
لغة عربيةأسس تربيةحاسوبتفاضل وتكاملخواص مادةكهربائية ١ميكانيك ١اسم الطالب

متوسط متوسط جيد جداامتيازضعيفمقبول قرارضعيفاالء حسين علي حسين1
متوسط غائبمقبول قرارضعيفضعيفغائبغائباحمد علي فاضل ( اعادة )2
متوسط مقبولمتوسط جيدمقبولمقبول قرارمقبولاحمد محمود محمد غضبان3
جيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبول قرارازهار سالم علي اسماعيل4
متوسط جيدامتيازجيدضعيفمقبولمقبولايمن احمد علي ياسين5
متوسط جيدمتوسط مقبولضعيفمقبول قرارضعيفبراء تحسين علي حسين6
جيدجيد جداجيد جداجيد جداضعيفمقبولمقبول قرارتبارك مجيد محمد خالد7
معفومعفومعفوجيدمقبول قرارمقبولمقبول قرارجمانة عبد الباسط8
معفومعفومعفوغائبغائبغائبغائبحسن خلف عبد هللا ناصر ( ر )*9

متوسط مقبول قرارمقبولجيدضعيفضعيفضعيفحسين مجيد صالح محمد10
جيدجيد جداجيد جداجيد جدامقبول قرارمقبول قرارمقبولحميدة حبيب عباس خضر11
جيد جداجيد جداامتيازامتيازمتوسط جيدمتوسط دينا فراس عصام يوسف12
جيدجيدجيدجيد جداضعيفضعيفمقبول قرارراكان صدام حسين عبد هللا13
جيد جداجيد جداجيد جداامتيازمتوسط متوسط متوسط رحمة صفوك فيصل محمد14
متوسط جيدمقبولجيد جداضعيفمقبول قرارضعيفرحمة علي حسين مضحي15
مقبولمتوسط مقبولمقبولضعيفمقبول قرارضعيفرحمة علي محمود عاصي16
متوسط متوسط مقبولامتيازمقبولمقبولمتوسط رضا فاضل علي حسن17
مقبولمقبولجيدجيد جدامقبول قرارمقبولمقبولريان زيد حمو رشيد18
جيد جداجيدمتوسط امتيازمقبول قرارمقبولمقبول قرارزهراء راكان غانم حامد19
متوسط جيدمتوسط جيدضعيفضعيفمقبول قرارزهراء زاهد موسى حسين20
جيدجيدضعيفجيدضعيفضعيفضعيفزينب احمد ابراهيم خضر21
جيدجيدمقبولجيد جداضعيفمقبول قرارضعيفزينة سالم يونس علي22
جيدجيد جداامتيازجيد جداضعيفمتوسط مقبولسجى ذاكر يونس حامد23
جيد جداجيد جداجيد جداجيدضعيفضعيفضعيفسهى شبيب محمد احمد24
       شكران عبد السالم صباح حسين25
جيدجيدجيد جداجيد جدامقبول قرارمقبولمتوسط ضحى عبد الستار قاسم فتحي26
جيد جداامتيازمتوسط جيدضعيفمقبول قرارمقبولضحى علي حسين علي ( ر )27
معفومعفومعفومعفوضعيفمعفوضعيفطه محمود يونس احمد ( ر )28
جيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامتوسط جيدمتوسط طيبة خالد غانم محمد سعيد29
متوسط متوسط متوسط جيد جداضعيفضعيفضعيفعبد هللا حامد عبد هللا صالح30

املستوى األول - الفصل األول
A : الشعبة

جامعة املوصل
كلية الرتبية للعلوم الصرفة

قسم الفيزياء
العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠
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املستوى األول - الفصل األول
A : الشعبة

جامعة املوصل
كلية الرتبية للعلوم الصرفة

قسم الفيزياء
العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠

جيدامتيازجيد جداجيدمقبولمقبول قرارمقبولغفران عمر منسي فتحي31
جيدجيدجيدمتوسط ضعيفضعيفمقبول قراركرم بشار عزيز ابراهيم32
جيدجيدمتوسط امتيازمقبولمقبولمقبول قرارليث ثائر محمد سفعة33
مقبولمقبولضعيفجيدضعيفضعيفغائبماهر ثامر عبدالكريم فتحي34
جيدمتوسط جيدجيد جداضعيفمقبول قرارمقبولمحمد ضياء يونس عبد هللا35
مقبولجيدجيد جداامتيازجيدمقبولمقبول قرارمحمد عمر فاروق محمد36
متوسط متوسط متوسط مقبولضعيفضعيفضعيفمصطفى مدحت يحيى حسين37
جيد جداجيد جداجيدجيدضعيفمقبولمقبولمطلك جزاع صالح حماد38
متوسط جيدمتوسط جيدضعيفمقبولمقبولمهنا محمد حسين علي39
غائبغائبمقبولجيدغائبغائبغائبنور محمود يونس عبد هللا40
مقبولمقبولضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفوسام محمود حامد قاسم41
جيدجيد جداامتيازجيد جدامقبولمقبولمقبولوسن جارهللا سليمان حميد42
متوسط جيد جداجيد جداامتيازمقبولمتوسط جيدياسين قصي ياسين احمد43
440       
450       



لغة عربيةأسس تربيةحاسوبتفاضل وتكاملخواص مادةكهربائية ١ميكانيك ١اسم الطالب

       احمد عبيس حسن مدلول1
امتيازجيد جداجيدجيد جدامقبول قرارمقبولمتوسط اسماء محمد ابراهيم خليل2
متوسط جيدمتوسط جيدضعيفضعيفضعيفامير مولود عباس عمر3
متوسط متوسط جيد جداجيد جدامقبول قرارمتوسط مقبولانس اياد محي الدين قاسم4
جيدجيدمتوسط جيدمقبول قرارمقبولضعيفاية محمود وعد هللا امين5
جيدمتوسط متوسط جيد جدامقبول قرارمقبولمقبولايمن عزيز اجويد احمد6
جيدجيدمتوسط جيد جداضعيفمقبول قرارضعيفايناس ماهر عبد جاسم7
جيدجيدمتوسط جيدضعيفمقبولضعيفبراء عبدالستار عبد الجبار حامد8
متوسط جيدجيدجيدضعيفضعيفغائبحاتم شالش صالح حمود العاشق9

جيدامتيازامتيازجيد جدامقبول قرارجيدمقبول قرارحليمة مسلم عبد يونس10
جيدجيدمتوسط جيدضعيفمقبول قرارضعيفحمزة احمد شيخو خليل11
جيد جداجيد جداجيدامتيازضعيفمقبولضعيفحنان دحام احمد ابراهيم12
جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولضعيفخضر عليوي حسين علي13
متوسط جيدمتوسط امتيازضعيفضعيفضعيفدرسن حسن علي عباس14
جيدجيدمقبولجيدضعيفضعيفضعيفدعاء محمد صالح احمد15
متوسط متوسط مقبول قرارجيدضعيفضعيفمقبولدالل عامر يحيى عبد هللا16
جيدجيدجيد جداامتيازمقبولمتوسط متوسط رحمة خليل جاسم خلف17
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبريان رادع صديق محمد18
جيدجيدمتوسط متوسط ضعيفضعيفضعيفريم سعد يونس صالح19
جيدجيدجيد جداجيد جداضعيفمقبولضعيفزبيده لقمان ادريس عبد20
جيدجيدمتوسط متوسط ضعيفمقبولمقبولسجى عبد الغفور شهاب احمد21
جيدجيد جداجيدمتوسط مقبول قرارمقبول قرارمقبولسراء قتيبة حميد احمد22
غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبسيف صالح محمد صالح23
جيدمتوسط جيدجيد جداضعيفمقبول قرارمقبولشيخة خلف فتحي عبد24
متوسط جيدمتوسط متوسط ضعيفضعيفضعيفصابرين علي خليل محمد25
جيدضعيفمتوسط جيدضعيفضعيفمقبول قرارصالح ثامر طه علي26
جيد جداجيدجيد جداامتيازمقبول قرارمقبولمقبولصفا رياض حسن علي ذنون27
جيد جداجيدمتوسط جيدضعيفمقبولمقبول قرارطيبة محمد نجم عبد صالح محمد28
جيد جداجيدجيدامتيازضعيفضعيفضعيفعلي قاسم حامد حسين29
متوسط جيد جدامقبولجيدضعيفضعيفضعيفغفران عبد الكريم حازم عبد هللا30

