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 2020-2019رايس متحاانت الهنائية للعام ادللإل لفرعيةقامئة ادلرجات ا

 امس الطالب الرابعي ت
 ادلرجة الهنائية درجة الامتحان الهنايئ درجة السعي الس نوي

 رـالتقدي
 كتابة رمقا   كتابة رمقا   كتابة رمقا  

        احمد جاسم هاشم كصاد 1

      اثنان وثالثون 32 احمد غالب محمد مجول 2

      سبعة وثالثون 37 اية عشتار محمد حسين 3

      ثالثة وثالثون 33 اية صادق بشير محمود 4

      ثالثة وثالثون 33 اية ظافر جاسم كاظم 5

      ثالثة وثالثون 33 بنين علي حسين علي 6

      اثنان وثالثون 32 تارا احمد دالور فيض هللا 7

        حسن رشيد جوامير خميس 8

      اثنان وثالثون 32 حسن علي شلتاغ علي 9

      اثنان وثالثون 32 حسن مازن محمد اسماعيل 10

      خمسة وثالثون 35 حسين سعيد راضي ابراهيم 11

      تسعة وعشرون 29 حسين علي رضا صادق 12

      ثالثة وثالثون 33 حسين هادي عبد الحسين 13

      ثمانية وعشرون 28 حيدر مهدي عباس رمث 14

      ثمانية وعشرون 28 ديما باسل فاضل عباس 15

      اربعون 40 دينه حيدر فاضل محمد 16

محمد بدن غجر ي رقية 17       خمسة وثالثون 35 

      ثالثون 30 زهراء علي عبد االمير جاسم 18

      اثنان وثالثون 32 زهراء محمد علي اسماعيل 19

      ثالثة وثالثون 33 زيد اسعد عبد الجبار  محمد 20

      ثالثون 30 زيد نوار خليل عبد 21

        زينب حيدر ماجد حسن 22

      خمسة وثالثون 35 سارة بدر خلف االبراهيم 23

سارة موفق عبد الرحمن  24

 رمضان

      واحد وثالثون 31

      ثالثون 30 سهير جمال عبد الكريم عبد 25
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االدارة مبادئ المادة :  
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 عدد الوحدات:

 

 

  رئيس القسم :                               م. لؤي ناصر   مدرس المادة :

 التوقيع :                            التوقيع :                               

 
 بيض وادلرجات مكتوبة ابللغة العربية وابلقمل السوفت األزرق .خالية من احلك والشطب واحلرب األ مالحظة : هذه الاس امترة

 امس الطالب الرابعي ت
 ادلرجة الهنائية درجة الامتحان الهنايئ درجة السعي الس نوي

 رـالتقدي
 كتابة رمقا   كتابة رمقا   كتابة رمقا  

      اثنان وثالثون 32 طيبة محمد عبيد عناد 26

      خمسة وثالثون 35 عبدهللا علي ابراهيم مسلم 27

شناوةعذراء ثامر عبد  28         

      ثالثة وثالثون 33 عال هشام علي حسين 29

      اثنان وثالثون 32 علي حازم علي مبارك 30

      وثالثون أربعة 34 علياء نبيل موسى حسن 31

      ثمانية وثالثون 38 فاطمه ستار منشد شنابة 32

      ثمانية وثالثون 38 فاطمه محمد قاسم علي 33

      واحد وثالثون 31 فرح عال ء سليم هادي 34

      تسعة وثالثون 39 قبس وسام جبار خليل 35

        كاظم عالء حسين مفتن 36

      ثالثون 30 محمد شوقي عبد الرزاق 37

      اثنان وثالثون 32 مرام نديم حاتم السلطان 38

      اثنان وثالثون 32 مروة حسين محمد رسن 39

      خمسة وثالثون 35 مريم عبد الناصر خالد عناد 40

      واحد وثالثون 31 مصطفى احمد مصطفى احمد 41

      اثنان وثالثون 32 مصطفى رسول حسين عبود 42

      ثالثة وثالثون 33 منار مشرق صبحي سعيد 43

جبار  مانع زمنتظر عزي 44         

دعبود محمنبأ صباح  45         

      ثالثون 30 نعمان قاسم مهدي نعمان 46

      واحد وثالثون 31 نور علي عبد االمير خلف 47

        هبة صالح عباس بدع 48

        ياسين رافع رشدي محمد 49


