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

ات:  3 ح د ال ع

ـــــــل: االول الف

ور: االول الــــــــــ

المجموعالنظريالعمليالسعي

36.17ابراهيم ماهر سلوم حسين1

37.00ابراهيم نهاد علي صالح2

 31.00اثمار عبد االمير كاظم محمد3

35.33احمد حسين عبد حمادي4

29.00احمد خالد ابراهيم عبد5

31.67احمد سعدون خزعل سليمان6

25.83احمد سالم جبير داود7

20.00احمد شمخي جبر كاظم8

32.00احمد عبد السالم توفيق صالح9

21.00احمد كفاح حسن عبد10

34.83احمد وليد صالح حمدان11

29.00اديان خالد موسى عذافه12

33.17اديان خليل عبود هاشم13

23.00اديان علي حنون عبد هللا14

24.33اريج عبداالمير رشيد وهاب15

23.00اسماء جعفر نعمه جوده16

مستو االء عبد الباري موسى17

33.00االء عبد علي حمود شيحان18

36.08الحسن مصطفى فليح حسن19

35.33الحسن ناجي جاسم محمد20

23.83الق مثنى عبد اللطيف عبد21

23.00ام البنين علي اسماعيل جاسم22

29.00امل عواد حمود علي23

31.83امير سعدي جاسم محمد24

24.50امير علي جعفر كاظم25

المالحظات

ة : االولى راس حلة ال   ال

ة ان م ال ة العل ــــــــــي : وح ع العل   الفـــ

ات ـــــــــــادة :حاس للعام الدرا 2019-2020  اســــــ ال

اسماء الطلبةت
الدرجــــــات
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الدرجــــــات

30.67امير كنعان راضي عبدالوهاب26

32.50امين عبد الحسين محمد عباس27

30.67امين فارس حنون جعفر28

24.67انسام جعفر مهدي محسن29

34.50انمار حيدر غني قدوري30

30.83انهار احسان هادي رشيد31

29.17اهداء فوزي جاسم عبدالغني32

26.83ايات خالد فاخر مخيلف33

28.00ايات فاضل غيدان حسين34

مستو ايمن عبد الصادق شنان كريم35

33.17ايناس نزار جواد محمد36

30.00ايه جمال عبد الرحمن زيدان37

22.00ايه عصام عادل عبد المنعم38

27.00ايه فالح حسن حسين39

30.00ايه مصطفى عبد الحميد ناصر40

28.67ايه يوسف عبد الكاظم عوفي41

25.83باقر ناجي محسن بدر42

33.17بتول منذر مطلب محمد43

23.50براء رعد خضير اسماعيل44

30.33براق اياد عبد القادر حمادي45

34.00بشائر عامر عثمان نعيم46

33.08بنين تحسين علي كاظم47

26.83بنين عادل عظيم شعالن48

33.08بنين عبد الباقي بدر ناصر49

31.67بنين عدنان عبد الرزاق وهيب50
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35.50بهاء حامد حنون محمد51

33.00تارا عقيل محمد نجم احمد52

34.83تبارك ابراهيم الحج محمد53

35.17تبارك جمال محمد صالح54

33.00تقوى ناجي مجيد محمد55

33.83تقى حيدر علي مهدي56

37.00تقى عدي محمد كاطع57

30.33تقى علي عبد الحسين محميد58

33.33جابر هيثم عبيد كاظم59

36.00جمانه ناظم احمد خليل60

35.50جنات علي منصور عبد العزيز61

32.83حذيفة عايد احمد فلفل62

32.17حسن عباس محمود شاكر63

33.00حسن عبدالرضا عباس احمد64

31.50حسن علي جمعة جابر65

21.00حسن محمد طالب محمد66

36.00حسن مهند عبد الواحد عبد الرزاق67

27.33حسين حسن والي حسن68

32.67حسين عبيس دمن عطيه69

34.50حسين علي وحيد زبون70

24.50حسين فاضل صاحب كاظم71

32.50حسين لطيف حمد جابر72

35.00حنين حيدر عبد محمد73

30.00حنين ضياء نافع عباس74

34.00حوراء عبد الرزاق شياع واجد75
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30.00حوراء نصيف جاسم حمودي76

36.00حيدر اسماعيل حمود عباس77

33.50حيدر غسان عبد اللطيف عباس78

35.00دعاء عواد نصيف جاسم79

38.00دينا حسين عبد الصاحب عبد الرضا80

30.00دينا محمد زهير شناوه81

35.83ذو الفقار علي ابراهيم حسين82

37.00رانيه قيصر مؤيد حاتم83

35.17رائد وجيه باقر صادق84

37.83ربى صادق ممدوح مصطفى85

27.00ربى محمد جليل عبد علي86

27.00رحمه عبيد جدوع عبد هللا87

28.17رسل علي رزاق صباح88

28.67رسل هشام عبد خضير89

33.83رسمية عبد الكريم هادي سلمان90

26.00رشا رحيم محسن رهيف91

31.67رفل عبد المنعم ناصر ساجت92

35.00رقيه حسين غاوي عبيد93

35.00رقيه سعيد جواد رمضان94

37.17رقيه مصطفى جواد كاظم95

34.50رند سعد صبري لفته96

33.17رونق هيثم عبد المجيد جدوع97

29.50ريام سعد احمد سعد98

28.00ريام صادق وحيد جبر99

20.00ريمان رياض علي احمد100
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ة ان ة االم / الل ة ال / كل ه ـــــــادة:   جامعة ال رمــ ال
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29.33زهراء بسام طالب صبري101

