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 دورة قادمون يانينوى

 التقدير المعدل  الدور الجنس الجنسية اسم الطالب ت

 جيدجدا   969818 االول ذكر عراقية حازم كريم محمد حكمان 0

 جيد 619.81 االول ذكر عراقية حسين علي حسين سبتي  6

 جيد 6.9.48 االول انثى عراقية سجا قاسم محمد سعيد 3

 جيد 6.9006 االول انثى عراقية هدير يوسف ابراهيم حمكي 4

 متوسط 1894.9 االول انثى\ عراقية زينب قاسم جوامير حميد 5

 متوسط 199016 االول ذكر عراقية صدام محمد عبدهللا احمد 2

 متوسط 169468 االول انثى عراقية والء محمد علي كاظم 2

 متوسط 149810 االول ذكر عراقية محمد قاسم جوامير حميد 8

 متوسط 1.9461 االول انثى عراقية زينة فاضل رحمن شوكت 9

 متوسط 1.9.19 االول انثى عراقية سارة وليد حميد نصيف 01

محمد عبدالرزاق مبارك  00

 يحيى

 متوسط 1.9.46 االول ذكر عراقية

 متوسط 109966 االول ذكر عراقية صالح محمد رشيدمحمود  06

 متوسط 1099.6 االول ذكر عراقية منتظر علي عون علي 03

 متوسط 109166 االول ذكر عراقية ضيف سعد جاسم درويش 04

 متوسط 1090.8 االول ذكر عراقية علي حسين علي ابراهيم 05

 متوسط ...109 االول انثى عراقية ساره طه ياسين حمود 02

 متوسط 1.9899 االول ذكر عراقية سيف طالب لطيف ياس 02

 متوسط .1.918 االول ذكر عراقية بكر شكر محمود سعيد 08

 متوسط 1.9116 االول انثى عراقية غفران قاسم عكوبس خلف 09

 متوسط 1.94.8 االول ذكر عراقية ناصر محمد حمد عباس 61



سيف محمد قاسم  60

 عبداللطيف

 متوسط 1.9460 االول ذكر عراقية

 متوسط 1.9.60  االول ذكر عراقية اسامه منير شامل كامل 66

 متوسط 169606 االول ذكر عراقية طارق عبدهللا محمد خميس 63

 متوسط 1696.6 االول ذكر عراقية مهند فالح منصور درويش  64

65   
 66 

علي عبد الستار حسين 

 محمد

 متوسط 1690.6 االول ذكر عراقية

 مقبول 489909 االول ذكر عراقية صالح عيدان حسين احمد 6  62

 مقبول 9..489 االول انثى عراقية سماره طارق اسماعيل خليل  62

 مقبول 489061 االول انثى عراقية افراح جبار جسام محمد  68

 مقبول 58.503 الثاني ذكر عراقي سمير محمد قحطان شعنون 69

 مقبول 58.412 الثاني ذكر عراقي موسىمصطفى محمد شمه  31

 مقبول 583392 الثاني انثى عراقية زينة منير عبود علي 30

 مقبول 58.218 الثاني ذكر عراقي احمد ابراهيم عبدهللا مجيد 36

 مقبول 499681 االول ذكر عراقية محمد سلمان مهدي محمد  33

 مقبول 469480 االول ذكر عراقية حارث حمد دعدوش مطلق  34

 مقبول 469006 االول انثى عراقية استبرق كريم سلمان شاهين  35

32 
 3 

 مقبول 419189 االول ذكر عراقية سعد حايف  فهد عبد

 مقبول ..4196 االول انثى عراقية حنين مروان نصيف سعود  32

 مقبول 55.911 الثاني ذكر عراقي وسام محمد حسن حسين 38

 مقبول 55.901 الثاني ذكر عراقي حسن نهاد كامل عيدان 39

 مقبول 55.853 الثاني انثى عراقية مروه ماجد بدرالدين احمد 41

 مقبول 449.19 االول ذكر عراقية سعد علي ضاحي زبار  40
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