
 
 



 

:الدراسي العام 2009 - 2010   
:الوحدات عدد 32  :الدور األول  :المرحلة الرابعة   
 التسلسل االسم الجنس المعدل التقدیر الترتیب 
جدًا جید األول  ابراھیم محمد جاسم بشار ذكر 82.1723   1 
جدًا جید الثاني  مرعي محمد مجاھد ذكر 81.4701   2 
جدًا جید الثالث  محمود يسام محمد ذكر 81.2728   3 
حمدون راشد عمر ذكر 78.2172 جید الرابع   4 
عبدالقادر ناطق عمر ذكر 78.0432 جید الخامس   5 
عزالدین زھیر زید ذكر 76.7276 جید السادس   6 
احمد فوزي عبداهللا ذكر 76.5385 جید السابع   7 
حسین محمد عادل عمر ذكر 76.39343 جید الثامن   8 
محسن سعدون داحم ذكر 76.3031 جید التاسع   9 
محمود نافع ایھاب ذكر 76.2746 جید العاشر   10 
عشر الحادي  محمود علي یونس ذكر 76.1136 جید   11 
عشر الثاني  محمود میسر حسین ذكر 76.0643 جید   12 
عشر الثالث  یونس محمد ھاشم محمود ذكر 75.9753 جید   13 
عشر الرابع  حمدون راشد زیدون ذكر 75.92308 جید   14 
عشر خامسال  عبدالقادر زكریا اسالم ذكر 75.6594 جید   15 
عشر السادس  غزال طالل جمال ذكر 75.5947 جید   16 
عشر السابع  ادریس محمد عالء ذكر 75.1474 جید   17 
عشر الثامن  خضر عبدالخالق علي ذكر 74.7628 جید   18 
عشر التاسع  احمد محمد محمد ذكر 74.4194 جید   19 
زكي فواز معن ذكر 74.0381 جید العشرون   20 
والعشرون الحادي  حسن یونس ریان ذكر 73.638 جید   21 
والعشرون الثاني  عبدالكریم صھیب بالل ذكر 73.5051 جید   22 

٢٠١١، األول كانون ٠٤   



 التسلسل االسم الجنس المعدل التقدیر الترتیب 
والعشرون الثالث  انور عصام سیف ذكر 73.5046 جید   23 
عشرونوال الرابع  محمد سعد علي ذكر 73.271 جید   24 
والعشرون الخامس  حمد عبدالرحمن مھند ذكر 72.0547 جید   25 
والعشرون السادس  اسماعیل خالد زینب أنثى 71.9278 جید   26 
والعشرون السابع  حمد مظفر صفد ذكر 71.6524 جید   27 
والعشرون الثامن  امین عباس علي ذكر 71.4705 جید   28 
لعشرونوا التاسع  نوري صبیح زید ذكر 71.4017 جید   29 
یونس مظفر محمد ذكر 70.8533 جید الثالثون   30 
والثالثون الواحد  احمد ھداف احمد ذكر 70.79032 جید   31 
والثالثون الثاني  متي بھنام عدنان ذكر 70.0351 جید   32 
والثالثون الثالث  بشیر محمود ایمن ذكر 69.8225 متوسط   33 
ثالثونوال الرابع  قاسم عصام محمد ذكر 69.669 متوسط   34 
والثالثون الخامس  ابراھیم خلیل نور أنثى 69.6614 متوسط   35 
والثالثون السادس  عبداهللا طھ علي محمد ذكر 69.5408 متوسط   36 
والثالثون السابع  حبیب عیسى مھج أنثى 69.2747 متوسط   37 
والثالثون الثامن  یونس انمرو محمد ذكر 69.1637 متوسط   38 
والثالثون التاسع  عبداهللا علي مصطفى ذكر 68.82492 متوسط   39 
صالح محمد انور انور ذكر 68.737 متوسط األربعون   40 
واألربعون الواحد  عجاج مندیل صفا أنثى 68.5506 متوسط   41 
واألربعون الثاني  علي محمد علي ارشد ذكر 68.27922 متوسط   42 
واألربعون الثالث  نزیھ محمد یاسر ذكر 68.2728 متوسط   43 
واألربعون الرابع  عبدالمجید خالد رامي ذكر 68.2361 متوسط   44 
واألربعون الخامس  جیاد مقداد حارث ذكر 67.8189 متوسط   45 
واألربعون السادس  عكوبي ولید بیتر ذكر 67.67748 متوسط   46 
واألربعون السابع  حسن احمد شاھر ذكر 67.59591 متوسط   47 

