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6102ـ  6102لمعام الدراسي  الثالثةالمرحمة  / قائمة بدرجات السعي السنوي لطمبة قسم العموم السياسية  
 

 المالحظات لسنةامتحان نصف ا المغة االنكميزيةالمادة:   
  كتابة رقما   اسم الطالب ت

  ثالثون 03 أبو ذر ناهض عبد الزهرة 1

  سبعة وعشرون 72 اتهام جالل اتهام عبد  2

  ثمانية عشر 81 أحمد عبد الرضا محمد سحاب 3

  ثالثة وعشرون 70 استبرق سعد حسين علي  4

  تسعة وعشرون 72 أفراح هادي صالح أحمد 5

لستار خضير دربازأنس عبد ا 6   واحد وثالثون 08 

  ثالثة وعشرون 70 أية سهيل أحمد حسن 7

  تسعة وثالثون 02 أية فرات محمود عبد 8

  سبعة عشر 82 الزبير سعد ثامر  9

  خمسة وعشرون 72 رانية أحمد مزهر قدوري 11

  ثالثة وعشرون 70 رسول سعيد حميد مطر 11

  انية وعشرونثم 71 رويدا نامق حسن محمود 12

  ثمانية وعشرون 71 رياض سلمان حسب هللا عباس 13

  ثمانية عشر 81 ريام مجيد عبد الكريم علوان 14

  واحد وثالثون 08 زهراء غانم شجاع محمد 15

  عشرة 83 سالم عماد رحيم سلطان 16

  ثمانية وثالثون 01 شهد محمد عبد هللا ثابت 17

  خمسة وثالثون 02 شهد مولود علي عبد هللا 18

  أربعة وعشرون 72 صابرين هادي عبود محيسن 19

  ثالثة وثالثون 00 صفا صالح هادي حميد 21
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  اثنان وثالثون 26 عبد هللا خلف عبد هللا محمد
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 المالحظات امتحان نصف السنة المغة االنكميزيةالمادة:   
  كتابة رقما   اسم الطالب ت

  عشرون 73 عصماء عبد الستار محسن داود 22

  سبعة وثالثون 02 علي طالب عمران كاظم 23

  عشرة 83 علي عدنان زيدان عبود 24

  عشرة 83 علي غالب مهدي جاسم 25

  ثالثون 03 علي ليث جبار 26

  ستة عشر 81 علي هادي سلمان عباس 27

    عمر عطا أحمد حمود 28

    غيث راشد عبد هللا شيحان 29

  عشرة 83 فاطمة ظافر نكة غيدان 31

  تسعة وثالثون 02 فلة حسن إبراهيم شوكت 31

  ستة عشر 81 كرار كمال رشيد جسام  32

  تسعة وعشرون 72 محمد إسماعيل خميس كريفع 33

  ثالثة وثالثون 00 محمد األمين جعفر كاظم 34

  اثنان وعشرون 77 محمد محمود اشكير عباس 35

  ثالثون 03 مروة عباس فاضل عبد الحمد 36

ها عامر كاظم حسينم 37   تسعة وثالثون 02 

  ثالثة عشر 80 مهند زيد محسن عبد هللا 38

  عشرون 73 ميعاد صباح عواد كاظم 39

  ستة عشر 81 نور هشام عبود  41

  تسعة وثالثون 02 هدى ظاهر صالح مهدي 41

   تسعة 2 محمد هاشم محمد فدعم 4
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 المالحظات امتحان نصف السنة المغة االنكميزيةالمادة:   
  بةكتا رقما   اسم الطالب ت

  سبعة عشر 82 علي عامر محمد 34

  عشرون 73 مازن حاتم كاظم 33

 محمل سبعة عشر 82 مهند نعيم مجلي 34

 محمل ستة عشر 81 محمد جميل عبد الرزاق 35

   غياب علي محمود ضاري 36

37     

 

 

 

 

 

 

 

 

 سية                                      المدققمدرس المادة                                        رئيس قسم العلوم السيا