جامعة املوصل
كلية الرتبية للعلوم الصرفة

قسم الفيزياء
العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠
املستوى األول - الفصل األول

B : الشعبة
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جامعة املوصل
كلية الرتبية للعلوم الصرفة

قسم الفيزياء
العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠
املستوى األول - الفصل األول

B : الشعبة

متوسط مقبولمقبولجيدضعيفضعيفمقبولفاطمة الزهراء طارق بالل حسن31
مقبولمقبولمقبولجيدضعيفضعيفضعيففهد شهاب فتاح احمد32
جيد جداجيدجيدجيد جدامقبول قرارمتوسط مقبولكوثر محمود نجيب محمد33
متوسط متوسط جيدمقبولضعيفضعيفضعيفمحمد سمير عبد القادر رشيد34
جيدمقبولضعيفجيدضعيفضعيفضعيفمحمد فارس ابرهيم علي35
متوسط جيدمتوسط متوسط ضعيفمقبول قرارضعيفمحمود بشارعبدالكريم مصطفى36
جيد جداجيد جداجيدجيد جدامقبول قرارمتوسط متوسط مريم اياد محمد مصطفى37
جيدجيد جداجيد جداامتيازمقبول قرارمقبولمتوسط مصطفى سفيان قاسم محمد38
       مصطفى علي خلف اسماعيل39
جيدجيدمتوسط جيد جداضعيفضعيفضعيفيوسف اكرم يحيى اسماعيل40
جيد جداجيد جداامتيازجيد جداضعيفمقبولضعيفيوسف سعد سعيد شيت41
       يوسف نزار احمد محمد ( ر )42
430       
440       
450       
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جيدمقبولمقبولجيدضعيفضعيفضعيفاالء فيصل محمد حسين1
جيدجيد جداجيد جداجيد جداضعيفمقبول قرارضعيفابراهيم ليث عز الدين ايوب2
       ابو بكر حسن حمد عطية3
متوسط جيدجيدجيد جدامقبولمقبول قرارمقبولاحمد خالد مشعان4
       احمد شهاب احمد محمد5
جيد جداجيدمتوسط جيد جدامقبول قرارمقبولمقبول قراراحمد فائز زكي سعيد6
       احمد ماهر احمد انور7
جيدمتوسط متوسط مقبولضعيفضعيفضعيفامنة نافع جار هللا نجم8
امتيازامتيازجيد جداامتيازمقبول قرارجيدمقبول قرارانسام عمر صالح فاضل9

جيدجيدجيد جداامتيازمقبولمتوسط مقبولاية مصطفى عبد احمد10
متوسط متوسط متوسط امتيازمقبول قرارمقبولمقبولتبارك سعد محمد ذنون11
جيد جداجيد جدامتوسط جيد جدامقبولمقبولمقبولتماضر الياس محمد حسن12
جيد جداجيدمتوسط جيد جداضعيفضعيفمقبولحاتم سامي ابراهيم محمد13
متوسط متوسط مقبولجيد جداضعيفضعيفمقبول قرارحسام عبدالرحمن محمود حسين14
       حسين علي حسين عباس التميمي ( ر )15
جيد جداجيدجيد جداامتيازمقبولمقبولمقبولذنون فتحي يونس احمد16
جيدجيد جداجيد جداجيد جدامقبولمتوسط مقبول قراررفل ميسر فرحان حسين17
جيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامقبولمتوسط مقبولزبيدة علي غانم سعيد18
جيدجيدجيد جداجيد جداضعيفضعيفمقبولزهراء طالل محمد حسن19
جيد جداجيدجيد جداامتيازمقبولمتوسط متوسط زينب اغوان مهدي يعقوب20
       سارة محمد احمد عبد هللا21
متوسط متوسط جيدمتوسط ضعيفضعيفضعيفشهد فتحي احمد فتحي22
جيد جداامتيازامتيازامتيازجيدمتوسط مقبولصابرين معن عبد هللا حسين23
جيدجيدجيد جداجيدمقبول قرارمقبولمقبولصفا علي احمد ابراهيم24
جيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبول قرارطيبة رياض فوزي محمود25
جيد جداجيدجيد جداامتيازمتوسط جيدمقبولعبدالقادر محمد صالح محمود26
       علي امير صبري عبد الباقي ( ر )27
متوسط جيد جداجيدامتيازمقبول قرارمتوسط مقبولعلي عمار محمد رفعت28
       علي فارس يونس محمد29
جيد جداجيد جداامتيازامتيازجيدمتوسط متوسط فتحي رجب احمد رجب30
جيدجيد جدامقبول قرارجيدضعيفمقبول قرارضعيفلمياء وعد هللا احمد حسون31
جيدجيدمتوسط جيد جداضعيفضعيفمقبولمحمد احمد عبد محمد32

جامعة املوصل
كلية الرتبية للعلوم الصرفة

قسم الفيزياء
العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠
املستوى األول - الفصل األول

C : الشعبة
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جامعة املوصل
كلية الرتبية للعلوم الصرفة

قسم الفيزياء
العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠
املستوى األول - الفصل األول

C : الشعبة

متوسط متوسط جيدجيد جدامقبول قرارمقبولمقبولمحمد بشار فاضل عبد33
متوسط جيدجيدامتيازضعيفضعيفمقبولمحمد عبدالحكيم محمد عبد هللا34
مقبولجيدجيد جداامتيازضعيفضعيفمقبولمحمد يونس حميد عياد35
جيدجيد جدامتوسط جيد جدامتوسط متوسط مقبول قرارمروة نعمت طه احمد36
متوسط متوسط جيدمتوسط ضعيفضعيفضعيفمصطفى احمد علي وهب ( موازي )37
جيدمقبولمقبولمتوسط ضعيفمقبول قرارضعيفنبا غسان عبد المالك علي38
جيدجيدمتوسط امتيازمقبول قرارمتوسط مقبولنبأ نزار يحيى صالح39
جيدمتوسط مقبول قرارجيد جداضعيفضعيفضعيفنور طالب عبد القادر احمد40
جيدجيد جداجيدمقبول قرارضعيفمقبولمقبولهديل مازن محمد41
جيد جدامتوسط جيد جداجيد جداضعيفمقبولضعيفورود وعد هللا محمود صالح42
متوسط جيدجيدجيدضعيفضعيفضعيفيحيى كمال اكرم محمود43
440       
450       
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جيد جدامتوسط جيدجيد جداضعيفمقبول قرارمقبول قراراالء عبد الكريم اسماعيل داود1
جيد جداجيدامتيازجيدضعيفمقبول قرارضعيفابراهيم فاضل ابراهيم سليمان2
       اركان جاسم محمد فتحي3
جيد جداجيد جداجيد جداامتيازمقبول قرارمقبولمقبولافين حسين علي سليمان4
جيدجيدمقبولامتيازمقبول قرارمقبولمتوسط امنة محمد ابراهيم احمد5
جيدجيد جداجيدجيد جدامتوسط متوسط متوسط انفال فارس موسى غزال6
جيد جداامتيازجيدامتيازمقبولمقبول قرارمقبولاية سعود ابراهيم شيت7
       ايهاب رياض محمد سالم8
متوسط مقبولمتوسط جيدضعيفضعيفضعيفتقي جمعة موسى حمادي9

