
الدورالتقديراسم الطالب الرباعيت
 جيد صالح جاسم صباح يمام1

ً
االولجدا

 جيدالدليمي مهدي مصلح احمد ايه2
ً
االولجدا

 جيدتوفيق الحسن عبد مؤيد فاطمه3
ً
االولجدا

 جيدالرفاعي  زباله ياسين عماد حسين4
ً
االولجدا

االولجيدالحسني علي الكريم عبد علي صفا5

االولجيدمتعب نوري صباح ياسمين6

االولجيد مالو توفيق خالد بكر7

االولجيدجياد لفته هللا عبد رسل8

االولجيد علي شالل محمود براء9

االولجيدثجيل شندي علي ندى10

االولجيدالكريم عبد محمد عالء هللا عبد11

االولمتوسطالخفاجي هاشم توفيق موفق عمر12

االولمتوسطالعياش جوده عبود نعيم دينا13

االولمتوسطالجحيش وهيب فائق الكاظم عبد بسمه14

االولمتوسطالعبيدي الحسين عبد حسن فؤاد فاطمه15

الثانيمتوسطالخميس احمد مهدي صالح علي16

االولمتوسطحسين منصور االمير عبد حنان17

االولمتوسطالخياط قدوري عبد قدوري احسان18

االولمتوسطالجميلي موس ى كريم مهدي مها19

االولمتوسطالسنيد يوسف اللطيف عبد معن نور20

االولمتوسطالزيدي خلف كاظم جواد عبير21

االولمتوسطابوعمتي حسن راض ي محمد مينا22

االولمتوسطصالح جمعه وليد محمد23

االولمتوسطالكبيس ي محمد بديوي عماد ايه24

االولمتوسطالجبوري جمعه مولود الغفور عبد هبه25

االولمتوسطالتميمي محمد جاسم سامي مريم26

االولمتوسطاملحياوي راض ي مهدي علي ضفاف27

االولمتوسطالشرقي حسن حمدي جمال الحمزه28

االولمتوسطالبنداوي هللا جار عبود ابراهيم سارة29

الثانيمتوسطالجنابي مرداس خضير ياسين عمار30

االولمتوسطالكيم الوهاب عبد هللا عبد عارف مصطفى31

االولمتوسطالنداوي محمد نوري قاسم علي32

االولمتوسطعلي محمد فريد علي محمد مريم33
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الثانيمتوسطالبدري نوري هللا عبد جمال علي34

