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٢٠١٩-٢٠١٨ 

  معدل الواجبات واالمتحانات الیومیة

  المعدل  االسماء  ت
 درجة) ٢٥(

 ٢١٫٨  ابراھیم داخل علیعل شرباك ١

 ١٠٫٤ احمد عبد الواحد عكلة سدخان ٢

 ١٨٫٩ احمد عالء محمد جاسم ٣

 ١٧٫١ احمد علي ورور رشك ٤

 ١٧٫٩ اسراء جاسم فیاض حسین ٥

 ٢٢٫١ اسماء قاسم محمد حسن ٦

 ٢١٫٨ اسماء ولید خالد عبد هللا ٧

 ١٥٫٧ المصطفى كامل ٨

 ٢٠٫٧ امنة حمید سرھید موسى ٩

 ١١٫١ ایسر مكصد ابراھیم علي ١٠

 ١٦٫١ ایوب ماجد شعالن راضي ١١

 ١٩٫٣ أیھ زھیر خالد شھاب ١٢

 ١٣٫٩ بان غایب نجیب جابر ١٣

 ٢٠٫٧ براء رعد علي جبار ١٤

 ٢٢٫١ بیداء حسن یاسین ١٥

 ١٩٫٦ تاج الدین موفق مجید حبیب ١٦

 ١٧٫٩ تبارك حقي اسماعیل حمید ١٧

 ١٧٫١ تبارك صفاء نصرهللا محمد ١٨

 ١٧٫١ ثقیف توفیق عبداالمیر علي ١٩

 ٢١٫٨ جعفر صدام مزاحم حارث ٢٠



 ١٢٫١ جنات حقي حافظ ٢١

 ١٧٫٩ جیھان عماد علي سمین ٢٢

 ١٤٫٣ حسین حازم محمد محسن ٢٣

 ٢٠٫٠ حسین علي كامل علي ٢٤

 ١٥٫٧ حمیدة علي طھ عبد هللا ٢٥

 ٢٠٫٠ حنین صباح كریم مصطفى ٢٦

 ١٢٫١ حیدر عبداالمیر كاظم جابر ٢٧

 ٢٢٫١ حیدر عبداالمیر كاظم خلیفة ٢٨

 ١٧٫٥ حیدر كاظم محمد صالح ھاشم ٢٩

 ٢٠٫٧ ختام نصر هللا محمد خلف ٣٠

 ١٦٫١ صالحدعاء حسن دانھ  ٣١

 ١٥٫٤ ذو الفقار حسن عبد الحسین علي ٣٢

 ١٥٫٧ ربا عباس احمد عباس ٣٣

 ١٨٫٦ رشید خالد رشید حمد ٣٤

 ٢٢٫١ رفل ایاد رمضان محمد ٣٥

 ٢١٫٨ رند بدیع یاسین اسماعیل ٣٦

 ١٣٫٩ رواء خلیل ابراھیم عبدهللا ٣٧

 ١٢٫١ روعة مجید محمود حسین ٣٨

 ١٨٫٦ ریام محمود حسین كاظم ٣٩

 ١٩٫٢ حمزة عباسزھراء  ٤٠

 ٢٠٫٧ زینب حسن كاظم عبد ٤١

 ٢١٫٤ زینب حسین علي مصطفى ٤٢

 ١٣٫٦ زینب سلمان محمد كویھي ٤٣

 ١٩٫٦ زینب عامر عبد الخالق محمد امین ٤٤



 ٢٢٫٥ سارة فیصل حمود فیاض ٤٥

 ١١٫٨ سارة محمد مشعل حربي ٤٦

 ١٩٫٦ سجاد عبد الكریم عبد الحسن علي ٤٧

 ٢٠٫٤ سجى محمود احمد عطیة ٤٨

 ٢٠٫٠ سرى ھاشم عزیز عباس ٤٩

 ٢١٫٤ سعید مجبل احمد حماد ٥٠

 ٢١٫١ سلیمان عمر خلف جواد ٥١

 ٢١٫٤ سمیر حسین مصطفى احمد ٥٢