       حسين فاضل شاكر محمود10
جيدمتوسط متوسط جيدمقبول قرارمقبولمقبولخفشي خديدة يوسف قاسم11
متوسط جيدمتوسط جيدضعيفمقبولمقبول قراردالل زياد طارق عزيز12
متوسط جيدمتوسط جيد جدامقبولمقبولمقبولرائد خالد ايوب فتاح13
جيدجيدمقبولجيد جدامقبول قرارمقبولمقبولرحمة ليث خزعل داؤد14
جيدامتيازجيدجيد جدامقبول قرارمقبولمقبولرغدا عمار وعد محمود15
مقبولجيدجيدجيد جدامقبولمقبولمقبول قرارزهراء عبد السالم اسماعيل احمد16
       سارة منهل سالم نوري17
جيدجيد جداجيدجيد جدامقبول قرارضعيفضعيفسامي محمود حميد ياسين18
جيد جداجيد جداجيدامتيازمتوسط جيدمقبولسجى فؤاد نعمت ذنون19
جيد جداامتيازجيدامتيازضعيفمتوسط متوسط سجى محمد احمد الياس20
جيدمتوسط متوسط جيد جداضعيفمقبول قرارضعيفسفانة صابر محمود فتحي21
جيد جدامتوسط جيدامتيازمقبولمقبولضعيفشهد بسام ادريس عطية22
جيدجيد جداجيدامتيازمقبول قرارضعيفضعيفصفا خالد مشهد يونس23
متوسط مقبولمتوسط جيدضعيفضعيفمقبول قرارعبدهللا عواد عبدهللا حمد ( موازي )24
جيدجيدمقبولجيد جداضعيفضعيفمقبول قرارعالء حمود احمد جلود25
جيدجيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولمقبول قرارعلي يونس جاسم يونس26
جيدجيدمقبولجيد جدامقبول قرارمتوسط مقبولغفران سالم حسن خلف27
امتيازامتيازجيد جداامتيازمقبولمتوسط جيدفاطمة محمد علي داود28
مقبولمتوسط متوسط جيدضعيفمقبول قرارضعيففهد قاسم محمد سلو29
جيدجيد جداجيد جداجيد جداضعيفمقبولمقبول قرارقصار علي محمود حسين30
متوسط متوسط جيدامتيازمقبول قرارمقبولمقبوللمياء باشوك جردو عزيز31

جامعة املوصل
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قسم الفيزياء
العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠
املستوى األول - الفصل األول

D : الشعبة



لغة عربيةأسس تربيةحاسوبتفاضل وتكاملخواص مادةكهربائية ١ميكانيك ١اسم الطالب

جامعة املوصل
كلية الرتبية للعلوم الصرفة

قسم الفيزياء
العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠
املستوى األول - الفصل األول

D : الشعبة

متوسط جيدجيدجيد جدامقبولضعيفضعيفمحمد احمد صالح محمد32
متوسط جيدجيدجيد جداضعيفمقبول قرارضعيفمحمد سعد صبري حسن33
مقبولمتوسط متوسط امتيازغائبغائبمقبولمحمد صباح محمود عواد ( م + ر )34
       مريم احمد يونس محمد35
جيدجيد جداجيد جداامتيازمقبولجيدمتوسط نور حسن علي صالح36
جيد جداجيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولمقبول قرارهاجر جاسم مطر حسين37
جيد جداجيد جدامقبولامتيازمقبولمقبولمتوسط هجران عدنان بالل عليوي38
مقبولمقبولمقبولمتوسط ضعيفضعيفضعيفهدى سعد عبد سعيد الطائي ( موازي )39
جيد جداجيدمتوسط جيدضعيفضعيفضعيفهودى محمد يونس فتحي40
جيد جداجيد جداجيدامتيازمتوسط متوسط مقبولوعد سالم عيدو عبد هللا41
       يحيى شاهين حمدان جدعان ( ر )42
430       
440       
450       



لغة عربيةأسس تربيةحاسوبتفاضل وتكاملخواص مادةكهربائية ١ميكانيك ١اسم الطالب

جيد جدامتوسط مقبولجيد جدامقبولمقبول قرارمقبولاالء محمد طه محمد الطائي1
       ابراهيم ادهم يونس فارس2
جيدمتوسط مقبولجيد جداضعيفضعيفضعيفابراهيم جاسم محمد حسن3
جيدجيد جدامقبولجيد جداضعيفضعيفضعيفاحمد عبيس حسن مدلول4
جيد جداجيد جداامتيازامتيازجيدمتوسط مقبولاحمد ياسر بدر جاسم5
جيد جداجيد جداجيد جداامتيازمقبولمقبولمقبولاسراء صالح عبد الرزاق عبد هللا6
جيدمتوسط مقبولجيدضعيفضعيفضعيفاسيل عبد الهادي ابراهيم نجم7
       انتصار خليفة عبد هللا جاسم ( ر )8
جيدامتيازجيد جداجيد جدامقبول قرارمقبولمقبولايالف احمد خضير سالم9
جيد جدامتوسط جيد جداجيد جدامقبولمقبول قرارمقبولايالف سعد سالم فتحي10
جيدجيدجيد جداامتيازمقبولمقبولمقبول قرارايالف سعد محمد رشيد11
       بيداء عباس سليمان عباس12
جيدجيد جداجيدامتيازمقبولمقبول قرارمتوسط تقى طالل نايف محمود13
جيدمتوسط متوسط جيد جدامقبولمقبولمتوسط جوهر احمد عبد صالح14
       حسن خلف عبد هللا ناصر ( اعادة )15
جيدجيد جداامتيازجيد جداجيدمقبولجيدحنان صباح عزيز علي16
       رواء فارس صالح محمود17
جيد جدامتوسط جيدجيد جداضعيفضعيفمقبولزبيدة عامر فتاح شيت الصفار18
جيدجيدجيدجيدضعيفضعيفمقبولزهراء عبد هللا فرج محمد19
جيد جداجيدجيدامتيازمقبولمقبولمتوسط سارة اكرم غانم مرعي20
جيدمقبولجيدامتيازمقبولمقبول قرارمقبولسعد فرمان هادي حمد21
متوسط جيدمتوسط متوسط مقبول قرارضعيفضعيفشهد محمد يونس فرج22
متوسط جيدمقبولامتيازمقبول قرارمقبولمتوسط صالح عواد صالح خلف23
جيدجيد جداجيد جداجيد جداضعيفمقبول قرارضعيفصفاء صالح سليمان خليف24
       عبد الرزاق عبد هللا حسن الياس25
متوسط متوسط متوسط جيدضعيفضعيفضعيفعبد هللا رعد غانم حسين26
جيد جدامتوسط جيد جداامتيازمتوسط مقبولجيدعمار ياسر تحسين حسن27
       عمر احمد حسن معيوف28
       مالك ابراهيم كلو طلك29
جيدجيدجيد جداامتيازضعيفضعيفضعيفمجاهد خليل حسين حسن العبد ربو ( موازي )30
       محمد انس لقمان نوح ال نوح ( ر )31
جيد جداجيدجيدامتيازمتوسط مقبولمقبولمحمود محمد نزال رجب32
جيد جدامتوسط امتيازامتيازضعيفمقبول قرارضعيفمروة قاسم محمد علي33
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       مهند عبد هللا نايف درويش34
جيد جداجيدجيدجيدضعيفضعيفمقبول قرارميزر عبد العزيز يونس اسماعيل35
جيد جداجيدجيد جداجيد جدامقبول قرارمقبولمتوسط ميسم مصعب محمد داؤد المالح36
جيد جداامتيازامتيازامتيازجيدمتوسط متوسط ندى انور شاكر ( اعادة )37
جيدجيدجيدامتيازضعيفضعيفمقبولنزهان جاسم محمد احمد38
جيد جداامتيازجيدامتيازمقبولمقبول قرارمقبولنور حازم خزعل احمد39
جيدجيدجيدجيدضعيفضعيفضعيفنور غانم حسين احمد40
       همام ذاكر حازم حمدون ( موازي )41
جيدجيدجيد جداامتيازمقبول قرارضعيفمقبولياسر عمر محمد حمود42
جيدجيد جدامتوسط جيد جداضعيفضعيفمقبول قراريونس طارق جار هللا محمود43
440       
450       



لغة عربيةأسس تربيةحاسوبتفاضل وتكاملخواص مادةكهربائية ١ميكانيك ١اسم الطالب

جيدجيدمقبولجيدمقبول قرارمقبولمقبولاحمد خلف حسين فارس1
جيدجيد جداجيد جداامتيازضعيفمتوسط مقبولاحمد طه محمد عزيز2
       احمد علي خلف علي3
       احمد محمد علي عبد هللا4
جيد جداجيدامتيازجيدمقبول قرارمقبولمقبولاسراء نزار خليل سلو5
جيد جداجيد جداجيدجيد جدامقبول قرارضعيفضعيفامنة خليل فندو عبد القادر ( موازي )6
جيد جداامتيازجيد جداامتيازمقبولمقبولمقبولبان عمار سالم صديق7
جيدجيدضعيفجيد جداضعيفضعيفمقبول قرارثامر محمد محمود محمد8
       جمانة عبدالباسط يونس ذنون ( ر )9

