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جين للضم اللاهىن / الدور الاول   اصماء ومعدالث الطلبت الخٍر

 الدراصت الصباحُت 6102-6102للعام الدراس ي 

 التلدًر املعدل العام اصم الطالب ث
  28..4255 دالُا مساحم محمد صبتي 0

 
 حُد حدا

  42551802 صالم هاشم عبد الحضً هتى  6
 
 حُد حدا

  465.85 عبد الرحمً هىر الدًً  ادهم طاهر 5
 
 حُد حدا

  .4651502 بضام فالح حضام محمد 8
 
 حُد حدا

يب عماد صامي رشُد .  حُد 2.542025 ٍز

 حُد 2.5242 هىثر عماد هادي حضين 2

 حُد 2.5826.5 مِضاء عبد املىعم رشُد عبد 2

 حُد 48..2454 عامر حبار حىادشُماء  4

 حُد 24556186 شهد حضين جىفُم حضين .

يب ًاصين هادي احمد 01  حُد 2450.024 ٍز

س 00  حُد 24518162 اصُل حامد شىر عٍس

س كادر 06  حُد 22525200 محمد بشار عٍس

 حُد .2256401 اًه علي مجُد حمُد 05

 حُد 22516248 رواء حضً علي مجُد 08

 حُد 22565428 شىر احمد حمُلافراح  .0

م شىر 02  حُد .2256621 صري صعد عبد الىٍر

 حُد 2.5.80.5 اميرة ابراهُم عبد الرزاق محمد صالح 02

 حُد 2.520182 صُف حازم هُالن محمد 04

يب محمىد احمد حضين .0  حُد 2.5850 ٍز

 حُد 2.552.25 هداء حضين مبارن إبراهُم 61

 حُد 285.8.02 صالح هدًت عماد عبداملطلب 60
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 حُد 2851.125 شهد عبد الىهاب احمد عبد الرزاق 66

 حُد 25542100 فرح فالح حضان محمد 65

 حُد 25511656 اًت محمد هاصر حضين 68

 حُد ..265212 حىين عبد الىهاب حضين محمىد .6

 حُد 25..2054 امل عالء صائب حضين 62

يب عبد الضالم صتار واظم 62  حُد 20548660 ٍز

 حُد 2055.262 مروان خالد عبد الضتار محمد 64

 حُد 21545582 عائشت وامل حضً هصُف .6

 حُد 215411.4 حُدر مىاحي غضبان دواح 51

 حُد 21522856 هالت اصماعُل ذًاب خمِط 50

 حُد 21525248 صُف صعد صلُمان حضً 56

 حُد 21522548 زهراء خلُل إبراهُم طه 55

 حُد 21582852 علي خمِط عباش حُدر  58

 حُد 215188 مروة رشُد احمد صعدهللا .5

 متىصط 2.5.5202 كحطان عُدان مصطفى حمعت 52

 متىصط .2.5.022 مىج عدي محمد فتاح 52

 متىصط .2.50082 هدي احمد عبىد حضين 54

 متىصط 2.510248 امىت فائم واظم مهدي .5

 متىصط 2452.262 مهىد هاظم علىان حضً 81

 متىصط 245845.5 غفران هجم خىرشُد احمد 80

 متىصط 24585.25 اًاث رعد عبد رصىل وامل 86

يب علي حاصم عبد 85  متىصط ...24552 ٍز

دان 88  متىصط 24504628 اصراء فاضل صالم ٍز

 متىصط 24502824 هجران هاجف مجُد عبدهللا .8

 متىصط 24500425 ههى علي إبراهُم علُىي  82

م علي واظم خلُل 82  متىصط 22541160 هٍر
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 متىصط ..225852 صارة اصماعُل ذًاب خمِط 84

ام صالح كدوري عباش .8  متىصط 22564060 ٍر

 متىصط 2251.5.5 احمد همال عبد الرحمً عطُت 1.

 متىصط ..225480 امىُت صتار حاصم مغير 0.

 متىصط 2252.656 محمد حمال حداع حبِب 6.

 متىصط 22522024 حضين علىانفركان علي  5.

 متىصط 6.5..225 مصطفى حمعت محمد حضين 8.

 متىصط 22582.56 فاطمت حبار حمه خان باوه ..

 متىصط 22582686 علي عبد الغني حضين محِضً 2.

 متىصط 22580248 الاء مهدي صالح صمين 2.

 متىصط .2256.42 ًاصر صلمان هتاب درب 4.

 متىصط 2.5.8625 محمد ٌعىىب جىفُم شهاب ..

ف علي 21  متىصط 2.528502 عباش ثامر شٍر

 متىصط .2.52281 محمد عبىد جروان حمد 20

 متىصط 2.5.40 رها فؤاد عىاد عبد 26

 متىصط 2.582.25 لُث علي عباش رشُد 25

 متىصط 2.565552 بُداء ابراهُم ًحيى فارش 28

 متىصط .2.566.1 بُداء اهىر حُدر ماًخان  .2

 متىصط 2.514.25 حضين خالد عبد احمد 22

 متىصط 2.518.02 خيضاء عالء محمد ًىصف 22

 متىصط 2854.625 حاصم حامد حاصم بىدر 24

 متىصط .2852544 عبدهللا ابراهُم واظم حضين .2

 متىصط 285216 حضىين خالد محمد حمد 21

 متىصط 285.5686 عمار عبد الحضين حُاد زوره 20

 متىصط .2858661 عمر علي حاصم حمىدي 26

 متىصط 28556402 صارة حضين ًاصين عبد الرحُم 25
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 متىصط 28562228 وصام حاصم محمد صالح 28

