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 درجة السعي السنوي اسم الطالب ت

 

 الدرجة النهائية درجة االمتحان النهائي

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

1 
 اخالص جبار جياد حسين

     ثالثون فقط 30

2 
 اسراء جودة جبار صلموع

     واحد وثالثون  31

3 
 اسراء حسن محمد عبد

     اربع وعشرون  24

4 
 اسراء علي محسن داود 

     خمس وعشرون  25

5 
 أسيل عبد العباس دلي اليذ

     عشرون فقط 20

6 
 أسيل عمار سلمان راضي

     تسع وثالثون  39

7 
 اشواق ثامر محمد عبد هللا 

     واحد وعشرون 21

8 
 عبيد عراكأفراح كاظم 

     اربعون فقط 40

9 
االء عبد الرحمن خماس 

     تسع وعشرون  29 عباس 

10 
 ألماس أياد سامي 

     ست وثالثون  36

11 
 انغام وليد جبر عبد حمزة 

     عشرون فقط 20

12 
 أيات حسن كاظم حمود 

     سبع وعشرون  27

13 
 أيات محمد كاظم ناجي

     تسعة عشر  19

14 
 ايمان تركي عطية كاظم 

     ثالث وعشرون 23

15 
 ايمان حسن سوادي بحيبح

     واحد وعشرون  21

16 
 ايمان رعد مهدي عاشور 

     ست وعشرون  26

17 
 بنين غسان هادي عاشور 

     ست وعشرون 26

18 
 عبد الكاظم راضي  مدبنين حا

     ثالثون فقط 30

19 
 حنين عامر عبد االمير خطار

     خمسة عشر 15
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     تسع وعشرون  29 جساب محمد مرتضى دانا 20

 درجة السعي السنوي اسم الطالب ت

 

 الدرجة النهائية درجة االمتحان النهائي

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

21 
 دعاء سالم جبارعباس

     اثنان وثالثون  32

22 
 دعاء شهيد هدام عبد هللا

     ست وثالثون  36

23 
 دعاء فارس عبدالحمزة أحمد 

     واحد وثالثون  31

24 
 دعاء محمود شاكر راهي

     تسع وعشرون  29

25 
 رانيا راضي فيصل ماضي 

     اثنان وثالثون  32

26 
 رحاب موسى كريم

     ثالث وثالثون  33

27 
 رسل غازي سلمان شرماهي

     ثالثون فقط 30

28 
 رفل رزاق كرم محمد

     واحد وعشرون  21

29 
 رنا فايز حسين مذود

     ست وثالثون  36

30 
 رندة احمد حسن عباس

     اثنان وعشرون  22

31 
 رواء جميل كاظم ديوان

     خمسة وثالثون  35

32 
 روان عبد الهادي مهدي 

     ثالث وثالثون  33

33 
 ريمة يوسف محمد عباس

     اربع وعشرون  24

34 
 زهراء علي وناس عباس 

     ست وعشرون  26

35 
 زهراء ناظم مزهر فرحان 

     خمس وثالثون  35

36 
 زهراء نور كريم ديان بدري 

     واحد وثالثون  31

37 
 زهرة فليح عبيد كاظم 

     سبع وعشرون  27

38 
 زينب جعفر مسلم جاسم 

     ثالث وثالثون  33

39 
 فنجان مردان دايم زينب

     ثالث وثالثون  33
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40 
 زينب عالء الدين محمد راهي

     خمس وعشرون  25

 درجة السعي السنوي اسم الطالب ت

 

 الدرجة النهائية درجة االمتحان النهائي

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

41 
 زينب فليح صاحب محمد 

     سبع وعشرون  27

42 
 زينب محمد شنشول

     ست وعشرون  26

43 
 زينة أكرم شهيد ياسين 

     عشرون فقط 20

44 
سجى مقداد عباس عبد 

     ثمان وعشرون  28 الزهرة 

45 
 سماح عماد كريم صالح

     اربع وثالثون  34

46 
 سهاد مطر صالح مهدي 

     خمس وثالثون  35

47 
 سوزان ماضي

     ثالثون فقط 30

48 
 شروق جابر ادهام 

     ثمان وعشرون  28

49 
 ضحى مهدي علي محمد 

     اثنان وعشرون  22

50 
 علياء أسعد رحمن محمد

     تسعة عشر 19

51 
 غفران ستار جابر نهابة

     سبع وثالثون  37

52 
 جناني جبار عبدهللا غفران

     سبعة عشر 17

53 
 فاطمة أيوب عبد مسلم عبد

     اربع وثالثون  34

54 
 فاطمة سعدون 

     وعشرونثالث  23

55 
 فاطمة فليح مصيرع ابراهيم 

     تسع وعشرون  29

56 
 فرقد سليم هنو ساهي

     تسعة عشر  19

57 
 فضاء خير هللا عثمان عذاب 

     ثمان وعشرون 28

58 
 كاظم الصاحب مروةعبد

     ثالثون فقط 30 جودة
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59 
 مريم حيدر طالب

     عشرون فقط 20

60 
 مريم ظاهر محسن هادي 

     ثمان وعشرون  28

 درجة السعي السنوي اسم الطالب ت
 

 الدرجة النهائية  درجة االمتحان النهائي

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

61 
 مريم محمد عبد حلبوص

     ثالثون فقط 30

62 
 مها داخل ناصر حنظل

     ست وثالثون  36

63 
 مها مجبل

     اثنان وثالثون  32

64 
 رياض عبد الحمزة منشود نبأ

     ثمانية عشر 18

65 
 سادة محمدنغم جالوي عبد ال

     ثالث وعشرون  23

66 
 نور احمد عبد علي 

     ست عشر  16

67 
 نور علي عبد العباس

     سبع وعشرون  27

68 
 هاجر عقيل يوسف حاجم 

     ثمان وعشرون  28

69 
 هجران علي وحيد حسين 

     ثالث وثالثون  33

70 
 هديل ياس سعيد كاظم 

     ثالثون فقط 30

71 
 وسن محمد هاشم فهد 

     ثالث وثالثون  33

72 
 وفاء محمد كطان جنديل 

     ست وعشرون  26

73 
 وفاء مهدي راضي خلف 

     ثمان وثالثون  38

74 
 والء نعمة جبار شخير 

     اثنان وثالثون  32

75 
 الزميقين صفاء الدين فرحان 

     تسع وعشرون  29

 2016/  3 /23 في633 االمر وفق تأجيل  عبدالحسين رواءعلي 76

 2016 /2 /29 في 510 االمراالداري وفق تأجيل  صباعزيز 77

 10/4/2016 في748 االمروفق  بالغياب رسوب اسراء طالب جودي عكلوز 78
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