جيد جداجيدمقبولجيدضعيفضعيفضعيفحسين عطوان حمادي حسن10
متوسط متوسط مقبولجيد جداضعيفضعيفضعيفحكم محمد خضر ابراهيم11
       حنين ياسر ازهر يونس12
معفومعفومعفوضعيفضعيفمعفوضعيفخالد وليد نوري عبد هللا ( ر )13
       خوام محل علي دغس14
جيد جداجيد جداجيد جداامتيازمتوسط جيدجيددالل داؤد سليمان داؤد15
جيد جداجيد جدامتوسط جيد جدامقبول قرارمتوسط مقبولرحمة شامل سلطان مجيد16
       رسول ادهم يونس فارس17
       رفل احمد يونس محمد محمود18
مقبولجيدمقبولمتوسط ضعيفضعيفضعيفزكريا امير خالد اسماعيل ( موازي )19
جيد جداامتيازامتيازجيد جداجيدمتوسط متوسط سارة وعد هللا يونس سليمان20
       سامي احسان احمد علي ال حمادة ( ر )21
جيد جداجيد جداامتيازامتيازمقبول قرارمتوسط مقبولسحر صدام نوح محمد22
جيدجيدجيد جداامتيازمتوسط متوسط جيدسمية سعد علي حسين23
جيدجيد جداجيدامتيازضعيفمقبولمقبولصكر خضير فارس اعفارة24
جيدجيدمقبولجيد جداضعيفضعيفمقبولضحى عبد هللا حبيب حسين25
       عبدالرحمن غازي عبد هللا حسن26
مقبولمتوسط جيدجيد جداضعيفضعيفمقبول قرارعبد هللا سعد هللا منصور حسين27
جيدجيد جداامتيازامتيازمتوسط جيدمتوسط عثمان حمد هادي حمد28
جيدمتوسط جيدامتيازضعيفضعيفضعيفعلي محمد خلف فرحان29
جيد جداجيد جداامتيازجيدمقبولمقبولمقبولعمر عبد الوهاب خضر احمد30
جيد جداامتيازامتيازامتيازضعيفمتوسط جيدغفران رمضان اسماعيل محمد31
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جيد جدامتوسط متوسط جيدضعيفمقبولضعيفغفران قحطان عدنان صابر32
امتيازامتيازامتيازامتيازمتوسط جيدمتوسط فوزي دحام هتاش محارب33
       كرم عبد اسعد طه ( ر )34
مقبولمتوسط متوسط متوسط ضعيفضعيفضعيفمحمد تحسين عباس احمد قبالن35
غائبغائبمتوسط مقبول قرارضعيفضعيفضعيفمنذر ناجي محمد جواد36
       نبأ عبد الستار محمود وهب37
جيد جداجيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولمقبول قرارنعم ضياء احمد عبد القادر38
جيد جداجيد جداجيد جداامتيازمقبولمقبولمتوسط هاجر طارق محمد نور39
       الهام اسماعيل ابراهيم محمد40
جيد جداجيد جداامتيازامتيازمقبولمتوسط مقبولهديل طارق صبحي جاسم41
جيدجيدجيد جداامتيازضعيفضعيفمقبول قرارياسر شهاب صالح هالل42
جيد جداجيد جداجيد جداامتيازمتوسط مقبولمقبولياسر علي خضر محمود43
440       
450       
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متوسط جيدجيد جداامتيازمقبولمقبولجيداحمد علي خلف احمد1
       اسماء حسن يونس حسن2
جيدجيدمقبولجيدضعيفضعيفضعيفانفال رشاد فايز جاسم3
جيدجيدامتيازجيد جدامقبولمقبولمقبولحسن كمال علي يعقوب 4
جيدجيدجيدامتيازمقبولمتوسط مقبولحسين علي محمود احمد5
جيد جداجيدجيدجيدضعيفضعيفضعيفحمزة محمد عنتر مخلف6
جيد جداجيد جداضعيفمتوسط ضعيفضعيفضعيفحميد عبد الواحد حميد احمد7
متوسط جيدجيدجيد جداضعيفمقبولمقبول قرارحنان باسم محمد ذنون8
جيد جداامتيازجيدامتيازضعيفجيدجيدحنان محمد بلو حامد9

متوسط متوسط متوسط جيد جداضعيفضعيفضعيفدالل ياسر صالح محمد10
جيدجيدمقبولجيد جدامقبول قرارمقبولضعيفدالل يونس محمد صالح11
متوسط متوسط مقبولمتوسط ضعيفمقبولضعيفرغد احمد بالل ذنون12
جيد جدامقبولمتوسط جيدمقبول قرارمتوسط مقبولريام حامد عواد سليمان13
جيد جدامتوسط جيد جداامتيازمقبول قرارمتوسط مقبولزهراء عامر محمود عبد هللا14
جيد جداجيدامتيازجيد جدامقبولمقبولمقبولزهراء فتحي محمد بالل  15
       سجى محمد اخليف حمد16
جيد جداجيدجيد جداجيدمقبولمتوسط متوسط سعد صالح وهب احمد راعي 17
       سعد محمد محمود عبد هللا الشيخ ( ر )18
جيد جداجيد جداجيدجيد جدامقبولمتوسط مقبولشيماء علي حميد علي19
       ضحى عامر جرجيس يحيى 20
جيد جدامتوسط متوسط جيد جدامقبولمقبول قرارمتوسط طه محمد سعيد محمد يونس21
متوسط جيدجيدجيدمقبول قرارمقبولمقبولعز الدين نشوان احمد عزيز22
       علي سمير صالح فتحي23
جيدمتوسط جيدامتيازمقبول قرارمقبولمقبولعلياء محمد حمادي اخضير24
       غاده معن عز الدين ساعد25
جيد جداجيدجيدجيدمقبول قرارمقبولمقبولغازي صالح عبودي صالح26
جيد جداجيد جداجيدامتيازمقبولمقبولمقبولكنار صالح حسين محمد27
متوسط جيدجيدجيد جدامقبول قرارمقبولمقبوللبنى ناظم يونس محمد علي 28
معفومعفومعفوجيد جداضعيفمتوسط ضعيفمحمد خالد محمد جاسم ( ر )29
       محمد صباح محمود ( ر )30
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       محمد عاصم عباس حسين31
       محمد عوني رشيد محمد امين 32
       محمود ماهر عبد هللا عايد 33
جيد جداامتيازامتيازامتيازمتوسط جيدمتوسط مظفر زياد سعد هللا عبد الجبار34
جيدجيدجيدامتيازمقبولمقبولمقبولمودة علي عبدالغني عبد الكريم35
متوسط جيد جدامتوسط امتيازمقبول قرارمتوسط مقبولنور احمد حميد النعيمي36
جيدجيدجيدجيدمقبول قرارمقبولمقبولنور عازم خير الدين توفيق37
جيدجيدمتوسط امتيازمقبول قرارمقبولمقبولنور عوني الدين اسماعيل38
       هيثم نجمان خالد علي39
جيد جدامتوسط جيدجيدمقبولمقبولمقبولوجدان سطام حسن غدير40
       وليد خالد عبد احمد البياتي ( اعادة )41
جيد جداجيدجيدامتيازضعيفضعيفضعيفيحيى ماجد محمود محمد ( موازي ) 42
جيدامتيازجيد جداامتيازمقبول قرارمقبولمتوسط يوسف محمد سامي حسين43
جيد جداجيدجيدامتيازمتوسط مقبولمتوسط يونس عبد الكريم نجم صالح44
جيدجيدجيدجيد جدامقبول قرارمقبولمقبولبيداء علي زمبور محمد45



لغة عربيةأسس تربيةحاسوبتفاضل وتكاملخواص مادةكهربائية ١ميكانيك ١اسم الطالب

       ابوبكر حسن حمد عطية1
متوسط مقبولمتوسط جيد جداضعيفضعيفضعيفاحمد فارس نذير بشير2
متوسط جيدمقبول قرارجيدضعيفضعيفضعيفاريج محمد حمد صالح الجبوري3
غائبغائبضعيفمقبولضعيفغائبضعيفاسامة خالد محمد سلطان4
جيدمقبولجيدجيدضعيفمقبولمقبولاسراء زياد طارق عبد الكريم5
جيدجيدمقبولمقبولضعيفضعيفمقبول قراراسماء خالد ادريس خضر6
       امجد عدنان دلف جاسم ( اعادة )7
جيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولاية ريان خضر سلطان8
       اية ريان خضر سلطان9

