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 انصف انثاني
 نغح فزنسيح روايح يسزح شعز يحادثح صىخ نحى انطانة خ

 يتىسط يقثىل يتىسط يتىسط جيد جيد يقثىل احمد جبٌر ناصر احمد الطائً 1

 تحجة نعدو إكًال تزاءج انذيح داود الدمحمي احمد كرٌم حسن 2

 

 يقثىل يقثىل يتىسط يقثىل جيد يتىسط يقثىل أمان معجل خشان  فرحان الدلٌمً 3

 يقثىل يتىسط يقثىل يقثىل جيد جدا يتىسط يقثىل آمنة دمحم عبد عواد المشهدانً 4

 يقثىل راسة يقثىل راسة جيد يتىسط راسة أنسام دمحم خلف عبدهللا الدمحمي 5

 تحجة نعدو إكًال تزاءج انذيح إٌناس حقً إسماعٌل إبراهٌم الجرٌصً 6

 

 راسة راسة يتىسط راسة يتىسط يقثىل راسة براء بدٌع حنوش علً الفهداوي 7

 تحجة نعدو إكًال تزاءج انذيح جاسم صالح دمحم مهدي الفهداوي 8

 

 يقثىل يقثىل قثىلي راسة يتىسط راسة راسة حنٌن خالد عبد حمادي الفالحً 9

 راسة راسة يقثىل راسة يتىسط يقثىل راسة رشا لفتة جمعة كنش الطائً 10

 تحجة نعدو إكًال تزاءج انذيح رفد صعب حردان دمحم الراوي 11

 

 جيد راسة يتىسط يقثىل جيد يتىسط يقثىل رقٌة ماجد كاظم شارع الحلبوسً 12

 إكًال تزاءج انذيحتحجة نعدو  رقٌة دمحم صادق عبد السامرائً 13

 

 تحجة نعدو إكًال تزاءج انذيح رواء جمعه دمحم مخلف الجلٌباوي 14

 

 راسة راسة راسة راسة يقثىل راسة راسة رٌهان حكٌم حرب خلٌفة العبٌدي 15

 يقثىل يقثىل يتىسط راسة يتىسط يتىسط يتىسط زبٌدة ٌاسر حمد سلٌمان الحلبوسً 16

 تحجة نعدو إكًال تزاءج انذيح زٌاد طارق نجم عبد الدلٌمً 17



 

 جيد يقثىل يقثىل راسة يتىسط يتىسط يتىسط زٌنه عبد الستار زكً عبداللطٌف 18

 يتىسط يقثىل جيد يتىسط جيد جيد يتىسط سارة أحمد حماد عساف العبدلً 19

 راسة راسة راسة راسة يقثىل راسة راسة سحر عصام عدنان نصرت العبٌدي 20

 جيد جدا يتىسط جيد جيد جيد جدا جيد جدا يتىسط  مععن العبٌديسرمد مجٌد دمحم 21

 يقثىل راسة راسة راسة يتىسط راسة راسة سلمان داود سلمان خعٌر التمٌمً 22

  سٌف سعد خلٌفة محمود الدمحمي 23

  سٌف دمحم مجٌد حمود العانً 24

 تىسطي يتىسط يتىسط يقثىل جيد جيد يتىسط عحى جاسر دمحم عبد الراوي 25

 راسة راسة راسة راسة جيد راسة راسة عٌاء كمال محمود ابراهٌم الدلٌمً 26

 يقثىل راسة يقثىل راسة يتىسط راسة راسة طه ناظم عباس إبراهٌم النعٌمً 27

 تحجة نعدو إكًال تزاءج انذيح عامر رعد مخلف عباس الجمٌلً 28

 

 يقثىل يقثىل يقثىل يقثىل جيد يقثىل يقثىل عبد الرحمن خمٌس حمٌد تاٌه الدلٌمً 29

 يستىفي راسة يستىفي يستىفي يستىفي يستىفي يستىفي عبد القادر عبٌد عودة صالح السوٌداوي 30

 يقثىل يقثىل جيد يقثىل جيد يتىسط يتىسط عبد الوهاب رزاق منسً أحمد العانً 31

 راسة راسة راسة راسة يقثىل راسة راسة مسربت الجنابً عذراء طالب عجٌمً 32

 تحجة نعدو إكًال تزاءج انذيح عمرعماد سامً عبٌد الجمٌلً 33

 

