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 د.نادية مهدي عبد القادر                                                                                    د.نادية مهدي عبد القادر

 السعي السنوي درجة الفصل الثاني درجة الفصل االول  

 الدرجة  أســــــــــــــــــــــم الطـالب ت
 رقما  

 الدرجة 
 كتابة  

 الدرجة
 رقما  

 الدرجة
 كتابة

 الدرجة
 رقما  

 الدرجة
 كتابة  

 سبعة وعشرون 27 سبعة عشر 17 عشرة فقط 10 محسن عباس محمد عامر 2

 خمسة وعشرون 25 خمسة عشر 15 عشرة فقط 10 شهابعبد القادر محمود صالح  1

 أربعة وعشرون 24 أثنتا عشر 12 أثنتا عشر 12 عباسن خضير اعثمان رحم 3

 ستة وعشرون 26 أربعة عشر 14 أثنتا عشر 12 عثمان سعد مجيد كاظم 4

 ستة وثالثون 36 عشرون 20 ستة عشر 16 عبد الحسينعذراء عواد عبد هللا  5

 خمسة وثالثون 35 عشرون 20 خمسة عشر 15 فنيصعالء صيهود قدوس  6

 ثالثة وثالثون 33 ستة عشر 16 سبعة عشر 17 علي عبد هالل سلطان 7

 أربعة زثالثون 34 ثمانية عشر 18 ستة عشر 16 علي فؤاد صالح حمود 8

 أحدى وعشرون 21 أحدى عشر 11 عشرة فقط 10 علي لطيف امين  قادر 9

 أثنتا وعشرون 22 أثنتا عشر 12 عشرة فقط 10 عمار حسام محمد رشيد 20

 ثمانية وعشرون 28 خمسة عشر 15 ثالثة عشر 13 عمار محمد حسين مهدي 22

 وعشرون تسعة 29 ستة عشر 16 ثالثة عشر 13 خميسعمر عبد الرحمن محمود  21

 ثمانية وعشرون 28 أثنتا عشر 15 ثالثة عشر 13 عمر ماجد محمد عبد المجيد 23

 عشرون فقط 20 أربعة عشر 14 ستة فقط 6 عمر هاشم محمود خليل  24

 أربعة وعشرون 24 أثنتا عشر 12 أثنتا عشر 12 غفران محسن عبد هللا فتاح 25

 أحدى وثالثون 31 عشر تسعة 19 أثنتا العشر 12 فارس مالح  احمد 26

 ستة وثالثون 36 تسعة عشر 19 سبعة عشر 17 كاظمفيصل نصيف حسين  27

 خمسة عشر 15 ثمانية فقط 8 سبعة فقط 7 حمدقيصر محسن علي  28

 ثمانية عشر 18 أحدى عشر 11 سبعة فقط 7 ليث نافع ابراهيم خلف 29

 تسعة وعشرون 29 عشر ستة 16 ثالثة عشر 13 محمدمحمد عبد الرحمن جاسم  10

 أربعة وعشرون 24 ستة عشر 16 ثمانية فقط 8 مروان اسامة صيهود  12

 أحدى وثالثون 31 خمسة عشر 15 ستة عشر 16 مصطفى صباح نصيف جاسم 11

 عشرون 20 ثالثة عشر 13 سبعة فقط 7 حسونمنتظر عبد الرسول كاظم  13

 أحدى وعشرون 21 عشر أربعة 14 سبعة فقط 7 شكر مهيمن سعيد احمد 14

 ثمانية وثالثون 38 تسعة عشر 19 تسعة عشر 19 ميسون حمد جايد شيحان 15

 أربعون 40 عشرون 20 عشرون 20 نادية عدنان جياد عبد الرحمن 16

 أربعة وثالثون 34 تسعة عشر 19 خمسة عشر 15 احمدناضرين عياض محمد  17

 ثالثون فقط 30 عشر ستة 16 أربعة عشر 14 نغم كاظم جواد علي 18

 تسعة وثالثون 39 عشرون  20 تسعة عشر 19 ه فرحاننور الهدى علي عطي 19

 خمسة وثالثون  35 خمسة عشر 15 عشرون 20 نور حسن محسن علي 30

 خمسة وثالثون 35 سبعة عشر 17 ثمانية عشر 18 نور علي عبد الحسين عبد  32

 ثالثة وثالثون 33 تسعة عشر 19 أربعة عشر 14 ضياء الدين خميس عبد هنور 31

 نأثنتا وثالثو 32 خمسة عشر 15 سبعة عشر 17  عبد علي عبدهللا عبدالحسينه نور 33

 تسعة وعشرون 29 خمسة عشر 15 أربعة عشر 14 عليوجدان جمال خورشيد  34

 أثنتا وعشرون 22 خمسة عشر 15 سبعة فقط 7 وليد حميد علي حمادي 35

 ستة وعشرون 26 خمسة عشر 15 أحدى عشر 11 حسينوليد طالل خميس  36

 أحدى وعشرون 21 ستة عشر 16 خمسة فقط  5 وليد عبد الخالق احمد عبد 37

 ثمانية عشر 18 ثالثة عشر 13 خمسة فقط 5 زبارياسر محمود ضاحي  38

 أثنتا وثالثون 32 ستة عشر 16 ستة عشر 16 خليلياسمين اسماعيل ابراهيم  39

 سبعة وعشرون 27 أربعة عشر 14 ثالثة عشر 13 العزيز عبد فيصل غازي ياسمين 40

 ثمانية عشر 18 أحدى عشر  11 سبعة فقط 7 كريم هيوسف محمد عطي 42