       تقى جمعة موسى حمادي10
متوسط متوسط جيدجيد جداضعيفضعيفمقبولحسن سالم ذنون يونس11
متوسط جيدمقبولمتوسط ضعيفضعيفضعيفحسين علي حسن علو آل عنقود ( موازي )12
جيد جداجيدمقبول قرارجيدضعيفضعيفضعيفحسين قاسم حسين عمر13
مقبولمقبولضعيفمتوسط ضعيفضعيفضعيفحنان احمد حسين عثمان14
جيد جدامتوسط متوسط جيدضعيفضعيفضعيفحنين عبد الوهاب ابراهيم مصطفى15
جيدجيدجيدجيد جداضعيفضعيفضعيفدعاء بكر ابراهيم كرو16
متوسط متوسط جيدجيد جداغائبضعيفضعيفزيد صباح حسن عطية17
متوسط جيدمقبولمقبول قرارضعيفضعيفضعيفسالم عبد المجيد عواد محمد18
       سجى محمود احمد محمد البدراني19
       سعد فؤاد شاكر عبدالفتاح ( ر )20
جيدمتوسط متوسط مقبولضعيفضعيفضعيفشكران عبد السالم صباح حسين21
جيدجيدمتوسط متوسط ضعيفمقبول قرارضعيفشهد عبد هللا سليمان محمود22
متوسط مقبول قرارامتيازمتوسط ضعيفغائبضعيفشيماء عزيز محمد احمد23
       صالح حسن احمد صالح ( ر + ع )24
مقبولمقبولمتوسط متوسط ضعيفضعيفضعيفطه يوسف محمد شريف عبد العزيز ( موازي )25
       عادل فرحان نجم عبد هللا26
معفومعفومعفومعفوضعيفضعيفضعيفعبدالرحمن احمد حميد حمد السبعاوي ( ر )27
جيدجيد جدامتوسط جيدمقبولمقبول قرارمتوسط عبدهللا احمد حسين ( اعادة ) 28
متوسط جيدمتوسط جيد جداضعيفضعيفضعيفعبير زيد خزعل احمد الزيدي29
جيدجيدجيدجيد جداضعيفضعيفضعيفعلي عبداالزل احمد حامد الحيالي30
متوسط جيد جدامقبولجيدضعيفضعيفمقبول قرارفيصل علي محمد محمود31
       كريم ثائر عبد الكريم محمد الخياط ( ر )32
جيدجيد جداجيدجيد جدامقبول قرارمقبولمقبول قرارمحمد حميد رشيد هاشم33
متوسط متوسط متوسط جيدضعيفضعيفضعيفمحمد طاهر اياد طاهر الحجار34
جيدجيدجيد جداامتيازمقبولمقبولمقبول قرارمحمد عبد الحكيم سلطان جمعة الشبكي35

جامعة املوصل
كلية الرتبية للعلوم الصرفة

قسم الفيزياء
العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠
املستوى األول - الفصل األول

H : الشعبة



لغة عربيةأسس تربيةحاسوبتفاضل وتكاملخواص مادةكهربائية ١ميكانيك ١اسم الطالب

جامعة املوصل
كلية الرتبية للعلوم الصرفة

قسم الفيزياء
العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠
املستوى األول - الفصل األول

H : الشعبة

جيدمقبولمقبولجيدضعيفضعيفمقبولمحمد علي يونس جدوع اللهيبي36
جيدجيدجيدمتوسط ضعيفمقبولمقبولمحمود مناف زكي ياسين37
جيدمتوسط جيد جداجيد جداضعيفمقبول قرارضعيفمنار اسماعيل ناظم كاظم البازي38
مقبولجيدمقبولامتيازضعيفضعيفمقبول قرارمؤمن محمد ميسر صالح 39
       مؤمن محمد ميسر صالح40
متوسط مقبولمتوسط امتيازضعيفمقبول قرارضعيفميسم باسم محمد علي41
متوسط جيدجيدجيد جداضعيفمقبول قرارضعيفنور ناصر محمد ذاكر42
مقبولجيدمقبول قرارجيد جداضعيفضعيفضعيفهيثم شكري محمود احمد ( موازي )43
جيدجيدجيد جداامتيازمقبول قرارمقبولمتوسط يحيى ريان احمد عبد هللا ( موازي )44
مقبولمقبول قرارضعيفمتوسط ضعيفضعيفضعيفيوسف قادر نجم الدين محمد45
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10.08.52.08.55.017.014.012.09.5احمد خالد نزال عائد1

9.01.05.517.014.019.013.07.0احمد طلب عبد هللا حمد الجبوري2

10.017.513.515.023.014.023.017.0أفراح خليل خضر محمد صالح الفارس3

10.09.514.0امنة عقيل موسى عباس السياف ( ر )4

7.07.03.06.017.019.012.0أمونة صالح محمدعلي ابراهيم اللهيبي ( ع )5

11.09.08.57.018.019.013.014.0أنس يونس عبد هللا حميد اللهيبي6

11.07.013.07.016.08.020.0ايمان رمضان طه احمد كوراني ( ع )7

7.58.010.513.014.013.015.014.011.0ايمن محسن سعيد مصطفى جري ( ع )8

6.02.06.013.011.010.011.011.0ايوب عادل حسين غثيث9

6.010.011.05.019.014.018.018.0بتول إسماعيل عاشور10

9.08.07.55.017.018.021.016.08.5بندر احمد نغيمش تحيان ( ع )11

6.07.010.011.58.016.014.023.016.014.0جمال احمد داود مجدل الجدوع12

11.06.013.016.516.020.021.020.020.019.0حسين علي حور عكيد13

16.019.013.019.517.023.024.023.021.0خديجة حسين عباس عبد هللا الشيخو14

16.015.015.016.514.020.520.025.023.020.0زياد طارق غانم سليمان الحديدي15

15.019.520.021.020.024.024.024.021.0زينب مازن أنس عبد المجيد العمري16

سليمان يحيى ذنون سليمان ( ر )17
14.018.519.521.018.024.024.023.021.018.0شيماء محمد حسن حسين االسود18

4.015.510.020.09.023.024.022.015.0شيماء مزاحم حازم محمد الصفار19

12.015.511.016.023.515.019.012.011.0صاحب يحيى توفيق يونس السبكي20

15.018.04.09.017.019.015.018.0ضحى احمد عباس محمد ناصر21

12.016.517.518.513.023.019.018.0عباس حسن محمد علي احمد زنكنة22

16.019.020.022.519.021.016.022.020.5عبد الحكيم فالح بدر عبد هللا الزيدي23

االسمت

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠درجات نصف السنة         

A  قسم الفيزياء /  الثاني



ية
بائ

هر
ك

ت
ريا

ص
ب

ت
سبا

حا

ك
فل

ت
صو

ت
ضيا

ريا

هج
من

س
نف

م 
عل

رة
دا

إ

ية
يز

كل
 ان

غة
ل

20%20%20%25%25%25%25%25%25%25%

االسمت

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠درجات نصف السنة         

A  قسم الفيزياء /  الثاني

2.011.014.013.511.019.018.014.0عبد العزيز عمر علوان نزال العيفان24

9.08.59.010.510.021.016.017.020.017.0عبد هللا نجم عبو مطرود الخابوري25

6.010.512.58.020.010.016.07.0علي غازي حمو ابراهيم26

20.010.017.08.024.023.023.015.0عمر بشار خالد تركي اليوسف ( ع )27

11.011.012.011.58.010.522.015.015.0غزوان فيصل عبد خضر الجاسم28

15.015.014.516.511.020.024.022.020.019.0فاطمة محمود علي حسين العلي29

10.07.020.56.018.022.016.018.0لمى وعد هللا ابراهيم عبد هللا قبالن30

12.016.017.019.09.021.513.017.0محمد سالم محمد محمود االحمد31

7.06.04.512.55.015.023.025.020.09.5محمد محسن محمود احمد32

12.014.513.517.511.021.024.025.0محمد نافع محمود جرجيس33

14.018.517.013.023.021.024.020.020.0محمد وليد محمد محمود الكوياني34

17.014.015.517.025.022.022.014.0مروة رياض علي عبد هللا العبيدي35

15.018.516.019.016.016.022.018.019.018.0نورا سنان خير هللا علي الدليمي36

10.012.57.512.09.019.016.018.015.016.0هاجر عبد هللا احمد طه الجبوري37

13.016.014.516.514.023.018.019.019.0الهام مؤيد اسماعيل مكي38

14.010.519.013.017.022.017.016.0هناء اكرم ابراهيم عبد هللا قبالن39

19.017.023.016.018.013.0يشار حسين عبدهللا محمد ( اعادة )40

41

42

43

44

45
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12.014.015.517.016.022.021.018.0احمد يوسف صالح قدوري الحسن1

