
ة ان ة االم / الل ة ال / كل ه ـــــــادة: GYNGyn-51  جامعة ال رمــ ال

ات:  2 ح د ال ع

ـــــــل: االول الف

ور: االول الــــــــــ

المجموعالنظريالعمليالسعي
30%

25.65ابرار شاكر محمود لطيف1
22.5ابو القاسم علي جاسم2
 24.35اثمار ابراهيم كاظم ياسين3

24.65اركان كاظم محمد خضير4
26.65اسامة محمد هالل زيدان5
27.55اساور عباس اجود كاظم6
23.65استبرق عباس حسن منصور7
24.45اسماء ناصر عزيز محمد8
22.7الحارث علي جاسم محمد9
26.45الزهراء رياض محمد كاظم10
27.4امنه سمير صبار جابر11
27.25اميمة عدنان علي احمد12
22.37امين جواد عبد الكاظم حسن13
26.4امين علي باقر عبد هللا14
22.95انفال علي خليف حسون15
26.35انور عبد الرحمن ابراهيم كايم16
27.4اية رياض عبد الجليل قاسم17
26.05ايالف ظاهر حسين احمد18
23.65ايمان بالل عبد الحميد حسين19
25.05ايمن سمير خضير هادي20
25.65ايمن عبد الستار جبار عبد الجليل21
25.45براء جمال سلمان علي22
26براء نهاد ياسين علوان23
27بلسم صباح احمد طامي24
24.92بينات احمد منير عبد الودود25

المالحظات

ة ام ة : ال راس حلة ال   ال

ل  ة وال ائ ــــــــــي : ال ع العل   الفـــ

ل ة وال ائ ـــــــــــادة :ال للعام الدرا 2019-2020  اســــــ ال

اسماء الطلبةت
الدرجــــــات
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23.65تقى بشار هزيم احمد26
25.05جعفر لطيف ابراهيم كاظم27
24.5جيهان علي درويش حمودي28
24.45حسن حيدر فخري هالل29
25.32حسن لفته جابر حمد30
25.25حسن نجاح جياد كاظم31
25.65حسين عالء مجبل مطر32
26.05حسين علي محمود فارس33
25.82حسين علي ناصر عبد34
26.75حوراء كفاح حسين حسن35
24.12حوراء مهدي هادي مهدي36
26.22حيدر محمد حسن عبد37
26.85دعاء جبار هبسي عبيد38
22.42دعاء رياض دلفي علي39
26.05دعاء رياض عبد الهادي مهدي40
26.82دعاء نجم عبد هللا خالوي41
25.55رسل حنون كاظم زاجي42
27.45رسل عودة عبيد كرم43
26.95رنده باسم فاضل داود44
26.25رؤى محمد عبد كاظم45
26.45رؤى وليد خالد احمد46
26.45ريم نبيل صالح ابراهيم47
26.45زهراء اسماعيل علوان طارش48
26.65زهراء حيدر رزوقي حسين49
23.35زهراء زهير نعمة سلمان50
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24.5زهراء مقدام فاضل عبد51
23.07زيد اسامة عبد المهدي فاضل52
26.45زيد اسامة عيسى محمد53
24.25زيد سعد فليح حنون54
26.52زين العابدين رعد حسن كاظم55
24.1زينب جليل ابراهيم نوار56
24.25زينب زهير سامي رشيد57
29زينب فاضل عبد هللا عبد الرضا58
24.45زينب ماجد عبد الصاحب عبد الواحد59
24.25زينب نبيل نزهت حميد60
26.45سارة سعد مهدي محمد61
26.45سارة صالح زبار عنيزان62
24.45سامر كريم عواد جاسم63
22.45سرى عبد الرزاق عبد الوهاب عبد الستار64
25.65سلمى فاضل طاهر فالح65
24.3شهد عصام يحيى حسين66
25.65صفا اياد شكر سبتي67
25.85صفا حيدر كريم علي68
25.25طيبة عبد الستار سكر جعفر69
26.12عبد هللا احمد خليل اسماعيل70
27.32عبد هللا علي غريب عبد علي71
22.35عثمان علي عزاوي صالح72
26.25عذراء جابر كاظم جابر73
26.45عذراء سامي احمد حسن74
25.42عال علي محمود فارس75
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27.15علي احمد رشيد عباس76
25.45علي اكرم مصطفى علي77
25.25علي حبيب جابر دخيل78

24.85علي حسن محمد علوان79
26.25علي رياض حبيب ياسين80
26.72علي سالم حسن فنجان81
25.89علي شمخي جبر وجح82
27.4علي عامر سلمان عبد علي83
26.52علي غالب عباس حسين84
25.65علي فاخر خدر بويع85
26.52علي قحطان ناجي باقر86
26.45فاطمة الزهراء فارس مسلم عباس87
26.85فاطمة حسين عبد الحمزة سلمان88
25.45فاطمة كريم سرحان ساجت89
27.02قاسم حسين دلي حماش90
26.45قاسم حيدر عبد الشهيد عليوي91
26.45لبنى رباح نوري عزيز92
26.45ليث ماجد عبد الصاحب عبد الواحد93
24.32ماهر قحطان كريم عليوي94
26.49محمد سهاد فاضل سلمان95
27محمد ضياء جعفر صادق96
25.3محمد طالب محمدجواد عباس97
27.32محمد عبد الكاظم هاشم سلمان98
26محمد عبد الكريم جاسم محمد99
مستو محمد عبدالجبار  خزعل نعيمه100
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28.52محمد غالب عباس حسين101
26.65محمد مؤيد عبد الحسين عبد الصاحب102
28.05مرا علي محمود فارس103
29.15مروة ممدوح عطا هللا فيحان104
29.05مريم جعفر حسين مشاري105
28.5مريم علي محمد ياسين106
28.63مريم عماد خليل ابراهيم107
27مريم فالح حسن حاتم108
28.6مسلم عقيل محمد عبود109
28.92مصطفى جواد مهدي حمودي110
29.32مصطفى حيدر محسن بندر111
29.45مصطفى سعد جمعة عبد السالم112
27.45مصطفى عادل داود هاتف113
28.65مصطفى علي موسى تومان114
25.4منتهى حازم عابد خلف115
24.25ميثم سمير مزيد عديم116
24.92ميالد عبد الكريم احمد عباس117
24.45مينا حسن علوان حسين118
25.45نبا حيدر حمودي طالب119
26.25نبا محمد رضا ناصر120
23.45نمارق ابراهيم عريبي حسن121
24.85نور الهدى باسم فاضل عبد الحسين122
25.05نور الهدى كاظم مطير جهلول123
26.32نورا مظلوم ناجي حسن124
25.45هبة حيدر صاحب باقر125
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25.45ياسر عبيد جدوع عبد هللا126
25.85ياسر عمار عباس محمد127
25.65ياسمين حيدر محمود علي128
26يوسف كنعان عبدالرحمن فتح هللا129
130
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