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.صرا  تمأل درجة االمتحان النهائي والدرجة النهائية من قبل اللجنة االمتحانية ح: مالحظة  

درجة االمتحان  الدرجة النهائية

 النهائي

  الطالب  السعي 

 ت

 رقما   كتابة   رقما   كتابة   رقما   كتابة  

 1 اثير حسن جعاز ثاني 35 خمس وثالثون    

 2 اثير رحيم حسين محمد 34 اربع وثالثون    

 3 اثير سجاد هادي جودة 11 احد عشر    

 4 خليلاحمد عباس كاظم  34 اربع وثالثون    

احمد عبد االمير ناجي  39 تسع وثالثون    
 رغيف

5 

 6 احمد وعد عبد علي كاظم 28 ثماني وعشرون    

 7 االء جابر حسين منشد 37 سبع وثالثون    

 8 امنة علي محمد حسين 37 سبع وثالثون    

 9 امير علي خضير  عباس 35 خمس وثالثون    

 11 مراد فارس ايثار ارحيم 28 ثمان وعشرون    

 11 ايمان علي خضير عباس 40 اربعون    

 12 ايمان مسلم عالوي حسون 29 تسع وعشرون    

 13 بلسم باسم طالب عباس 31 واحد وثالثون    

 14 بنين كريم حمزة عبدالجاسم 33 ثالث وثالثون    

بنين محسن عبد االمير  26 ست وعشرون    
 جواد

15 

 16 امد تالي خضر محمدح 29 تسع وعشرون    

 17 حسن عبد الحسين نجم عبد 23 ثالث وعشرون    

 18 حسين خالد عزيز   40 اربعون    
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 19 حمزة شعالن نفنف كاظم 29 تسع وعشرون    

درجة االمتحان  الدرجة النهائية

 النهائي

  الطالب  السعي 

 ت

رقم كتابة   رقما   كتابة  

 ا  

 رقما   كتابة  

شرونخمس وع      21 حوراء جاسم نعمه طه 25 

 21 حوراء سالم صكب كاظم 30 ثالثون    

 22 حيدر صبار هاشم محمد  39 تسع وثالثون    

 23 حيدر نعيم راهي حسين 29 تسع وعشرون    

 24 خيزران حسين ذبيان عباس 24 اربع وعشرون    

دالل عبد عظيم زهير محمد  29 تسع وعشرون    
 جواد

25 

 26 دينا خالد عبد عجيل 17 سبعة عشر    

 27 رتاج محمد حسن شاكر ناصر 20 عشرون    

 28 رجاء لطيف صخيل رضيوي 35 خمس وثالثون    

 29 رحاب هادي مرزوك ابيع 39 تسع وثالثون    

 31 رسل جعفر ديوان راضي 25 خمس وعشرون    

 31 رشا محمد ثامر ناصر 30 ثالثون    

ونثمان وعشر      32 رفل كاظم جبار وناس 28 

 33 رنا صالح عليوي صلب 32 اثنان و ثالثون    

 34 رند هادي حسن جرد 18 ثماني عشر    

 35 زبيدة اسعد محمد سعيد ناجي 26 ستة عشر    
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زهراء احسان مهدي عبد  0 صفر    
 الكريم

36 

زهراء سعد سلمان عبد  33 ثالث وثالثون    
 الحمزة 

37 

بع وعشرونس      38 زهراء طالب نعمة محي 27 

درجة االمتحان  الدرجة النهائية

 النهائي

  الطالب  السعي 

 ت

رقم كتابة   رقما   كتابة  

 ا  

 رقما   كتابة  

زهراء عبد الحسين عبد  31 واحد وثالثون    
 السادة مهدي

39 

 41 زهراء محمد مري عبيد 17 سبعة عشر    

 41 حيدر عبد السادة عبد زينب 25 خمس وعشرون    

 42 زينب رحيم عبد الحسن رجب 39 تسع وثالثون    

 43 زينب عبد الكريم مهدي عطيه 31 واحد وثالثون    

 44 زينب نعيم خضير عباس 29 تسع وعشرون    

 45 سارة حاكم فنيخ علي 28 ثمان وعشرون    

 46 سارة نشأت محمد لفته  36 ست وثالثون    

وثالثون خمس      47 سجاد اديب صبر ادويل 35 

 48 سجاد خضير كاظم فريم 29 تسع وعشرون    

 49 سالم كامل عبد الكاظم حاجم 32 اثنان وثالثون    

سمر رياض ابو سودة عبد  35 خمس وثالثون    
 الحسين

51 
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 51 سهام علي جاهل صكبان 32 اثنان وثالثون    