 جيد جدا يتىسط جيد جيد جيد جيد جيد غفران جدعان خلف ذٌاب الدلٌمً 34

 تحجة نعدو إكًال تزاءج انذيح العلوانً قتٌبة دمحم خالد كافش 35

 

 راسة يقثىل راسة يقثىل يتىسط يقثىل راسة لٌث عدنان عبد حمادي القره غولً 36

 راسة يقثىل يقثىل راسة جيد يقثىل راسة دمحم بدٌع دمحم إبراهٌم الكربولً 37

 يقثىل يقثىل يتىسط يقثىل يتىسط يتىسط يتىسط دمحم حمدي نجم صاٌل الحلبوسً 38

 جيد جدا جيد جيد جدا جيد جيد جدا ايتياس جيد دمحم حمود جاسم جرو الدمحمي 39



 تحجة نعدو إكًال تزاءج انذيح ان الحلبوسًدمحم ربٌع دمحم سلٌم 40

 

 جيد يقثىل جيد يقثىل جيد جيد يقثىل محمود حامد شحاذة نافع الجمٌلً 41

 يتىسط يقثىل يتىسط يقثىل جيد يتىسط يقثىل مروة خالد إبراهٌم صالح الفهداوي 42

 سطيتى يتىسط يتىسط يتىسط جيد يتىسط يقثىل مصطفى زٌاد خلف زٌدان الفهداوي 43

 راسة راسة يقثىل راسة يتىسط يقثىل راسة منى عذاب مطر دخٌل العٌساوي 44

 يتىسط راسة يقثىل راسة جيد جيد يتىسط منى مطر رمٌض ابردان الجمٌلً 45

 يقثىل يتىسط جيد يتىسط جيد جيد يتىسط نبأ أكرم دمحم سعٌد الدمحمي 46

 راسة راسة راسة راسة يتىسط راسة راسة نبأ حاتم سامً خلٌل السامرائً 47

 يقثىل يقثىل يتىسط يتىسط جيد يتىسط راسة نسرٌن خمٌس رشٌد أحمد الجمٌلً 48

 تحجة نعدو إكًال تزاءج انذيح نعمة سالم فٌاض عكلة الشٌحاوي 49

 

 جيد يقثىل جيد يتىسط جيد جدا جيد جيد نور أحمد رشٌد ثمٌل الفهداوي 50

حمن نور إسماعٌل عبد الكرٌم عبد الر 51
 العانً

 تحجة نعدو إكًال تزاءج انذيح

 

 يتىسط راسة يقثىل راسة يتىسط يتىسط راسة نور مشرف عبدهللا عبد الفهداوي 52

 يتىسط يتىسط جيد يقثىل جيد جيد يقثىل هبة ٌاسٌن نافع ٌاسٌن الهٌتاوي 53

 راسة راسة يقثىل راسة يتىسط يتىسط راسة هدٌر دمحم حمٌد نجاد العلوانً 54

 تحجة نعدو إكًال تزاءج انذيح وفاء هشام عباس احمد الجبوري 55

 

 يتىسط يتىسط يتىسط يقثىل جيد يتىسط يقثىل ٌعلى باسم دمحم منصور السامرائً 56

 

 

 

 

 

 

 انتحًيم
 



 نغح فزنسيح روايح يسزح شعز يحادثح صىخ نحى انطانة خ

 تحجة نعدو إكًال تزاءج انذيح شيًاء شكية عثد انًحسن 1

 

       يتىسط حساو دمحم عثاص 2

 تحجة نعدو إكًال تزاءج انذيح ايح دمحم كايم  3

 

    راسة    رضى رتاح عثد هللا  4

 تحجة نعدو إكًال تزاءج انذيح عهي حسين عهي  5

 

 تحجة نعدو إكًال تزاءج انذيح نىر نطيف حًاد 6

 

 يحتحجة نعدو إكًال تزاءج انذ اتزاهيى عثد انزحًن اتزاهيى  7

 

    راسة    شهد نثية اتزاهيى 8

    يقثىل    احالو عادل جًيم 9

 تحجة نعدو إكًال تزاءج انذيح حًشج دمحم تحزوث 10

 

  راسة      ايناص يحًىد جياد 11

 تحجة نعدو إكًال تزاءج انذيح سارج يحسن خهف  12

 

 