14.017.014.017.517.021.016.016.022.019.0أالء احمد يوسف مجيد2

12.013.512.019.511.022.018.022.0ايمن محمد سلطان حسن3

8.07.55.09.010.013.06.013.0إيهاب فالح امين ابراهيم4

0.00.01.010.02.06.55.019.05.0حسن فخري خليف عبيس ( ع )5

13.013.511.010.013.021.019.011.016.0داليا عصام جاسم محمد الجلبي6

6.511.011.517.510.017.012.018.0رامي رعد عزيز حمدون7

13.018.08.519.015.021.019.022.023.011.0رهام بشار احمد عزيز8

8.013.510.517.513.019.019.014.016.5سارة احمد محمد جاسم9

10.016.05.020.011.023.521.022.020.015.5سارة ثامر احمد حمد الخفاجي10

10.05.58.513.08.018.516.018.07.017.0سارة سفيان سالم محمد11

8.09.516.56.018.019.020.019.014.5سعدمحمود صالح حميد السبعاوي ( ع ) 12

11.013.512.017.013.018.013.021.016.011.0سلطان عبد هللا فتحي ياسين13

15.016.013.017.016.021.021.023.017.018.0سهى حسن اسماعيل احمد النعيمي14

13.08.57.511.510.018.012.014.016.013.0صادق خالد احمد متعب القيسي15

12.016.59.517.59.024.023.020.020.016.5صبحة نواف صالح ثالج المعماري16

6.512.012.56.013.013.019.016.016.0صفا عصام عايد محمود الكصب17

13.011.06.511.517.023.016.016.016.010.5عبد الرزاق محمود عبد الرزاق نجم18

6.010.07.514.016.017.018.018.021.010.0عبد هللا حسن عبد هللا حسن19

15.0عبد هللا صالح جلعو اذياب االعيمر ( ر )20

10.05.03.07.05.017.014.014.010.5عمر عبد الجبارهالل21

9.017.012.516.017.023.018.019.020.014.0غزوان محمود ابراهيم محمود22

2.012.06.56.58.013.016.013.012.09.0غفران ثائر حسن محمد علي23

االسمت

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠درجات نصف السنة         

B  قسم الفيزياء /  الثاني
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االسمت

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠درجات نصف السنة         

B  قسم الفيزياء /  الثاني

13.015.012.518.018.017.022.023.018.5مثنى خضر محمد علي24

13.014.510.516.013.017.520.022.022.017.0محمد صالح حسين عماش25

15.015.59.516.017.021.017.021.022.018.5محمد فرحان عبد هللا احمد26

9.0محمد نصير ياسين ( ر* )27

12.016.05.016.018.023.017.016.023.018.0محمد وليد محمد صالح28

9.013.511.511.515.024.013.019.021.017.0محمدعبد الباسط احمد محمد اللهيبي ( ع )29

3.05.512.011.08.014.013.017.016.09.0مدينة خلوف حسين جاسم الشمري30

11.019.09.517.513.024.021.016.0مصطفى احمد سالم احمد31

14.018.59.019.510.017.023.023.020.0مها محمد عبد هللا حمد الحديدي32

10.014.08.016.57.014.019.013.016.0مينا محمد احمد صالح33

14.017.518.018.013.020.023.022.021.020.0ندى يوسف محمد امين العكيدي34

11.017.511.019.015.022.021.024.018.015.5هدى ياسين ابراهيم سيفو35

8.03.010.56.012.010.014.013.014.0هند جمال محمود حسن36

وسن عبد هللا محمد طيب ( ر ) *37
6.010.06.013.08.010.017.023.015.011.5ياسر حسين علي خلف ( ع )38

39

40

41

42

43

44

45
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13.011.59.59.510.012.510.013.013.0ابتهال حازم محمد مجيد1

9.07.011.013.017.013.021.0احمد ثامر زنجيل2

15.09.510.021.515.019.012.0احمد ظاهر احمد ظاهر3

12.010.017.518.019.520.018.020.0احمد فتحي علي حياوي4

11.012.012.517.09.019.022.024.023.0استبرق حسن محمد جميل5

11.08.57.08.515.013.015.022.019.015.0اسراء عسل تركي هويدي6

5.08.04.013.011.020.010.013.0امين مازن عبد هللا خليل7

6.09.05.06.55.010.016.016.020.016.5انعام محمود نافع احمد المشهداني8

12.011.011.515.514.016.013.019.022.016.0بتول عائد عليوي حمود9

7.05.55.015.010.014.017.017.0بسمة سليمان نجم عبد هللا الحمدوني10

16.018.517.020.514.025.022.021.019.0بيداء خميس محمود سلطان11

12.019.017.517.018.013.524.022.024.021.0تسواهن احمد حمود هالل المحمد12

11.09.514.512.018.017.020.019.017.0حكم هشام عبد ياسين13

12.010.59.017.013.016.017.017.019.015.0حميد فرحان خضر عايد14

7.04.511.07.017.017.010.5حواس رمان سفاح حواس15

زكريا عبد المناف شريف محمد ( ع )16
17.016.016.521.015.023.025.021.016.021.0زينب عزت يونس عباس 17

13.020.015.522.019.021.525.023.019.019.5زينة ابراهيم احمد ابراهيم النعيمي18

5.09.010.06.020.025.014.012.5سجى رعد فتحي عبد هللا الحميدي 19

16.521.514.021.020.023.020.0سعد عبد الرحمن ابراهيم محمد20

5.06.54.55.05.012.014.012.015.012.5سماح وليد حميد احمد21

11.09.58.515.58.019.521.020.019.018.0شهد بشير قاسم محمد العامري22

9.08.512.03.013.513.018.010.0شيماء عمرمحمود محمد علي الراوي23

االسمت

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠درجات نصف السنة         

C  قسم الفيزياء /  الثاني
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االسمت

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠درجات نصف السنة         

C  قسم الفيزياء /  الثاني

ضحى نجيب خلف عبد الرحمن24
12.016.514.020.515.021.022.018.018.014.0عائشة محمد عبد العزيز احمد25

9.09.512.019.511.021.017.019.019.017.0عائشة يونس احمد كسارالراوي26

16.017.021.015.019.519.017.017.0عبد المجيد احمد خضرعبد هللا27

4.010.016.510.012.517.017.0علي جميل عباس عبود28

13.08.513.516.510.022.021.018.0علي عبد الباسط حسن عبدالرحمن29

علي عبدالرحمن خشان30
12.016.513.020.019.024.017.018.0عماد محسن عبد هللا عسكر اللهيبي31

14.013.512.59.014.019.020.019.0فارس عبد هللا احمد32

16.06.514.08.018.515.021.018.0فايزمشرف وسمي محمد الشمري ( ع  )33

15.014.015.022.021.021.022.020.020.5قاسم غانم قاسم خلف الحمداني34

12.018.510.523.017.023.025.021.016.0ليلى حسن علي حمد عبد هللا35

15.018.512.018.012.016.018.013.5محمد زهير طه محي الدين الحيالي36

16.017.018.521.023.020.017.020.0محمد مهدي صالح خليل 37

محمود طه احمد عزيز38
15.015.519.522.019.015.022.023.021.016.0مريم سالم محمد جاسم39

6.013.011.015.512.014.024.021.017.0منال احمد طالل احمد40
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16.018.518.519.018.024.015.020.018.0احمد خضر مجيد خضر ساعد1

