقبولجيدجدابارساء ناجر

ن ياس 5 ناجحةجيدمتوسطجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجدابانسام ثائر حسير

ناجحةجيدجدامتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدامتيازبانسام عبد الوهاب عبد الرزاق مراد6

ن7 ناجحةجيدجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجيدجداباية عايش سلمان حسير

غياب\مكملة بالشعر مستوفيةمستوفيةمستوفيةمستوفيةمستوفيةغياب\راسبمستوفيةمستوفيةمستوفيةمستوفيةببراء تركي هادي علي 8

ناجحجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجداامتيازامتيازامتيازجيدجداجيدجداببركات ضايع محمد حبش9

ناجحةمتوسطمتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجدابتقوى رحيم رشيد حسن 10

ناجحةجيدمقبولجيدجيدجداجيدجداجيدجيدجيدمتوسطجيدبحوراء جاسم مزعل محيسن11

ن12 ي عبد الحسير
ناجحةجيدجداامتيازامتيازامتيازامتيازجيدجداامتيازامتيازامتيازامتيازبدعاء سعد راضن

ن عبد مطرسر13 ناجحةجيدجدامقبولجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيدجدامتوسطجيدبرسل حسير

ناجحةجيدمتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجيدجدابرسل سعدون نابت جاسم 14

ناجحةجيدجدامتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداامتيازجيدامتيازبزبيدة علي عبيد ضيدان15

ناجحةجيدمتوسطامتيازجيدجداجيدجداجيدجيدجداامتيازجيدجيدجدابزمن حسن جليل علي 16

ناجحةجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجدابزهراء عبد هالل طاهر17

ن محمد 18 ناجحةجيدمتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدامتيازبزهراء قاسم حسير

ناجحةجيدمقبولجيدامتيازجيدجداجيدجداجيدجداجيدجدامتوسطمتوسطبزينب الحوراء فاضل حميد مجيد19

ناجحةجيدجدامتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجدابزينب حسن عبد الكاظم علوان20

ناجحةجيدجداامتيازامتيازامتيازجيدجداجيدجداامتيازامتيازامتيازامتيازبزينب شفيق مدب جاسم21

ن كاظم22 ناجحةجيدمقبولجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجدابزينب يوسف عبد الحسير

ناجحةجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداامتيازامتيازبسارة ثامر محمود حسن23

ناجحةجيدجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجيدجدابسخر احمد عبد عباس24

ناجحةجيدجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجيدجدابسخر خضتر عباس احمد 25

ناجحجيدمقبولجيدجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدامتيازبسيد كاظم محمد علي26

ناجحةجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازبشهد محمد اسماعيل حمودي27

ناجحةجيدمتوسطجيدجيدجداجيدجداجيدامتيازجيدجداجيدجيدجدابضخ اسماعيل علي عرسان 28

ناجحجيدجدامقبولجيدامتيازجيدجداجيدجداامتيازامتيازمتوسطجيدجدابعبد الجبار نوري احمد حمود29

ناجحجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازامتيازامتيازجيدجداامتيازبعالء ناظم محسن منصور30

ناجحةجيدمتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداامتيازجيدجيدجدابغدير اكرم عباس جميل31

ن32 ناجحجيدمتوسطجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجيدجدابغيث قاسم فالح حسير

ناجحةجيدجداجيدامتيازامتيازجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازبفاطمة حامد عبيد نعمة 33

ناجحةجيدجدامتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدامتيازبفاطمة فاضل فرحان محمد 34

ناجحة جيدجداامتيازامتيازامتيازجيدجداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازبفرح عبد االمتر نوري صادق35

ن عبدالعظيم عبدالرضا36 ناجحةجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداامتيازجيدجداامتيازجيدجداامتيازبكريمة حسير

ن37 ن هاشم حسير ناجحجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازامتيازامتيازامتيازبماجد حسير

ناجحجيدجدامقبولجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداامتيازجيدجداامتيازبمازن عبد الكريم اموري عالي38

ناجحجيدجدامقبولجيدجداجيدجداجيدجيدجيدجداجيدجداجيدجيدجدابمحمد ناظم ابراهيم خلف39

ناجحةجيدجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدامتيازجيدجدامتوسطجيدجدابمروة ضياء بهاء الدين عبدالمجيد 40

ناجحجيدجدامقبولجيدجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيدجدامقبولجيدجدابمصطفن عبدهللا محمد جاسم41

ناجحجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازامتيازامتيازامتيازامتيازبمهند مزاحم خليل كاظم42

ناجحةجيدمقبولجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيدجدامقبولجيدبميساء يوسف مطلك عباس43

ناجحةجيدجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجداامتيازامتيازامتيازامتيازبنور رفعت عيىس خالد44

ناجحةجيدجدامقبولجيدجداجيدجداجيدجداجيدامتيازامتيازجيدجيدجدابنور ضياء رسول محمد45

ن محمد 46 ناجحةجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدامتيازبهبة عامر حسير

ناجحةجيدجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجيدجدابهبة علي حمود كتيب47

ن شيال قاسم 48 ناجحةجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدمتوسطجيدجدابهدى حسير

ناجحةمتوسطجيدجيدجداامتيازجيدجداجيدجداامتيازامتيازجيدجيدجدابهديل فراس عدنان شاكر49

ن محمد عباس50 يمقبولبوسام حسير
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ية ن  2020\2019نتائج المرحلة الرابعة الدراسة الصباحية للعام الدراىسي \قسم اللغة االنكلتر

الرابع صباجي شعبة  أ

الرابع صباجي شعبة  ب



النتيجةبحث التخرجالتربية العمليةالقياس والتقويمالترجمةاالختباراتالشعرالمسرحية علم اللغةالروايةالنحو الشعبةاسم الطالب ت

ن طه1 ناجحةمتوسطمتوسطجيدجداجيدجداجيدجيدجداامتيازجيدجداجيدجيدجداجازل سلوان ياسير

ناجحةجيدجداجيدجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجامامة رياض جبار كاظم2

ناجحةجيدجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيدمتوسطجيدجانعام رشيد حامد عبد الكاظم3

ناجحةجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجيدجداجاية عبد الهادي جاسم حسون4

ن5 ناجحةجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجاية ماجد علي حسير

ي تسالي6
ر

ناجحمتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدامتيازجيدجداجيدجداامتيازجبالل خزعل منات

ناجحةجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدجداجيدجداجتمارة جاسم محمد كريم7

ن كامل عاشور كاطع8 ناجحجيدجدامتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداجحسير

ن9 ن عبد الكريم حسير غياب\مكملة باللغةجيدجدامتوسطجيدجداامتيازجيدجداجيدجداامتيازغياب\راسبجيدجداامتيازجحوراء حسير

ناجحمتوسطمقبولجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجيدجداجخطاب فالح ديكان شياع 10

ناجحةمتوسطمقبولجيدجيدجداجيدجدامتوسطجيدجيدجداجيدجيدجدعاء طارق عطية محمد11

ي 12
ن

ناجحةجيدمتوسطجيدجداامتيازجيدجداجيدجداامتيازامتيازجيدجيدجداجدنيا عباس فاضل شاغ

ناجحةجيدجداجيدجيدجداامتيازجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدامتيازجرحمة منتر ثامر علوان13

ناجحةجيدمتوسطجيدجيدجداجيدجداجيدامتيازجيدجداجيدجيدجداجرسل عادل ماجد عمران14

ناجحةامتيازمتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجيدجداجزهراء حازم بحر فياض15

ناجحةجيدجدامقبولجيدجداامتيازجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجيدجداجزهراء زهتر احمد كمال16

ناجحةجيدجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدامتيازجيدجداجيدجداجيدجزهراء عيىس جهاد اكتر17

ناجحةجيدجدامتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداجزينب جابر نجم ساهي18

ناجحةمتوسطجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجيدجداجزينب عبد الكريم حسن زغتر19

ناجحةجيدجدامتوسطجيدجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيدجدامتوسطجيدجداجزينب محمد حمود حسون20

ن21 ناجحةجيدمتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداجسارة خضتر عباس حسير

ن22 ناجحةجيدجدامتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجيدجسخر سالم مهدي حسير

ناجحةجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدامتيازجسخر سليم دوهان فرحان 23

ناجحجيدجدامتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجيدجداجسيف عامر حمزة محمد24

ناجحةجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجيدجداجضخ صباح سلمان داود 25

ناجحجيدمتوسطجيدجداجيدجداجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدامتيازجعباس مزهر لهمود سوادي26

ناجحةجيدمتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجيدجعذراء داود كريم احمد27

ناجحجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجيدجداجعلي جاسم كاظم جخم28

ناجحجيدمقبولجيدجداجيدجداجيدجداجيدامتيازجيدجدامتوسطجيدجداجعلي عيدان عبد هللا نايف29

ناجحةجيدمتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجيدجداجفاطمة حسن عباس حسن30

ناجحةجيدجيدجيدجداامتيازجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدجداجيدجكوثر حسن صتر موزان31

ناجحجيدمقبولجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجيدجداجالزم عمران شبيب مزهر32

ناجحمتوسطمقبولجيدجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجيدجلؤي هيثم رسول صالح33

ناجحمتوسطمقبولجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداجمحمد ناوي عواد حفاز34

ناجحامتيازجيدجداامتيازامتيازجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدجداامتيازجمرتضن عبد كتر يونس 35

ن زعيل36 ناجحةجيدجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجداجمروة طه حسير

ن علي حمود37 ناجحجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدامتيازجمصطفن حسير

ناجحةجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدامتيازجميس اسماعيل شالكة طالب 38

ناجحةجيدجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجيدجداجنادية جواد عبد العباس مزهر39

ن صالح 40 ناجحجيدمتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدامتيازجيدجداجيدجداجيدجداجنديم يحير حسير

ناجحةمتوسطمتوسطجيدجداجيدجداجيدجدامتوسطجيدجداجيدجدامتوسطجيدجنور الهدى ابراهيم عبد عالوي41

ناجحةجيدمقبولجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجهبة شعبان سدران مخور42

ناجحةجيدمقبولجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجداجوديان جواد كاظم حمزة43

ناجحجيدجدامتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيوسف علي حسن محمد44

جمةاالختباراتالشعرالمرسحية علم اللغةالروايةالنحو الشعبةاسم الطالب ت بية العمليةالقياس والتقويمالتر النتيجةبحث التخرجالتر

ناجحجيدجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجيدجداداحمد كريم قاسم عويد1

ق جاسم محمد سدخان2 ناجحةجيدجداجيدجيدجداامتيازجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجداداستتر

ناجحةجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدامتيازدامنة  خليل ابراهيم عيدان3

ناجحةجيدمتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدامتيازجيدجداجيدجيدجدادايمان احمد فندي اغوان4

ناجحةجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجيدجدادبتول عبد الكريم جاعد مكلف5

ناجحةجيدجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجيدجدادتبارك عبد الكريم جواد علي6

ناجحجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدامتيازدثائر فرحان محمد زيد7

يدحيدر عيىس عكاب كاطع8
ن

يغياب\راسبمستوف
ن

يمستوف
ن

يمقبولمستوف
ن

يمستوف
ن

يمستوف
ن

يمستوف
ن

يمستوف
ن

غياب\مكمل بالروايةمستوف

ن علوان9 ناجحةجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدامتيازجيدجداجيدجيدجدادخولة عدنان حسير

ناجحةجيدجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازامتيازجيدجيدجداددنيا خضتر محمد خلف10

ناجحةجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدجداجيدجدادرسل نهاد عبد الرحمن زيدان11

ناجحةجيدجدامتوسطجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجدادرفل عدنان حسن جاسم 12

ناجحةجيدجدامقبولجيدجداامتيازجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجيدجدادرقية هادي صالح حسن13

ناجحةجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجدادزهراء عبد علي جواد مهدي14

ناجحةجيدمتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدامتيازجيدجداجيدجداجيدجدادزهراء فالح حسن عامر15

ناجحةجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجيدجدادزينب خليل جدوع سليم16

ناجحةجيدجداامتيازامتيازامتيازجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدجداامتيازدزينب علي رضا علي17

ناجحةجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجدادسارة محمد جاسم رسن18

ناجحةجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدامتيازامتيازجيدجداجيدجدادسخر هادي مطرسر عامر19

ناجحةجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدامتيازدطيبة عبد هللا شويش محمد20

ن خفيف حسن21 ناجحمقبولمتوسطامتيازجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجيدجدادعبد هللا حسير

ناجحةجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجيدجدادعذراء ستار مهدي كريم22

ناجحةجيدجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجيدجداجيدجدادعذراء عبد الرحمن وهيب هادي23

يدعزيز ابراهيم محمد علي24
ن

يمقبولمستوف
ن

يمقبولمستوف
ن

يمستوف
ن

يمستوف
ن

يمستوف
ن

يمقبولمستوف
ن

ناجحمستوف

ن علي نايف25 ناجحجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداامتيازجيدجداجيدجيدجدادعلي حسير

ناجحجيدجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجيدجدادعلي عصام جبار خلف26

ناجحجيدجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازامتيازجيدجداامتيازدعماد سالم صالح محسن27

ناجحةجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجدادفاطمة عبد االمتر اصغر داغر28

ن حسون29 ناجحجيدجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجيدجيدجدادفائق محسن عبدالحسير

ناجحةجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدامتيازدفرح حميد عبد المجيد عبد الخالق30

ناجحةجيدجيدجيدجداامتيازجيدجداجيدجداامتيازامتيازجيدجداجيدجدادكوثر رحيم خلف عبد 31

ناجحةمتوسطجيدجيدجداامتيازجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجيددلندا ناهض محمد فياض32

ن حسن كدرو33 ناجح بقرارجيدمقبولمتوسطجيدجيدجداجيدجيدجداجيدقرار\مقبولجيدجدادليث حسير

ناجحةجيدمتوسطجيدجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجيدجدادمريم حمدان خزعل عجيل34

ناجحجيدمتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدامتيازجيدجداجيدجداجيدجدادمصطفن خالد خلف ابراهيم35

ناجحةمتوسطمتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدجيدجداجيدجدامتوسطجيدجدادنبا حاتم بالسم غضبان 36

ناجحةجيدمتوسطامتيازامتيازجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجدادنور الهدى ماجد سلمان حنون37

ن حسن رومي38 ناجحةمتوسطمقبولجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيددنور عبد الحسير

ناجحةجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدامتيازجيدجداجيدجداجيدجدادهاجر محمود عبد الكريم برهان39

ناجحجيدمتوسطجيدجداجيدجداجيدجداجيدامتيازجيدجداجيدجيدجدادهارون احمد عباس محمد40

ناجحةجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداجيدجدادهالةعبدالكريم شاكرحميد41

ناجحةجيدجداجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداجيدجدادهدى إبراهيم عبود عباس42

ن محمد خلف43 ناجحةجيدجيدجيدجداجيدجداجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجيدجدادهدى امير

ناجحةجيدجداجيدجداامتيازجيدجداجيدجداامتيازامتيازامتيازجيدجداامتيازدوسن علوان مرهج وسخ44

الرابع صباحي شعبة  ج

الرابع صباجي شعبة  د