االولمتوسطمحمد بكر رافع محمد35

الثانيمتوسط علي ادريس مكرم الحكم عبد36

الثانيمتوسطالصباح عواد يعقوب عالء الحسن37

االولمتوسطمكصوص ي لفته كاظم علي ساره38

االولمتوسطيوسف ال علكم حسن علي نوارس39

االولمتوسطهللا عبد صبحي جمال ميس40

االولمتوسطكردي سلمان داود عثمان41

االولمتوسطالستار عبد نوح محمد علي ابراهيم42

االولمتوسطمحسن حمزه حسين هللا عبد43

االولمتوسطمتعب نوري غازي غفران44

االولمتوسطمبارك عبدهللا القادر عبد هللا عبد45

الثانيمتوسطجاسم اللطيف عبد مهند هند46

الثانيمقبولفليح عدوان نزيه ايمن47

االولمقبولالخزعلي كاظم حسين صباح بنين48

االولمقبولالرحمن عبد الجبار عبد الستار عبد مصطفى49

الثانيمقبولتوفيق خضر قتيبه خضر50

االولمقبولاغا ناجي علي عبد ماهر عقيل51

الثانيمقبولالتميمي محمد فخري عمار علي52

الثانيمقبول عبد نايف حسين مصطفى53

الثانيمقبولالعامري هادي الكريم عبد حسين علي54

الثانيمقبولالسعيدي عوده مردان خليل مظهر55

الثانيمقبولسليمان اجاويد ثامر محمد موس ى56

االولمقبول جواد هللا عبد علي رفل57

االولمقبول وادي سلمان ماهر رنا58

الثانيمقبول الزبيدي كاظم سلمان عادل سرمد59

الثانيمقبولجواد حسين رغيد عالء60

االولمقبولهللا نصر عبود علي مصطفى ايه61

االولمقبولالغريري علي ضاري مضر سراب62

االولمقبولمحمد ناجي علي لؤي63

الثانيمقبولالغريباوي طميغ جبر علي والء64

االولمقبول عبيس عبد محمد ليث65

الثانيمقبولعلوان عبيس عادل العظيم عبد66

االولمقبول حسين علي محمد أنس67

الثانيمقبولنجم فيصل الرزاق عبد زيد68

االولمقبول حسن فليح رزوقي احمد69

التكميلي الثانيمقبول علي اكرم ركين صفا70

االولمقبولعبد صاحب رحيم هدير71

االولمقبول سلمان كاظم محمد دنيا72

الثانيمقبولكاظم جواد رزاق علي73



الثانيمقبول الجنابي ثامرابراهيم محمد مريم74

الثانيمقبولالبدري لفته داود مهند عال75

االولمقبول غرب صالح عامر ليث76

االولمقبول مهدي صالح ماهر حيدر77

االولمقبولباشا علي محمد سبتي عامر عالء78

الثانيمقبول حسن عبدهللا فاضل احمد79

االولمقبول جاسم سعدون فندي عالء80

الثانيمقبولالزبيدي محمود حسين امير محمد81

الثانيمقبولعتاب علي مهدي ياس ضحى82



الدورالتقديراسم الطالب الرباعيت
االولإمتيازاحمد زيدان ابراهيم اشواق1

 جيدجاسم علي حسن رغد2
ً
االولجدا

 جيدحمد ظاهر محمد بتول3
ً
االولجدا

 جيدسلمان محمد جبار امير4
ً
االولجدا

 جيدالربيعي حسن علي عبد املهدي عبد حسن5
ً
االولجدا

 جيدادحيه حسين مسلم عبد احمد6
ً
االولجدا

 جيدصادق مجيد ثائر نور7
ً
االولجدا

االولجيدالربيعي حسن علي عبد املهدي عبد حسين8

االولجيدعيس ى الباقي عبد ابراهيم حسن9

االولجيدالصائغ شريف مولود محمد بارق سراج10

االولجيدالنعيمي جميل سالم هشام ايه11

االولجيداالسدي جعفر الهادي عبد صادق ايه12

االولجيدتومان موس ى غالب حسنين13

االولجيدحميد جواد ناظم نور14

االولجيدشنيور كاظم جواد فاطمه15

االولجيدعلي محمد جاسم غانم صباح غفران16

االولجيدحسن علي عامر احمد17

االولجيدالسلطاني حسن ناصر محمد تماره18

االولمتوسطالزهره عبد سعدون زهير براء19

االولمتوسطالعبيدي عباس ناجي يحيى ساره20

االولمتوسطراهي سلمان جميل رياض21

االولمتوسطالعامري حسين محمد قدوري نوروز22

الثانيمتوسطكريم محمد باسم خضر23

االولمتوسطكاظم الحسين عبد فخري هللا عبد24

االولمتوسطفياض حمدان محارب محمود25

االولمتوسطياسين محمود هيثم مريم26

الثانيمقبولصادق غني موفق ابراهيم27

االولمقبولمحمد بهجت ليث رنين28

الثانيمقبولالجبوري الحسين عبد حمزه ضياء ايهاب29

االولمقبولالجبوري علي محمد الغفور عبد مصطفى30

الثانيمقبولالتكريتي علي شاكر رعد سعد31

الثانيمقبولشاهر الحسين عبد عيس ى وسام32

االولمقبولخضيرالعبدلي ياس عقيل ياسر33
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الثانيمقبولالدوري شهاب ناجي خالد محمد34

الثانيمقبولجبر هوبي اكرم علي35

الثانيمقبولمحمود اسماعيل محمد الرحمن عبد36

الثانيمقبولعباس علي محمد عباس منتظر37

الثانيمقبولمهدي صالح حسين ليث38

الثانيمقبولعجيل كاظم زيدان مصطفى39

الثانيمقبولاملوسوي شمال داود هللا عبد هبه40

الثانيمقبولالنجار مهدي عباس خضير هللا عبد41

الثانيمقبولحسين عبيد ضياء احمد42

الثانيمقبولالغريباوي خلف غالي رحيم امير43

الثانيمقبولحمزه طليب ياسر يوسف44

الثانيمقبولالجنابي مجرن ساجت حميد هشام45


	الامر الموحد صباحي 2017-2018
	الامر الموحد مسائي2017-2018