5.06.07.010.06.016.010.019.017.011.5احمد صالح خضر طه2

14.018.011.57.018.519.015.015.019.0احمد مازن غانم حسين الصميدعي ( ع )3

9.012.05.012.58.019.019.019.017.015.5اسماء علي محمد حسن الجبوري ( اعادة )4

11.011.013.012.03.025.012.020.018.016.0امنة رجب رمضان خلف العبد هللا5

14.07.06.514.010.017.014.015.013.013.0براء عذاب حجاب منصور اللهيبي6

3.515.513.022.06.013.010.011.0حازم عبد هللا احمد حامد7

13.016.016.020.513.023.017.020.017.0حسن علي احمد عبد هللا الراشد8

13.06.515.516.022.020.017.015.0حمادي سالم محمد سليمان الحسوني9

1.55.09.09.014.08.07.0خالد حميد مانع هول الجياشي ( ع )10

2.04.00.09.06.011.017.014.0خزعل رمزي عبد هللا يونس العكيدي11

4.05.012.015.010.06.016.0دخيل سيدو عبدي سلو12

10.013.09.016.013.018.020.018.018.017.0دالل داؤد قاسم مراد13

17.012.513.521.014.024.018.019.020.021.0رضوان عامر ادريس جرجيس البكري14

12.015.510.021.515.016.020.018.018.0رغد سمير عبد الهادي حسن النعيمي15

7.09.01.012.516.013.019.011.013.5رينم مؤيد محمد صديق الجحيشي ( ع )16

10.014.09.513.514.014.020.021.019.0سعد احمد محمد محمود الجبوري17

5.011.09.07.017.015.022.014.5ضحى محمد فتحي محمود18

9.06.56.016.019.013.019.013.0ضياء اسعد مشعل جاسم حربي ( ع )19

8.014.09.011.023.524.020.022.015.0طيبة محمد حكمت فتحي العبيدي20

0.06.011.511.59.021.014.018.011.0عالية احمد مصباح عبد هللا اغا21

10.08.013.59.018.016.019.013.010.0عبد هللا فارس يحيى قاسم ( ع )22

13.016.012.012.514.014.017.018.018.015.5عزام حامد طه خضير23

االسمت

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠درجات نصف السنة         
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ية
بائ

هر
ك

ت
ريا

ص
ب

ت
سبا

حا

ك
فل

ت
صو

ت
ضيا

ريا

هج
من

س
نف

م 
عل

رة
دا

إ

ية
يز

كل
 ان

غة
ل

20%20%20%25%25%25%25%25%25%25%

االسمت
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D  قسم الفيزياء /  الثاني

12.07.56.518.017.016.014.5علي عبد العزيز شويخ الشعباني24

6.011.015.011.018.015.014.0عمار محمد خضير احمد25

5.07.518.015.510.025.020.023.0عواد غانم عوض يونس السعد26

10.015.018.021.516.022.022.021.023.015.0فاتن طالب عبد الوهاب اسماعيل العبادي27

2.07.510.515.016.022.025.022.017.5فرح محمد بدر حبيب28

13.016.012.019.018.022.024.025.021.016.5كوثر عبد العباس حيدر محمد29

5.03.57.08.55.011.59.010.014.012.0مالك ابراهيم كلو طلك ( ع )30

10.012.512.019.010.017.015.017.015.0محمد يونس خليل خلف الجبوري31

14.014.517.513.513.023.020.025.025.018.0مريم عبدالناصر هاتف32

15.09.57.021.017.018.014.09.5منهل صالح عبيد خضر33

14.016.515.018.521.016.523.023.025.019.0نبأ غانم حسون عبد القادر الهجر34

16.013.519.021.519.021.025.024.019.021.0نسرين عبد السالم فاضل يوسف الداؤدي35

9.010.09.52.014.07.02.013.0نور عبد العزيز محمد عمر الجبوري36

12.012.012.521.013.020.016.013.0نور هيثم غانم محمد الطوبجي37

16.017.017.516.017.023.523.025.021.018.5وسن حسين طه ملحم علي الجنابي38

12.010.04.510.012.021.014.016.014.0ياسر محمد احمد علي السالمي 39

12.010.015.013.020.513.012.010.0يحيى ذاكر يونس حامد الصميدعي40
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14.015.012.013.019.022.020.022.013.0االء محمد محمود حمدي يونس1

7.514.06.014.018.018.017.012.0احمد حسام محمود حسن2

11.013.013.015.511.017.518.018.018.015.0احمد سعد علي احمد الحمداني3

11.010.512.515.59.022.020.022.022.016.0احمد صدام صالح احمد الطائي4

4.520.018.010.0ادريس داود خلف عويد الطراح ( ع )5

17.011.516.519.020.019.023.018.5امنة كمال غدير حسن6

15.016.517.022.018.023.024.025.024.020.0امنية محمود فاضل فتحي الحيالي7

4.0جمال عبدالناصر سالم محمد الحمداني ( ر )8

2.01.02.53.010.017.010.011.0حارث فاضل محمد علي9

3.010.011.08.020.515.017.018.0حازم اكرم حسن محمد الفاضلي10

8.08.08.012.021.017.017.018.018.0حسن فائز احمد محمد الصالح11

11.015.59.016.016.017.023.021.021.014.0خالدة صالح سالم عبد هللا الظاهر12

12.012.513.518.518.021.023.025.025.018.0خديجة نذير محمد ابراهيم قره باش13

12.010.010.012.519.518.020.014.018.0رحمة فيصل عزيز زيدان الحمداني14

13.018.516.519.519.021.021.019.021.0ريام سعد احمد محمد السبعاوي15

13.014.512.014.515.014.522.018.0زينب الياس خضر عباس16

5.06.512.58.016.014.017.011.010.5سنار شمس الدين احمد سعيد حسن17

2.56.07.018.014.012.011.014.0ضياء كاظم محمد سلطان الحمداني18

12.012.513.018.520.024.023.019.021.0عائشة رافع محمد هاني سعيد الزبيدي 19

13.08.5عبد هللا عبد األمير شهاب حمد ( ر )20

11.510.515.010.022.514.023.014.09.5عال محمد صبري عيسى القطان21

10.09.511.014.07.023.015.020.012.012.5علي حسين محمد حسين22

8.010.06.513.010.015.021.022.013.012.0غفران محمد علي قاسم الحمداني ( ع )23
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العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠درجات نصف السنة         
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8.010.011.015.022.014.08.5غفران موسى نصيف جاسم ( ع )24

8.09.04.010.511.020.518.012.0قتيبة احمد علي عمر السبعاوي25

4.5قيس علي عبد هللا احمد ( ر)26

7.08.010.59.019.016.015.015.014.0ليث حمد صالح محمد الجبوري27

محمد اسماعيل ابراهيم محسن28
11.012.013.514.517.017.018.018.013.0محمد خالد عبد هللا محمد شبكي29

9.56.513.016.516.020.012.011.0محمد خالد عبد بكر العكيدي ( ع )30

10.015.511.512.513.021.515.017.016.09.5محمد داود حسن عبد هللا31

1.010.011.013.017.016.014.0محمد سطام خلف غدير32

11.09.06.58.016.021.518.018.019.016.0محمد لويس محمد موسى ( ع )33

17.017.014.520.016.022.023.024.023.014.0مريم محمد ابراهيم اسماعيل العبيدي34

12.012.511.513.011.018.020.023.022.010.5مصطفى محمد سليمان35

نشوان نذير هاشم سلمان ( اعادة )36
37
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13.013.010.517.520.022.521.022.021.013.5ابراهيم اسماعيل محمد سعيد1

احمد محمد احمد عبو الجحيشي2
10.016.514.520.57.021.024.022.018.014.5اسراء فيصل غازي سعيد الوتار3

5.08.016.011.018.515.011.013.010.0اشرف حسين يونس حسين الساعد4

11.016.59.010.010.015.017.018.017.0أالء بشير حسن جاسم 5

امجد عدنان دلف جاسم العيساوي6
0.07.015.015.017.015.017.06.5اياد علي رشيد حمو ( ع )7