 52 مان محمدسيف هاشم سل 24 اربع وعشرون    

 53 شمس فاضل عباس حسين 32 اثنان وثالثون    

 54 شهالء مكي  حبيب عبيد 37 سبع وثالثون    

 55 صفا حيدر علي عبيس 26 ست وعشرون    

 56 ضحى احمد جواد راضي 28 ثمان وعشرون    

 57 ضحى حسين هادي جواد 33 ثالث وثالثون    

النهائيدرجة االمتحان  الدرجة النهائية   الطالب  السعي  

 رقما   كتابة   رقما   كتابة   رقما   كتابة   ت

 58 ضحى كتاب محمد حمزة 34 اربع وثالثون    

 59 ضي قاسم حبيب ظاهر 28 ثمان وعشرون    

طارق سعد محمد حسين  22 اثنان وعشرون    
 مهدي

61 

عبد هللا صالح عبد السادة  39 تسع وثالثون    
 داور

61 

عذراء عبد الكريم مطلوب  22 اثنان وعشرون    
 كوشان

62 

 63 علي زعيم  حسين فرهود 30 ثالثون    

 64 علي عائد كريم عبد 32 اثنان وثالثون    

 65 علي عبد االمير دغموث كحط 27 سبع وعشرون    

خمس     

 وعشرون
 علي فالح مخيف سهيل 25

66 

 67 غاليعلي كاظم هالل  32 اثنان وثالثون    
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 68 علي هيثم فالح ثويني 28 ثمان وعشرون    

 69 عمار عباس مطلك خلف 35 خمس وثالثون     

 71 فاطمة كريم حسان فرحان 34 اربع وثالثون    

 71 فاطمة محمد جواد كاظم 28 ثمان وعشرون    

فرح صباح عبد الحسين  17 سبعة عشر    
 شاطي

72 

 73 ابت بهلول حسونقاسم ث 31 واحد وثالثون    

 74 كرار كاظم اسماعيل علي 33 ثالث وثالثون    

 75 لمياء شاكر مطلك عواد 34 اربع وثالثون    

 76 ليث منشد مهدي حسون 31 راحد وثالثون    

  الطالب  السعي  درجة االمتحان النهائي الدرجة النهائية

 رقما   كتابة   رقما   كتابة   رقما   كتابة   ت

 77 محمد الباقر ناظم محمد عبد 37 سبع وثالثون    

 78 محمد ثائر ترف سلمان 27 سبع وعشرون    

 79 محمد جبار كاظم 28 ثمان وعشرون    

محمد حسين محمد جبار  28 ثمان وعشرون    
 نايف

81 

 81 محمد سلوم عيسى خضير 0 صفر    

 82 محمد سليم كريم عباس 40 اربعون    

ثالثوناربع و      83 محمد كريم عيسى حسين 34 

 84 مصطفى احمد علي ابراهيم 37 سبع وثالثون    

 85 مصطفى محمد حسن موسى 26 ست وعشرون    
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 86 مها احمد عبد الرزاق عطيه 26 ست وعشرون    

 87 موسى خالد جعفر شميل 26 ست وعشرون    

 88 مياسة محمد هاتف مال هللا 27 سبع وعشرون    

 89 ناجي عدنان خلف محمد 28 ثمان وعشرون    

 91 نادية جبار سوادي ابو هودة 31 واحد وثالثون    

 91 نوال حزام بيوض فرج 32 اثنان وثالثون    

 92 نور الهدى فالح عليوي حسن 29 تسع وعشرون    

 93 نور محمد سلمان شناوة 19 تسعة عشر    

 94 ني راضينورة قائد حسو 21 واحد وعشرون    

 95 نوره نصير حميد محمد 35 خمس وثالثون    

  الطالب  السعي  درجة االمتحان النهائي الدرجة النهائية

 رقما   كتابة   رقما   كتابة   رقما   كتابة   ت

 96 هاجر كريم عبد الرضا هاشم 29 تسع وعشرون    

هدى عبد الحسين عبد االمير  34 اربع وثالثون    
 عباس

97 

 98 هدى كريم حاتم عزيز 28 ثمان وعشرون    

 99 هديل ادور خشان كريني 34 اربع وثالثون    

 111 وسام ستار كاظم دليمي 32 اثنان وثالثون    

 111 وسام محسن فيصل ابراهيم 32 اثنان وثالثون    

 112 وفاء علي حسين سماوي 24 اربع وعشرون    
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 113 خضير عليياسر عناد  29 تسع وعشرون    

 31 واحد وثالثون    
 يونس طاهر عبدالزهرة ظاهر

114 
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