25.00زهراء سالم مطلك حنيش102

31.50زهراء عماد عطوان شكر103

33.50زهراء فؤاد صالح مهدي104

21.00زهراء محمد عبد هللا محيبس105

24.00زهراء محمد فاضل سعد106

28.00زيد حيدر صادق عاشور107

27.67زين العابدين نعمان عبد الغفور فواز108

29.00زينب بهاء الدين حميد رشيد109

منقولة ا جامعة اخرىمنقولةزينب حسين عباس عبد110

36.00زينب محمد حسين عبد111

32.00زينب محمد غانم غضبان112

32.00زينب محمد غياض جوبان113

20.00زينب محمد كريم حميد114

35.50زينب ناجح حسن هادي115

30.00زينب وضاح سامي فاضل116

1.00زينه خالد عبد فنجان117

مؤجلةزينه عارف جاسم مجيد118

27.00سارة حبيب كاظم كليل119

39.50سارة قراس فوزي120

24.00ساره حيدر عبد الرزاق سلطان121

32.00ساره مظهر اسماعيل خلف122

24.00سجاد احمد محمد ابراهيم123

35.00سجاد علي عوده عبد124

28.00سجاد علي كاظم مهلهل125
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31.83سراء باسم حرز علي126

29.00سرى كريم حسن فتالوي127

31.50سما اثير مالك خضر128

29.50سيف علي عبدزيد كاظم129

27.00شمس محمد محمود محمد130

36.00شهب ساجد حميد عبد131

30.00شهد اثير زهير رشيد132

35.00شهد جمال غضيب مخلف133

30.00شهد حيدر كامل عبد الرضا134

25.00شهد محمد باقر حسين135

31.50صادق حيدر خليل ابراهيم136

23.00صالح محمود خلف عواد137

35.00صفا حسين عباس جاسم138

22.00صفا عادل محمد حسين عباس139

28.00صفا عزيز عبد الرضا عليخان140

25.00ضحى احمد جبار محمد141

38.00ضحى حسان نوري محمود142

28.00ضحى حسين عبد الوهاب حسين143

لم ضي بيان ناصر حمد144
سجل

23.00طه سالم رؤوف سالم145

27.00طيب حيدر عبد الكريم محمد146

31.00طيبه حسين هادي محمد147

28.00طيبه حيدر بندر عطيه148

39.00طيبه محمد عيسى حسين149

32.00ظفر علي عبد الرحيم حاشوش150
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35.00عبد االله رياض خميس محسن151

مستو عبد هللا احمد عبد هللا حميد152

مؤجلعبد هللا زاهد طه احمد153

27.83عبد هللا صالح كمال عبيد154

34.67عبد هللا علي حسين حيال155

31.00عبد هللا قاسم خالف كاطع156

36.17عبد هللا هاشم اسماعيل خلف157

23.00عبدالباقي خلف هللا محمد نزال158

لم عال علي يحيى احمد159
سجل

24.00علي االكبر اسماعيل حسين مطلك160

30.00علي باسم امبيرم باني161

20.00علي جعفر عبد الجليل خليل162

36.00علي جمال محمود عباس163

26.00علي جواد احمد هاشم164

27.00علي حيدر مجيد حسين165

37.00علي رياض تركي جبر166

26.00علي سالم فاضل علي167

23.00علي صباح رشيد صيهود168

33.00علي طالب غركان موسى169

21.00علي طه عبدالرحمن حسين170

34.00علي عاصم خضير عباس171

27.00علي عبد الستار جبار عبد172

36.00علي محمد حمود جاسم173

25.00علي محمد رحيم شولي174

29.00علي مرتضى شريف نعيم175
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23.00علي هادي ياسر لفته176

مستو علياء حسين منصور عبد هللا177

27.00علياء عادل حاشوش جابر178

32.00عمار رحيم عيدان جبر179

27.00عمار ياسر تبن فياض180

37.00عمر وليد مرضي غضبان181

35.00عيسى كمال بهجت مبارك182

28.00غدير اسامة فخري محسن183

20.00غدير مرتضى حافظ ابراهيم184

25.00غيث ليث حسن ناصر185

35.83فاطمة اياد فؤاد جاسم186

32.00فاطمة عمار عودة جوير187

33.50فاطمة فراس عبد الصاحب محمد188

36.00فاطمة قاسم فائق وهيب189

29.00فاطمه حبيب محمد عطيه190

37.00فاطمه حيدر جمال عبد االمير191

37.00فاطمه حيدر فاضل ناجي192

24.83فاطمه خميس محمد خميس193

34.00فاطمه رسول صادق رشيد194

32.00فاطمه محمد حوشان حمد195

24.00فدك سمير علي لطيف196

37.00فرح عامر ناصر حسين197

30.17فرح علي حسين عباس198

29.50فرح فيصل عبد الحسين علي199

31.00قبس عيد حسن عريمط200
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26.00قمر رائد ناجي حسن201

