
للعام  / (االول والثانً  ) للناجحٌن فقط لكال الفصلٌنمعدالت طلبة المرحلة الثانٌة 

(2015-2016) 

 اللجنة االمتحانٌة 

 المعدل السنوياسم الطالب 

 مودة باسم محمد عبد المجٌد
87.63 

 مصطفى عباس عبد
85.38 

 سناء عماد حمٌد مجٌد
85.13 

 دٌنا ولٌد عبد الكرٌم حسون
84.76 

 غٌد عبد الجبار نعمة خلٌفة
84.42 

 رفٌف عبد الحسن مزبان غنتاب
84.02 

 سٌف الدٌن محمد مزهر نجم
83.87 

 رسل كرٌم دحام حسن
83.33 

 عائشة عباس فاضل محمد
83.33 

ابراهٌم محمد صالح ٌاسٌن 
 صالح

83.22 

 نور ابراهٌم عبود
82.83 

 فاطمة حسٌن عبد علً مالك
81.19 

 اسٌا حسن سعدون باهض
81.07 

ٌمامه معٌن عبد العزٌز عبد 
 الرزاق

80.86 

 رغد علً عدنان علً
80.61 

 روان عصام ابراهٌم حسٌن
80.60 

 اٌالف خلٌل ناٌف حمادي
80.47 

 نور جواد علً رجب
80.41 

 ازل ناجً عبد العباس موسى
80.23 

 سارة سعد الدٌن خضٌر عباس
80.12 

 دعاء كرٌم احمد كاظم
79.96 

 هبة ٌاسٌن طه بندر
79.92 

 محمد صفاء عبد هللا فرج
79.91 

 نوارس غانم عبٌس خزي
79.89 



للعام  / (االول والثانً  ) للناجحٌن فقط لكال الفصلٌنمعدالت طلبة المرحلة الثانٌة 

(2015-2016) 

 اللجنة االمتحانٌة 

 مرح علً كباش محمود
79.73 

 محمد الجواد عبد الناصر غنً
79.46 

 بارق عبد الرحمن عبٌد
78.79 

 ٌاسر اسعد كاظم حسٌن
78.56 

مٌس عبد العزٌز عبد الحلٌم 
 محٌسن

78.07 

 رسول حمٌد محمد حسن
76.87 

مٌنا عبد الكرٌم عبد الجبار 
 مزعل

76.8 

 احمد حسٌن جبٌر الزم
76.62 

 سارة محمد شرٌف عبد الغفور
76.56 

مصطفى منهل مصطفى كامل 
 عبد المجٌد

76.26 

 احمد سالم عبد الحسن نادر
75.97 

 مٌساء عبود محمد علً
75.9 

 نبا سامً محمد عباس
75.9 

 هدٌل ٌاسٌن علٌوي رشٌد
75.69 

 دعاء عزمً توفٌق حسٌن
75.11 

 نبأ نبٌل عبد الوهاب اٌوب
75.03 

 طه محمد عبد الوهاب حمودي
74.86 

 محمود لطٌف علً اغا
74.7 

 شٌماء محمد شواي جابر
74.59 

 انفال عماد مناوي علً
74.58 

 اسٌل ٌاسٌن علٌوي رشٌد
74.53 

 معاذ حسٌن فاضل محمد علً
74.42 

 احمد عبد الرضا صخً همٌم
74.4 

 ابتهاج محمد حسٌن بوهه
74.03 

 عبد الحمٌد منقذ رشٌد عد الحمٌد
73.16 



للعام  / (االول والثانً  ) للناجحٌن فقط لكال الفصلٌنمعدالت طلبة المرحلة الثانٌة 

(2015-2016) 

