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 االسم الثالثي ت
 الدرجة النهائية درجة امتحان الدور الثاني الدرجة النهائية درجة امتحان الدور االول درجة السعي

 المالحظات

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

          ثالث وعشرون 23 اثير ستار سالم ناصر 1

          اثنان وعشرون 22 احمد رعد خلف 2

          ست وعشرون 26 احمد فيصل حطحوط 3

          عشرون فقط 20 احمد قاسم محمد عبود 4

          وعشروناربع  24 احمد كريم صواي 5

          تسعة عشر 19 اسعد جاسم تمل 6

          اثنان و ثالثون  32 اسراء عباس محمد 6

          اثنان وعشرون 22 أمير حسن كاظم 7

          ثمان و عشرون 28 انتظار جاهل عزيز 8

          ثالث وعشرون 23 آيات عالء جمعة 9

          و ثالثون  اثنان 32 آيات فالح هادي 10

          اربع وعشرون 24 بنين جاسم غزيوي  11

          اربع وعشرون 24 جواد كريم جواد كاظم 12

          اربع وعشرون 24 حامد كعيد ضايف 13

          عشرون فقط 20 حسن قدري علي 14

          اربع وعشرون 24 حسن كريم حسين 15

          تسعة عشر 19 حسن ناجح حبيت 16

          عشرون فقط 20 حسين عطا هللا مغيطي 17

          ثالث وعشرون 23 حميد صكر كطفان شناوة 18

          تسع وثالثون  39 حوراء عباس فخري  19

          اربع وعشرون 24 حوراء علي بيدان 20

          واحد وعشرون 21 حوراء كريم سويد 21

          تسعة عشر 19 ناجح مسلمحيدر  22

          واحد وعشرون 21 رسل انعاس جفات 23

          خمس وعشرون 25 رسل رياض كريم 24

          اربع وعشرون 24 رسول عبد العباس عبد الحسين 25

          خمس وعشرون 25 رغد عالء عبد هللا عبد الرضا 26

          تسع وعشرون 29 رغد محمد دايخ 27

          اثنان و ثالثون  32 زهراء باهل عيدان 28

          سبع و عشرون 27 زهراء سعيد ابراهيم 29
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          اربع وعشرون 24 زينب راض ي مغيطي 30

          تسعة عشر 19 زينب رياض مهدي 31

          تسع وعشرون 29 زينة عدنان اصبيح 32

          تسع وثالثون  39 سارة حيدر فرحان 33

          ست وعشرون 26 سجى علي هاشم 34

          اثنان وعشرون 22 سماح شاكر جبر 35

          اثنان و ثالثون  32 شرين محمد ظاهر 36

          ست وثالثون  36 شهد ياسين ناعور  37

          اربع وثالثون  34 صالح صبر كطفان 38

          اربع وثالثون  34 ضحى راسم زايد 39

          تسع وثالثون  39 طيبة عماد هادي 40

          ثالثون فقط 30 عادل قحطان عمران 41

          ثمان و عشرون 28 عباس طعيم محمد 42

          اثنان وعشرون 22 عباس قاسم بشير 43

          اثنان وعشرون 22 عبد االمير رضا كتاب 44

          عشرون فقط 20 السجاد علي نعمةعبد  45

          تسعة عشر 19 عبد هللا كريم علوان 46

          ثمان و عشرون 28 عذراء علي جياد 47

          اربع وثالثون  34 عالء عبود عبيس 48

          تسعة عشر 19 علي اكرم عبد الحسين 49

          عشرون فقط 20 علي باسم غانم 50

          اثنان وعشرون 22 علي عاص ي زاير 51

          واحد وثالثون  31 غفران كاظم سرحان حسن 52

          تسعة عشر 19 فاطمة صالح محمد عبد 53

          تسع و ثالثون  39 فاطمة فاضل جبار 54

          ثالث وعشرون 23 فاطمة ياسر حسين 55

          وثالثون واحد  31 فرح حسن جبر 56

          ست وعشرون 26 فرح سليم مراد 57

          عشرون فقط 20 قاسم جاسب محي 58

          ثالث وعشرون 23 قاسم عباس عبد 59

          اثنان وعشرون 22 كرار احمد يوسف 60

          خمس وعشرون 25 كرار فاهم جابر 61

          وعشرونتسعة  29 كرار قيس فليح 62

          خمس وعشرون 25 كرار محمد عطية 63

          تسعة عشر 19 ليث عماد مراد 64

          وعشرون خمس 25 محمد علي احمد 65

          اربع وعشرون 24 مريم حسن جهاد 66

          عشرون فقط 20 مسلم عباس محمد 67
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          تسع وعشرون 29 منال علي فرحان 68

          عشرون فقط 20 منتظر الزم هالل 69

          عشرون فقط 20 ناجح حمزة حسن 70

          خمس وعشرون 25 نبا ياسر هاني 71

          تسعة عشر 19 نجاح حسن عبد الكاظم 72

          اثنان وعشرون 22 نور حيدر كامل 73

          وعشروناثنان  22 وسام محمد عبد الكاظم 74

          خمس وعشرون 25 وليد كامل تاني 75

 

 المحملون

 االسم الثالثي ت
 درجة السعي

درجة امتحان الدور 

 االول
 الدرجة النهائية

درجة امتحان 

 الدور الثاني
 الدرجة النهائية

 المالحظات

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

 Eالتنشئة االجتماعية          عشرون فقط 20 احمد حميد  حسن  1

 Eالتنشئة االجتماعية          اثنان وعشرون 22 احمد عبد علي جبار 2

 احصاء استداللي         اثنان وعشرون 22 احمد ميري احمد 3

 Eالتنشئة االجتماعية          اربع وعشرون 24 ريام محمد كاظم 4

 مضخور صدام حسن  5
طفولة والمراهقة +          عشرون فقط 20

 Eالتنشئة االجتماعية 

 Eالتنشئة االجتماعية          خمس وعشرون  25 فاهم كمال عويجي 6

 Eالتنشئة االجتماعية          ثالث وعشرون 23 محمد عبد الكاظم بدر 7

 Eالتنشئة االجتماعية          اثنان وعشرون 22 مرتجى مرتاح فيصل 8

 Eالتنشئة االجتماعية          ثالث وعشرون 23 مرتض ى فليح حمد 9

 الوراثة والسلوك         ست وعشرون 26 هادي منهل عناد 10
 

 المرقنة قيودهم  
  علي خضير عباس 1

  دعاء مجيد صادق 2
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  مرتجى نعمان خليل 3
 

 المؤجلون  
 12/2/2019في 263بحسب الكتاب ذي العدد  تأجيل رواء علي جفط حنتوش 1

   
 

 الراسبون بالغياب
  محمد عدنان فرحان  1

 


