
اسم الطالب
معدل المرحلة 

الرابعة

77.57ازهار عادل عبد

71.8اسراء عدنان عبد الحسٌن

83.4اسالم حاكم هادي

73.34اسماء عٌدان عبد الحسن

87.86اصٌل هاتف كامل

71.91امٌر ماجد عبد الهادي

83.03اٌات حبٌب ظاهرشعالن

81.86بنٌن ظاهر شالكه

85.11حوراء حمزة خفٌف

75رقٌة حسٌن كامل جالب

82.23زهراء حسٌن جاسم

81.49سارة راجح عبد الحسٌن

76.54سجى دمحم عبد تالً

67.97سعد عباس عطٌة

68.23شهد حسن جابر

59.34صاحب دمحم حسٌن

70.31صفاء عباس والً

60.63ضرغام خضر جاسم

89.03عذراء دمحم نجم عبد هللا

81.54غفران تركً كرٌم حسون

65.31غفران عداي برهان

79.09فالح كامل نور

68.74كرار عادل مع هللا دراغ

77.37كفاٌة نعٌم كدر

80.74دمحم احسان حاتم دمحم

76.31دمحم غالب راهً عٌدان

76.09محمود علٌوي دمحم

68.69مرتضى مالك حسن

62.51مرتضى دمحم حسن

73.09مرٌم حسٌن عبٌد
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73.51منى حمزة هوٌدي