 اللجنة االمتحانٌة 

 اسٌل عادل محمود عبد
72.96 

 زٌنب ابراهٌم عبٌد حمادي
72.91 

 لبنى عبد اللطٌف علً حسٌن
72.84 

 زهراء مجٌب جعفر
72.82 

 زهراء نهاد محمد ابراهٌم
72.65 

 سجاد حسن فالح محسن
72.58 

 شمس حٌدر جواد شرٌف
72.38 

 زٌنب صادق جعفر كاظم
72.34 

 رنا ابراهٌم عبد هللا حسٌن
72.11 

 اسالم هشام جواد كاظم
71.95 

 هدٌل حامد موسى جعفر
71.39 

 زبٌدة محمد انٌس
71.09 

 سحر كاظم خضٌر ناصر
71.03 

 جنة صباح صدٌق سعٌد
70.63 

 زهراء حسنٌن محمود محمد
70.20 

محمد عبد الخالق عبد الرزاق 
 عبد الكرٌم

70.07 

 زهراء محمد محمود محمد
69.94 

 هبة احمد علً محمد
69.91 

 لٌلى مصطفى ابراهٌم علً خان
69.57 

 حسٌن علً عبد الحمٌد كرٌم
69.12 

 عمر مثنى كرٌم احمد
68.97 

 مرٌم احمد فاضل خلٌفة
68.65 

 شهد عالء حمد
68.44 

 نور محمد حسٌن ناصر
68.31 

 حسٌن نجاة محمد حسٌن عبد هللا
68.29 

 دعاء موفق عبود حسن
68.07 



للعام  / (االول والثانً  ) للناجحٌن فقط لكال الفصلٌنمعدالت طلبة المرحلة الثانٌة 

(2015-2016) 

 اللجنة االمتحانٌة 

 رافد محمود محمد ارزٌج
67.95 

 رانٌة ماهر محمد حسٌن
67.35 

 شمس جبار موات مغنم
67.27 

 ٌاسر صبحً محمد راوي
66.88 

 هاجر احمد شاكر هاشم
66.65 

 روزان طه موسى وهاب
66.20 

 محمد مازن احمد امٌن
66.18 

زهراء باسل عبد االمٌر عبد 
 الرسول

66.07 

 اٌمن محمد مجٌد حوشً
65.71 

 نبٌل عامر عبدالعزٌز
65.69 

 شفاء طاهر محان هدهود
65.58 

 عواد حمٌد حسٌن حسن
65.18 

 مرٌم خالد ابراهٌم جاسم
65.06 

 نورس مشتاق طالب علٌوي
64.82 

 اٌه محمد عبد المنعم عبد الرزاق
64.78 

 زٌن العابدٌن علً حسن
64.72 

 عمر حمدان عبود عداي
64.64 

 حوراء جاسم محمد محٌسن
64.22 

 زهراء محمد صالح عبدهللا
64.21 

 لبنى ظافر بشٌر
64.07 

 مها حسن جواد عبدهللا
63.98 

 سال اٌمن عبد الستار عبد الكرٌم
63.95 

 دعاء طالب حسن درهش
63.63 

 مروة معن هاشم علوان
63.09 

 قبس علً مهدي محمد
62.86 

 بان نزار احمد وادي
62.64 



للعام  / (االول والثانً  ) للناجحٌن فقط لكال الفصلٌنمعدالت طلبة المرحلة الثانٌة 

(2015-2016) 

 اللجنة االمتحانٌة 

 احمد عبد الخالق عباس حسٌن
62.58 

 حسٌن احمد محمد نوري عٌدان
62.34 

 مرٌم خلف محمد حمد
62.16 

 نور الهدى موفق صبري مهدي
61.64 

 شمس رافد أحمد محمود
61.53 

 حسٌن علً ناصر ردام
61.48 

 استبرق باسم حسٌن
61.16 

 شهد عقبة نافع سالم
61.13 

اسٌل احمد صفاء الدٌن بهاء 
 الدٌن

60.95 

 هدٌل نبٌل غازي خلٌل
60.93 

 رحمة سامً عبود فرحان
60.22 

 عبد هللا لٌث عبد الكرٌم حسناوي
60.17 

 محمد هاشم عبدالرضا
60.14 

 عائشة ولٌد مجٌد خلٌل
59.80 

فرح خالد عبد الوهاب عبد 
 الرزاق

59.62 

 ابراهٌم حسن خلف توٌله
59.33 

 عمر احمد كمال
58.79 

 علً سرمد حمٌد عبد المجٌد
58.63 

ٌوسف عالء الدٌن عبد هللا عبد 
 الكرٌم

58.31 

 صفا ابو ذر طالب حمٌد
55.05 

 


