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

  خمسة وثالثون 53 اثٌر واثق رشٌد حمٌد 1

  ثالثون 53 أحمد علً حسن مال هللا  2

  عشرون 03 أحمد فٌصل حسٌن سالم  3

  تسعة وعشرون 02 إستبرق عبد السالم عبد هللا جاسم 4

  خمسة وثالثون 53 إسماعٌل جمٌل إسماعٌل عارف 5

ل خلٌفة احمد حمودياسٌ 6   ثمانٌة وعشرون 02 

انسام حسٌن لطٌف عباس  7   اثنان وثالثون 50 

  ثالثة وعشرون 05 انوار عباس حسٌن علً 8

  تسعة وثالثون 52 أٌة باسم محمد محً الدٌن  9

  اثنان وثالثون 50 اٌة وسام رشٌد حمٌد 11

  ثمانٌة عشر 82 اٌسر مجٌد سعود 11

سن علًإٌالف فلٌح ح 12   ثمانٌة وعشرون 02 

  خمسة وعشرون 03 حسن سالم محمود علوان  13

  ثمانٌة وثالثون 52 حسٌن صباح حسٌن حمٌد 14

  ثمانٌة وعشرون 02 حوراء نجم عبود قمبر  15

  أربعة وعشرون 02 دموع ناصر علٌوي ناصر 16

  ثمانٌة وثالثون 52 دنٌا لطٌف هنود علوان 17

بان عمٌرروال روكان مز 18   اثنى عشر 80 

  ثالثون 53 روكان عدنان صالح نجرس  19

  تسعة وثالثون 52 سحر وائل سلمان احمد  21
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  ثالثون 01 شجن صفاء إبراهٌم صالح 
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 المالحظات امتحان نصف السنة المغة االنكميزيةالمادة:   
  كتابة رقما   اسم الطالب ت

  اثنان وثالثون 50 صابرٌن جواد حسٌن جاسم 22

  خمسة عشر 83 صفوت محمد شوكت احمد 23

  ستة وعشرون 04 ضٌاء حسٌب برهان نجم 24

  ثالثون 53 عباس جاسم جعفر علً  25

  خمسة وعشرون 03 علً حسٌن علٌوي محسن 26

  تسعة وثالثون 52 علً عبد الرزاق إسماعٌل عدوان 27

  ثالثة وعشرون 05 علً فٌصل محمود حسٌن 28

  ثالثة وثالثون 55 علً قاسم سلمان جاسم 29

  خمسة وعشرون 03 عمر علً محمد مطلك  31

  ثالثون 53 كٌالن ثاٌر محمد حسٌن 31

  ثمانٌة وثالثون 52 محمد ثامر خلف مصلح 32

  ستة وثالثون 54 محمد سعد عباس احمد 33

  واحد وثالثون 58 موج عالء صاحب حمٌد 34

  واحد وثالثون 58 مروة براء جمٌل أحمد 35

عباسمروة ٌاس خضٌر  36   سبعة وعشرون 02 

اق طالب عبد أحمدتمش 37   اثنان وعشرون 00 

  سبعة وعشرون 02 مشتاق طالب خلٌل إبراهٌم 38

  ثالثة وثالثون 55 مهند قاسم حمادي منصور 39

  ثمانٌة عشر 82 محمد فاضل حسن علً  41

  ستة وثالثون 54 نور عساف علً جبار 41

  تسعة وثالثون 52  هداٌة سعد عبد الكرٌم محمود4
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 المالحظات امتحان نصف السنة نكميزيةالمغة اال المادة:   
  كتابة رقما   اسم الطالب ت

  ستة عشر 84 بالل خالد فاضل علٌوي  34

  واحد وعشرون 08 بالل خلٌل إبراهٌم  33

  خمسة وثالثون 53 ٌاسر جاسم حسٌن  34

  واحد وعشرون 08 سٌف عبد الرزاق وهٌب جاسم 35

  رسبعة عش 82 علً صادق كاظم داود  36

  أربعة عشر 82  علً محمد عبد هللا 37

 تحمٌل خمسة عشر 83 علً عامر محمد 49
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