84.46هناء عبد الحسن عبد هللا

78.4واثق كرٌم هاشم حمٌدي

76.51ٌوسف عبد هللا مجباس شٌاع

جيد جداًاصٌل هاتف كامل

جيد جداًهناء عبد الحسن عبد هللا

جيدعذراء دمحم نجم عبد هللا

جيداسالم حاكم هادي

جيدزهراء حسٌن جاسم

جيداٌات حبٌب ظاهرشعالن

جيدحوراء حمزة خفٌف

جيدغفران تركً كرٌم حسون

جيدفالح كامل نور

جيدواثق كرٌم هاشم حمٌدي

جيدبنٌن ظاهر شالكه

جيددمحم احسان حاتم دمحم

جيدمحمود علٌوي دمحم

جيدكفاٌة نعٌم كدر

جيدٌوسف عبد هللا مجباس شٌاع

جيدسارة راجح عبد الحسٌن

جيددمحم غالب راهً عٌدان

جيدازهار عادل عبد

جيدرقٌة حسٌن كامل جالب

متوسطسجى دمحم عبد تالً

متوسطمنى حمزة هوٌدي

متوسطامٌر ماجد عبد الهادي

متوسطاسماء عٌدان عبد الحسن

متوسطمرٌم حسٌن عبٌد

متوسطاسراء عدنان عبد الحسٌن

متوسطكرار عادل مع هللا دراغ

متوسطمرتضى مالك حسن

متوسطغفران عداي برهان

متوسطصفاء عباس والً



متوسطشهد حسن جابر

متوسطسعد عباس عطٌة

متوسطمرتضى دمحم حسن

متوسطصاحب دمحم حسٌن

مقبولضرغام خضر جاسم

جيد جداًاصٌل هاتف كامل

جيد جداًهناء عبد الحسن عبد هللا

جيدعذراء دمحم نجم عبد هللا

جيداسالم حاكم هادي

جيدزهراء حسٌن جاسم

جيداٌات حبٌب ظاهرشعالن

جيدحوراء حمزة خفٌف

جيدغفران تركً كرٌم حسون

جيدفالح كامل نور

جيدواثق كرٌم هاشم حمٌدي

جيدبنٌن ظاهر شالكه

جيددمحم احسان حاتم دمحم

جيدمحمود علٌوي دمحم

جيدكفاٌة نعٌم كدر

جيدٌوسف عبد هللا مجباس شٌاع

جيدسارة راجح عبد الحسٌن

جيددمحم غالب راهً عٌدان

جيدازهار عادل عبد

جيدرقٌة حسٌن كامل جالب

متوسطسجى دمحم عبد تالً

متوسطمنى حمزة هوٌدي

متوسطامٌر ماجد عبد الهادي

متوسطاسماء عٌدان عبد الحسن

متوسطمرٌم حسٌن عبٌد

متوسطاسراء عدنان عبد الحسٌن

متوسطكرار عادل مع هللا دراغ

متوسطمرتضى مالك حسن

متوسطغفران عداي برهان

متوسطصفاء عباس والً



متوسطشهد حسن جابر

متوسطسعد عباس عطٌة

متوسطمرتضى دمحم حسن

متوسطصاحب دمحم حسٌن

مقبولضرغام خضر جاسم

82.179اصٌل هاتف كامل

80.393هناء عبد الحسن عبد هللا

79.403عذراء دمحم نجم عبد هللا

77.548اسالم حاكم هادي

77.3زهراء حسٌن جاسم

76.385اٌات حبٌب ظاهرشعالن

76.151حوراء حمزة خفٌف

76.058غفران تركً كرٌم حسون

74.276فالح كامل نور

74.202واثق كرٌم هاشم حمٌدي

74.087بنٌن ظاهر شالكه

73.473دمحم احسان حاتم دمحم

72.768محمود علٌوي دمحم

72.45كفاٌة نعٌم كدر

71.969ٌوسف عبد هللا مجباس شٌاع

71.118سارة راجح عبد الحسٌن

71.013دمحم غالب راهً عٌدان

70.215ازهار عادل عبد

70.06رقٌة حسٌن كامل جالب

68.892سجى دمحم عبد تالً

68.475منى حمزة هوٌدي

68.271امٌر ماجد عبد الهادي

68.223اسماء عٌدان عبد الحسن

68.027مرٌم حسٌن عبٌد

67.898اسراء عدنان عبد الحسٌن

67.294كرار عادل مع هللا دراغ

66.393مرتضى مالك حسن

65.03غفران عداي برهان

64.262صفاء عباس والً



63.802شهد حسن جابر

62.357سعد عباس عطٌة

61.322مرتضى دمحم حسن

60.88صاحب دمحم حسٌن

59.266ضرغام خضر جاسم

المعدلاالسم

71.723بنٌن حسٌن دمحم حسون

67.908اشرف رحٌم علوان

66.251حٌدر عبد االمٌر غازي

65.716هالة هادي عبد الصاحب

64.385زٌنب رحم جبر مواش

61.952#علً عبد الهادي مهدي 

61.785مٌثم عبد عمران حسٌن

61.13مصطفى عبد الحسٌن مدلول

61.003امٌر نعمة  عبد الحمزة

60.793احمد فالح لفتة طرطٌر

60.633نور صالح هادي

60.528هدى لطٌف عبد الحسٌن

60.251حمزة حسون فنوخ

59.567شٌماء ماجد عبد

59.07علً نجاح عبد الحسٌن

59.034نزار خضٌر عبد عوفً

58.571هاجر اسماعٌل هادي

56.233صمد حسن جابر

55.578امٌر عباس شمخً

71.723بنٌن حسٌن دمحم حسون

67.908اشرف رحٌم علوان

66.251حٌدر عبد االمٌر غازي

65.716هالة هادي عبد الصاحب

64.385زٌنب رحم جبر مواش

61.952#علً عبد الهادي مهدي 

61.785مٌثم عبد عمران حسٌن
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61.13مصطفى عبد الحسٌن مدلول

61.003امٌر نعمة  عبد الحمزة

60.793احمد فالح لفتة طرطٌر

60.633نور صالح هادي

60.528هدى لطٌف عبد الحسٌن

60.251حمزة حسون فنوخ

59.567شٌماء ماجد عبد

59.07علً نجاح عبد الحسٌن

59.034نزار خضٌر عبد عوفً

58.571هاجر اسماعٌل هادي

56.233صمد حسن جابر

55.578امٌر عباس شمخً

جٌدبنٌن حسٌن دمحم حسون

متوسطاشرف رحٌم علوان

متوسطحٌدر عبد االمٌر غازي

متوسطهالة هادي عبد الصاحب

متوسطزٌنب رحم جبر مواش

متوسط#علً عبد الهادي مهدي 

متوسطمٌثم عبد عمران حسٌن

متوسطمصطفى عبد الحسٌن مدلول

متوسطامٌر نعمة  عبد الحمزة

متوسطاحمد فالح لفتة طرطٌر

متوسطنور صالح هادي

متوسطهدى لطٌف عبد الحسٌن

متوسطحمزة حسون فنوخ

مقبولشٌماء ماجد عبد

مقبولعلً نجاح عبد الحسٌن

مقبولنزار خضٌر عبد عوفً

مقبولهاجر اسماعٌل هادي

مقبولصمد حسن جابر

مقبولامٌر عباس شمخً