26.50كرار حيدر مطر محسن202

39.50كرار محمود علي محمد203

35.50مجتبى احمد عباس حسن204

24.00مجتبى يوسف رحيمه عكال205

27.50محمد احمد عدنان نصيف206

32.00محمد امجد زبالن رحم207

22.00محمد جبار حميد حسن208

21.00محمد جواد كاظم مركب209

29.00محمد حسين عبد االمير بكه210

28.00محمد حيدر لطيف حسن211

22.00محمد خضير عذيب ثجيل212

33.00محمد خورشيد امير بابير213

29.33محمد رافت عباس فاضل214

22.50محمد رضا رفعت محمد حسين هادي215

20.00محمد زيد حسن ابراهيم216

34.00محمد صبيح علي حذيه217

35.00محمد عامر حسين علوان218

لم محمد عبد الصمد شاكر حسن219
سجل

39.00محمد علي ابراهيم بريسم220

31.00محمد علي عبد االمير جاسم221
28.00محمد قاسم اسماعيل خليل222
35.67محمد قاسم حسن ماشاف223
35.00محمد كمال سهر سعيد224
32.50محمد محمود طالب جواد225
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الدرجــــــات

31.50محمد نعمان ريسان قاسم226
37.00محمد هاني عبد االمير ابراهيم227
30.00محمد وناس كدوم راضي228
30.00مرتضى احمد عبد الحسين جودة229
39.00مرتضى حسين صادق مهدي230
37.00مرتضى عالء عبد هللا رشيد231
31.67مريم حسنين عبداالمير هادي232
27.00مريم محمد عويد ذهب233
25.00مريم يوسف ثامر ذخر234
32.00مصطفى احمد ستار عطوف235
36.50مصطفى حسين علي جبر236
30.00مصطفى حيدر عبد الحسن مكي237
34.00مصطفى رزاق خضير عبد238
26.50مصطفى علي جبار حسين239
31.00مصطفى علي دويج عبد هللا240
35.00مصطفى محمد احمد سلمان241
36.00مصطفى محمد كريم عودة242
27.00مصعب جابر حميد محمد243
24.00مقتدى حسن علوان علي244
34.50منتظر حسين حمزه محمد245
28.00مهناز محمد عبد المحسن عزيز246
36.50مهيمن محمد عبيد حمزه247
33.00مؤمل جعفر علي حمدان248
27.00مؤمل علي عبد الحسين رويح249
نقلمؤمل محمد جاسم نعمه250
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33.50مؤمن مهدي مؤمن محمد251
33.00مينا صاحب محمد كاظم محمد حسين252
33.00مينا محمد معروف سالم253
24.67ناصرالدين بيان ناصر حمد254
33.00نبا حيدر وثيج والي255
36.00نبا طه عبد اللطيف مصطفى256
35.50نبا غسان جليل ابراهيم257
32.00نبا فالح حسن عبيد258
20.83نبا نوار علي سعدون259
34.00ندى فرحان عباس كاطع260
33.00ندى مصطفى سليم علي261
23.00نرجس تحسين ابراهيم عثمان262
25.50نرجس علي زامل عبد263
25.00نور الهدى حيدر كامل عبد الرضا264
37.00نور الهدى رضا خضير عباس265
27.00نور الهدى سعد طارق مصطفى266
26.00نور الهدى صفاء حقي حسن267
21.00نور حيدر مهدي عبد268
28.00نور زكريا عباس داود269
40.00نور عبد الصمد شنين علي270
27.00نور عيسى مطلك عزال271
28.50نور مجيد عكار راضي272
27.00هاجر داود سلمان عبد273
33.50هبة الرحمن علي هالل رجب274
33.00هبة عقيل حسن سلمان275
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25.50هدى احمد كاطع جاسم276
34.08هدى عدي احمد علي277
28.00هشام حازم غفوري رشيد278
25.00هنادي عبد هللا حسن سعيد279
35.00وقار قاسم سعود سلمان280
30.00ياسمين حمدي خلف خماس281
31.50ياسمين محمد رجب حمود282
24.67ياسين نبيل عبد المحسن حسن283
33.00يسر احمد محمد محمد علي284
25.00يقين فالح حسن جبر285
34.00يقين محمد راشد حسين286
31.00يوسف محمد ابراهيم حمد287
36.50يونس مازن جوده رشيد288
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