٢٠١١، األول كانون ٠٤   



 التسلسل االسم الجنس المعدل التقدیر الترتیب 
واألربعون الثامن  فاضل زیدان فھد ذكر 67.5834 متوسط   48 
واألربعون التاسع  بشیر غانم محمد ذكر 67.56812 متوسط   49 
عبدالعزیز سعد عبدالعزیز ذكر 67.5062 متوسط الخمسون   50 
والخمسون الواحد  حسین علي حسین محمد ذكر 67.4544 متوسط   51 
والخمسون الثاني  فرج حازم رغید ذكر 67.3445 متوسط   52 
والخمسون الثالث  محمد حسین محمد ذكر 67.2115 متوسط   53 
والخمسون الرابع  صابر خزعل كرم ذكر 67.0216 متوسط   54 
والخمسون الخامس  صالح عبدالوھاب سعد ذكر 67.0153 متوسط   55 
سونوالخم السادس  جاسم عبدالوھاب محمد ذكر 66.9114 متوسط   56 
والخمسون السابع  صالح محمد حازم بشار ذكر 66.7403 متوسط   57 
والخمسون الثامن  طابور فتحي احمد ذكر 66.5445 متوسط   58 
والخمسون التاسع  علي حسن محمد ذكر 66.3896 متوسط   59 
یعقوب صباح وھیب ذكر 66.38164 متوسط الستون   60 
والستون لواحدا  حسن عبدالغني كرم ذكر 66.3767 متوسط   61 
والستون الثاني  صالح محمد اسامة ذكر 66.1558 متوسط   62 
والستون الثالث  یونس احمد مزمل ذكر 65.8457 متوسط   63 
والستون الرابع  یونس محمد كرم ذكر 65.8325 متوسط   64 
والستون الخامس  بداهللاع احمد ھیفاء أنثى 65.58512 متوسط   65 
والستون السادس  مطرود احمد جاسم عمر ذكر 65.53571 متوسط   66 
والستون السابع  مرزا جبار نوزاد ذكر 65.33066 متوسط   67 
والستون الثامن  صالح عبدالرزاق یاسر ذكر 65.25246 متوسط   68 
والستون التاسع  عبدالرحمن عبدالغني اسامة ذكر 65.1941 متوسط   69 
كاظم یوسف ایمان أنثى 64.9718 متوسط السبعون   70 
والسبعون الواحد  غزال رمزي ایمن ذكر 64.9304 متوسط   71 
والسبعون الثاني  توما عماد ارثر ذكر 64.6013 متوسط   72 

٢٠١١، األول كانون ٠٤   



 التسلسل االسم الجنس المعدل التقدیر الترتیب 
والسبعون الثالث  جرجیس موسى زیاد ذكر 64.51 متوسط   73 
والسبعون الرابع  طاھر محمد عبدالواحد عمر ذكر 64.27802 متوسط   74 
والسبعون الخامس  عبو نافع راندي ذكر 64.2348 متوسط   75 
والسبعون السادس  حسن صدیق سنان ذكر 64.227 متوسط   76 
والسبعون السابع  سلطان كامل خلیل محمد ذكر 64.1695 متوسط   77 
والسبعون الثامن  بطرس حكمت ایسن ذكر 64.1147 متوسط   78 
والسبعون التاسع  محمد نزار ابراھیم ذكر 64.0941 متوسط   79 
صالح صبحي عمر ذكر 63.9728 متوسط الثمانون   80 
والثمانون الواحد  سعید احمد ازھر ذكر 63.8137 متوسط   81 
والثمانون الثاني  سلیمان فاضل مھند ذكر 63.8103 متوسط   82 
والثمانون الثالث  وسطمت  عبدالقھار ھاشم جیھان أنثى 63.7727   83 
والثمانون الرابع  طاھر محمد جاسم ذكر 63.7352 متوسط   84 
والثمانون الخامس  عقیل عسل یاسر ذكر 63.13608 متوسط   85 
والثمانون السادس  صالح خیري اسكندر ذكر 62.7104 متوسط   86 
والثمانون السابع  ذیب محمد ولید ذكر 62.49402 متوسط   87 
والثمانون الثامن  شریف جاسم ھذبان عمر ذكر 62.47445 متوسط   88 
والثمانون التاسع  احمد محمد موفق ذكر 62.33506 متوسط   89 
علي الدین صالح مھند ذكر 62.0909 متوسط التسعون   90 
والنسعون الواحد  محمود اسماعیل محمد ذكر 62.0437 متوسط   91 
والتسعون الثاني  عبدالجبار زھیر وسام ذكر 62.02056 متوسط   92 
والتسعون الثالث  عبداهللا سالم مزاحم حسام ذكر 62.01732 متوسط   93 
والتسعون الرابع  عزیز صبحي عالء ذكر 61.94374 متوسط   94 
والتسعون الخامس  شاكر محمود عمر ذكر 61.8702 متوسط   95 
والتسعون السادس  رشید عدنان احمد ذكر 61.80084 متوسط   96 
والتسعون سابعال  خضیر فتحي محمد ذكر 61.74958 متوسط   97 