 متىصط 2851.600 رصل عمر حضين حمد .2

 متىصط .2554004 صِىاء اصماعُل صلطان صبتي 22

 متىصط .2552.44 طُبت حمُل حاصم محمد 22

 متىصط ..25524 احمد مجُداشىاق عالء  24

د صعد رزوقي حمُل .2  متىصط 25520824 ٍز

 متىصط 25525486 مُالد رباح عبداملطلب صالح 41

م داهىن 40  متىصط 25556202 امىت خالد هٍر

 متىصط 25566648 ولُد ابراهُم محمد محِضً 46

 متىصط 25502000 شادان احضان عبدهللا شمه 45

 متىصط 265.8486 محمىدمحمد حىاد شاهر  48

 متىصط .2654141 ختام صىبان محضً حضين .4

 متىصط 5...2652 فاطمت ثامر حالب زاًر 42

 متىصط 26552260 محمد عبد الىاحد مهدي محمد 42

 متىصط 26510.48 رصل عبد الرحُم إصماعُل واظم 44

 متىصط 26511860 محمد همال حدعان علي .4

 متىصط .2054601 حضينرعد عبد الرزاق صالح  1.

 متىصط 20524286 شهد محمىد حضىن علي 0.

 متىصط 20522.02 حضً حضب هللا إصماعُل خلُل 6.

 متىصط 205.50.5 علي حضين علي هادي 5.

 متىصط 20551100 كص ي ثائر عبد الرحمً علُىي  8.

 متىصط 205024.5 كص ي داود صلُم حضً ..

 متىصط ..215220 حُدر صالم صادق واظم 2.

م حبار حمُد 2.  متىصط 4..21528 شُماء هٍر

 متىصط 21561060 عمران عىُد حضام محمد 4.

 متىصط 2151.852 صجى اصماعُل خلُل إبراهُم ..



                                   ولُت اللاهىن والعلىم الضُاصُت

 كضم اللاهىن                                                                  

 6102-6102العام الدراس ي 

 
 

 

 

 

 

 متىصط 21512028 صفاء علي رشُد صعُد 011

 ملبىل  1.5..5.. عمر صمير عبد الجلُل محمد 010

 ملبىل  54.2.. هدي صالح علي صالح  016

اد علي محضً 015  ملبىل  546.44.. اطُاف ٍز

 ملبىل  .52522.. حضىاء وعمان حضً حمد 018

 ملبىل  520.16.. مصطفى احمد حمُد ًحيى .01

 ملبىل  521.00.. رعد فائس علي مدب 012

 ملبىل  .21..5.. زهراء حاجم احمد ًاصين 012

 ملبىل  48..56.. صالم محمد حضً حضين 014

م حضً خلف .01  ملبىل  5118.. حمسة هٍر

يب رشدي رحُم هجم 001  ملبىل  45.2028. ٍز

 ملبىل  45.2028. محمد عدهان حاجم علىان 000

 ملبىل  45.2282. اهىر فىزي خلف محمد 006

 ملبىل  45.5225. ميارم محمد علىان محمد 005

 ملبىل  45.1156. ضُاء حبار هاجي حضً 008

 ملبىل  4528402. رصل محمد علي طاهر .00

 ملبىل  452.502. الرا ملداد عبد خماش 002

 ملبىل  ...4526. عبد الضمُع ابراهُم إصماعُل مسبان 002

 ملبىل  458.124. مصطفى هصر  حىاد حبِب  004

يب صالح حضً مىصىر  .00  ملبىل  4552.68. ٍز

يب اصعد صلمان داود 061  ملبىل  4552202. ٍز

 ملبىل  4561.60. احمد عبدهللا فرمان احمد 060

 ملبىل  .4561.2. محمد عدهان علي هاجي 066

 ملبىل  45002.4. صماح ملداد حىُم حضين 065

 ملبىل  4515884. فالح كاصم صادق مىصىر  068

 ملبىل  2540648. حاصم محمد جروي إصماعُل .06
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 ملبىل  .2522. عس الدًً علي مضلم صالح 062

 ملبىل  .25.401. غسوان عدهان محمىد روَشد 062

 ملبىل  25.2052. احمد شاهر محمىد حاصم  064

 ملبىل  6..2558. محمد مسهر خلف إبراهُم .06

 ملبىل  .2562.8. مصطفى محمد صالح صلمان     051

 ملبىل  2511825. جارا اهبر علي حان عرب 050

 ملبىل  .25.454. صفاء الدًً رووان إصماعُل حضً 056

 ملبىل  .252284. هىر صعد حاصم محمد 055

 ملبىل  25.4082. مروة مخي دواي علىان 058

 ملبىل  255.252. غفران عصام رشُد حمُد .05

 ملبىل  255.260. محمد ًاش علي داود 052

 ملبىل  2555246. حضً محمىد ارحُم علىان 052

 ملبىل  ..251.0. عمر ابراهُم خلُل اصماعُل  054

 ملبىل  2.2..5.. صالم رزاق احمد حاصم .05

 ملبىل  544.52.. ولُد هجُب عبدهللا ابراهُم 081

 ملبىل  5001.4.. محمد هجاح مهدي محمد  080

م إصماعُل عجاج 086  ملبىل  5142.6.. مصطفى هٍر

 ملبىل  8525282. مُىا كحطان عبداملجُد حمُد 085

ام محمد حمُد عاًد 088  ملبىل  8585824. ٍر

 ملبىل  851.22. محمد رعد محمىد محمد .08

 ملبىل  .558028. اهاهُد عبدالجبار خضير عباش 082

يب فلُح حضً هجرش 082  ملبىل  65.01.6. ٍز

 ملبىل  652264. اًمان مجُد علىان بىدر 084

 ملبىل  15.5262. احمد محمىد عباش خلف .08

 