 ١٤٫٣ سولین حازم شندوخ زیدان ٥٣

 ١٦٫٤ سیف الدین عبد الحسن علي عبد االمیر ٥٤

 ١٧٫١ سیف عبد هللا علي جمیل ٥٥

 ٢٠٫٧ شمس احمد محمد عمر ٥٦

 ١٨٫٩ نایف شھد صدام مثكال ٥٧

 ٢٠٫٧ شھد عدنان باقر محمد حسین ٥٨

 ٢١٫٨ صفا نجم عبد االمیر حسن ٥٩

 ١٦٫١ صفاء سعدون غیدان خلف ٦٠

 ٢١٫١ ضحى علي حسین علي رضا ٦١

 ١٩٫٣ طیبة اسعد خضیر شیاع ٦٢

 ١٧٫١ عبد االلھ ساجد جابر عبیس ٦٣

 ٢١٫١ عبد هللا حاتم عبد هللا محمد ٦٤

 ١٦٫٨ عبد المھیمن كمال لطیف ٦٥

 ١٦٫٤ عبیر صالح احمد حسین ٦٦

 ١٧٫٥ عقیل حسین عباس ابراھیم ٦٧

 ٢٠٫٧ عال محمد منصور حسین ٦٨



 ٢١٫٨ عمر حسن محمد جاسم ٦٩

 ١٢٫٩ عمر حسن ھادي عبد ٧٠

 ٢٠٫٤ عمر عبد الواحد محمد جاسم ٧١

 ٢٠٫٠ عمر محمد عبد المحسن نصیف ٧٢

 ٢٠٫٤ عمران عبدالحكیم دھام خلف ٧٣

 ١٥٫٠ غادة عز الدین احمد وھاب ٧٤

 ١٩٫٦ غفران جاسم احمد حسین ٧٥

 ٢٢٫٥ غفران سالم عبد ابراھیم ٧٦

 ١٥٫٤ فائز احمد نافع عباس ٧٧

 ٢١٫٨ فرح احمد محمد احمد ٧٨

 ٢٣٫٦ فرقان مثنى احمد جاسم ٧٩

 ١٤٫٦ فندي نوري احمد محمد ٨٠

 ٧٫١ قاسم نجاح ابراھیم علي ٨١

 ١٧٫٩ لیالن محمد عوید حمدان ٨٢

 ٨٫٩ مجتبى جواد جبار حسون ٨٣

 ١٥٫٧ محمد احمد سالم ٨٤

 ٢١٫٤ محمد جمال عباس الطیف ٨٥

 ١٠٫٤ محمد حكیم یاس علي ٨٦

 ١٥٫٧ محمد سرمد احمد عبد العزیز ٨٧

 ٢٣٫٢ محمد نصرت ابراھیم حمزة ٨٨

 ٢٢٫١ مروة عبد الكریم محمد علوان ٨٩

 ١٦٫٤ مریم عبد المنعم حمد ٩٠

 ١٨٫٦ مریم عمر عدنان عبد الرحمن ٩١

 ١٩٫٦ عبد الحمیدمریم نھاد رجب  ٩٢



 ٣٫٦ مصعب خالد جمال ٩٣

 ١٢٫١ منتظر دایخ عكروك ٩٤

 ١٢٫٩ موسى اسماعیل عالوي ٩٥

 ١٨٫٩ میادة اكرم عبد مطر ٩٦

 ١٥٫٤ میس جھاد عبد ٩٧

 ١٦٫١ ندى سبھان عبد هللا ٩٨

 ٢١٫٨ نور دحام احمد ٩٩

 ١٨٫٦ نور رؤوف سالم ١٠٠

 ١٥٫٠ نوف حقي حافظ ١٠١

 ١٠٫٧ ھاجر عبد الجبار ١٠٢

 ١٣٫٢ علي حمیدھدیر  ١٠٣

 ٢٢٫١ ھدیل سامي سعد ١٠٤

 ٢٠٫٧ ھدیل فارس میسر ١٠٥

 ١١٫٤ وجیھ بشیر حسین ١٠٦

 ٢١٫٨ وفاء سعد توفیق ١٠٧
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