٢٠١١، األول كانون ٠٤   



 التسلسل االسم الجنس المعدل التقدیر الترتیب 
والتسعون الثامن  الرحمن عبد حلب ثائر ذكر 61.64784 متوسط   98 
والتسعون التاسع  خلیل شعیب نور ذكر 61.57688 متوسط   99 
غائب عدي محمد ذكر 61.54158 متوسط المئة   100 
وواحد المئة  ابراھیم خلیل محمد نھاد ذكر 61.30104 متوسط   101 
واثنان المئة  حنا خضر اكرم زید ذكر 61.2226 متوسط   102 
وثالثة المئة  حامد محمد حسین ذكر 61.1865 متوسط   103 
واربعة المئة  سلطان جاسم مؤنس ذكر 60.80912 متوسط   104 
وخمسة المئة  احمد نذیر مازن ذكر 60.71828 متوسط   105 
وستة المئة  سعید مروان عبدالملك ذكر 60.62006 متوسط   106 
ةعبسو ةئملا  طسوتم  ركذ 60.5197  حلاص يداھ لصیف   107 
ةینامثو ةئملا  طسوتم  ركذ 60.28064  يلع نیسح دمحا   108 
ةعستو ةئملا  طسوتم  ركذ 60.14532  دمحا متسر دمحا   109 
ةرشعو ةئملا  لوبقم  ركذ 59.8597  ىیحی ناسح میھاربا   110 
رشع ىداحلاو ةئملا  لوبقم  ركذ 59.35252  نونذ سراف دنھم   111 
رشع يناثلاو ةئملا  لوبقم  ركذ 59.2852  مناغ دعس فیس   112 
رشع ثلاثلاو ةئملا  لوبقم  ركذ 59.06261  وزع میھاربا لیعامسا   113 
رشع عبارلاو ةئملا  لوبقم  ركذ 59.05294  هللادبع ھط دمحا   114 
رشع سماخلاو ةئملا  لوبقم  ركذ 58.83164  رون دمحم يلع   115 
رشع ةتسلاو ةئملا  لوبقم  ركذ 58.81394  سنوی دمحم كتاف   116 
رشع عباسلاو ةئملا  لوبقم  ركذ 58.08904  يكز دمحم رخاف   117 
رشع نماثلاو ةئملا  لوبقم  ركذ 57.95584  دیجملادبع نابحس دمحم   118 
رشع عساتلاو ةئملا  لوبقم  ركذ 57.91674  بایذ نسحم عفار   119 
نورشعلاو ةئملا  لوبقم  ركذ 57.801  سرطب عفان ریما   120 
نورشعلاو يداحلاو ةئملا  لوبقم  ركذ 57.62056  نیدلا جات زیزعلادبع يلع   121 
نورشعلاو يناثلاو ةئملا  لوبقم  ركذ 57.06924  سنوی نیعملادبع بعصم   122 
نورشعلاو ثلاثلاو ةئملا  لوبقم  ركذ 55.01041  دلاخ مشاھ رمع   123 