10.013.010.014.516.017.018.014.015.0جنان عبد الكريم محمد طاهر رضا8

13.08.57.511.011.018.015.014.0حميدي علي لهيبي مديح9

9.52.09.09.014.513.015.011.09.5خضر كريم جاسم عبد هللا10

15.018.019.017.016.022.025.025.021.0رحمة احمد حسين محمود كوياني11

14.013.510.515.06.020.019.020.021.015.0ريفان ادريس الياس طه العباس12

16.012.511.015.513.020.022.017.020.015.5ريم سفيان عبدالستار محمد علي الدبوني13

5.06.011.515.513.020.019.020.015.017.0زهراء محمود يحيى يوسف الراوي14

8.012.512.07.013.019.511.019.019.016.0زينب عبد القادر محمد علي علي جاجان15

10.015.013.017.011.022.025.019.5زينة انور احمد علي السبعاوي16

6.08.510.511.59.014.58.017.013.010.0سيف احمد جابي جابر ( اعادة )17

7.013.514.016.07.022.525.024.017.0شهد محمد شيت محمد اللهيبي18

3.08.51.05.55.06.07.016.08.08.5عائشة حردان حميد سليمان19

6.07.06.03.09.013.014.011.0عبد عويد احمد سالم20

13.011.07.510.013.021.015.014.0عبير حسن مطر عبد هللا اللويزي21

10.07.013.010.06.020.015.012.014.0علي محسن ابراهيم فضي الشمري22

0.014.014.519.015.020.05.0علي محمد سليمان محمد23

االسمت

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠درجات نصف السنة         
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4.014.510.510.016.015.016.013.012.0علي محمد صادق جعفر اسماعيل بلو24

5.05.56.011.06.07.014.010.0علي نزار إسماعيل25

13.58.513.513.018.517.015.020.019.0عمر ثابت عبد الغفور احمد ال ثابت ( ع )26

13.018.012.518.513.021.523.019.025.018.0فاطمة طارق محمد احمد العقيلي27

10.56.512.514.017.518.018.020.0قاسم يحيى قاسم خليل العلو 28

6.012.012.011.59.024.515.012.0كرم مؤيد فتحي يونس البزاز ( ر )29

13.013.016.516.011.023.518.021.0كوثر احمد محمود ابراهيم المشهداني30

10.513.012.517.019.013.019.011.0لؤي عبد الستار عبد هللا حسن البدراني31

5.08.05.510.07.012.012.011.014.010.0محمد عباس زينل علي عباس عليكو32

10.012.09.516.014.020.020.020.5مروة حسين محمد علي  الرومي33

17.014.515.015.021.519.023.017.0مصطفى مؤيد احمد حسين السويدان34

4.014.09.512.09.013.016.018.022.015.0منى طالب جاسم قاسم علي اليونس35

10.014.515.011.514.019.523.018.017.017.0نورمان محمد يوسف احمد ذو الفقار36

12.08.513.59.021.017.021.024.08.0نورهان فتحي علي سفيح الزيدي37

13.58.07.017.017.021.021.010.0وهب احسان عزيز محمد علي عليكو38
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13.012.019.513.020.022.020.017.0أبي أحمد غانم شهاب1

4.06.58.017.011.015.012.016.0احمد مالزم سالم عبد هللا السياف ( ع )2

4.05.55.54.012.512.011.09.012.0اكرم حاتم احمد عثمان المشهداني ( ع )3

14.08.016.018.015.023.021.021.015.0إمارة جاسم محمد عويد4

7.03.06.013.013.019.017.08.0آمنة ابراهيم صالح عباس الغساني ( ع )5

9.03.58.58.015.010.020.015.0أنور علي محمد عباش الجبوري6

بارق رعد طلب عبد ( م )7
0.06.54.022.012.010.011.012.0بالل احمد بالل عرب الكيكي ( ع )8

11.013.511.014.010.020.521.011.015.016.0تمارة محمودعبد الرزاق محمود الشهواني9

3.011.54.06.018.06.08.07.5حسن ميسر محمد10

4.011.07.016.012.014.09.011.5حسين عبد الهادي ولي محمد ( ع )11

2.04.04.57.02.011.513.021.08.07.0حسين علي عبد الحسين حسن12

8.017.013.018.521.022.022.014.5خديجة علي هادي محمد ال جراد13

14.012.011.06.020.015.010.015.0رغدة قاسم عباس ياسين الجراد14

7.09.010.0زينب عبد العزيزعباس ولي االعرجي ( ر )15

7.011.012.010.022.025.020.014.5زينة موفق جرجيس محمد الشمري16

15.016.515.519.016.024.525.025.018.019.0سجى نشوان ذنون جرجيس الطائي17

12.012.011.012.014.023.017.015.013.0سعد سلمان محمود18

2.05.55.019.012.021.014.09.0سفيان عبدهللا خضر حسين19

9.010.511.511.023.018.017.013.0سناء خضر قاسم خضر20

7.015.510.016.512.023.016.013.023.018.5صفا صهيب عبد الفتاح عبد القادر النعمة21

11.017.014.511.015.025.019.021.022.016.5ضحى احمد سالم محمد احمد الكواز22

5.50.011.07.016.016.08.011.0عبد السالم سالم محمد حسين23
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العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠درجات نصف السنة         
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4.010.09.08.517.013.013.0عبد القادر ياسين ابراهيم خلف24

7.011.58.510.013.022.016.015.012.5عالء خضر فتحي احمد25

8.06.09.013.019.514.013.012.0عمران علي بشير زيدان 26

1.03.06.515.013.014.010.04.5عمر امين اسماعيل سلطان ( ع )27

10.016.515.010.015.020.013.012.5فاتن سالم علي يوسف اليوسفي28

10.06.014.016.020.018.013.019.018.0كوثر احمد بالل العرب الكيكي ( ع )29

16.019.015.017.025.017.020.023.0ماجد مرعي حسن مدحت الداودي30

12.04.56.512.010.013.014.011.018.09.0محمد طه محمد محمود الطائي ( م )31

11.08.05.09.512.020.015.015.011.014.0محمد يونس ابراهيم عزيز32

16.013.013.513.017.019.019.019.01.5مروة محمود بالل عرب الكيكي33

6.013.513.05.511.019.019.023.017.0مريم مظفر محمد علي شريف34

مصطفى هاني عناد حامد السليم ( ر )35
14.516.012.58.019.018.08.015.0نور سعد غانم دحام الحيالي36

10.017.56.517.59.020.020.019.020.018.0نور صالح خضر ابراهيم الحيالي37

10.010.512.510.022.014.018.010.015.5هاجر محمد رفعت عبد هللا احمد الجوادي38

7.011.05.010.05.020.013.015.016.016.5ورود عمر محمد حياوي السبعاوي ( ع )39
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4.011.513.04.511.018.016.021.014.018.0االء حسن عثمان حسين علو1

13.013.511.519.523.020.018.016.5اسراء قاسم رضا علي ثري2

8.05.57.014.59.018.019.016.018.013.0اسراء محمد صالح احمد البدراني3

5.011.00.07.014.015.014.016.010.0اية ياسين عبد هللا4

12.08.513.013.012.017.013.014.0ايمان رفاعي محمد محمود االحمدي5

10.017.011.516.514.021.012.021.019.017.5براء طه خليل محمد6

8.59.513.514.014.015.019.02.017.0حسن عادل محمد شيت حمودي7

5.511.00.018.013.014.014.09.5حسين علي احمد ابراهيم الطائي ( ع )8

2.05.05.07.015.521.016.020.010.5رغدة وعد سلطان9

10.012.53.011.013.014.010.010.0رفل خالد حامد عبد هللا10

5.06.06.08.020.013.014.012.017.0ريم اسامة احمد ايوب11

7.013.01.09.02.016.09.014.5زهراء داود عسكر محمد12

1.53.02.015.06.021.011.011.5زينب نزار يونس مجيد13

13.010.06.018.514.018.515.012.0سعد احمد سلطان فاضاله14

6.05.57.012.514.021.011.012.5سفيان عصام حسين حمادي الطيار ( ع )15

13.017.014.019.510.021.519.023.022.016.0سماح سليمان سلمان محمد ال يتيم16

8.00.510.57.016.015.020.011.0صالح عدنان مال هللا17

12.011.514.513.024.021.016.018.0عبد الباسط صباح عبد الوهاب مصطفى االلوسي18

12.015.06.014.013.016.017.022.019.017.0عبد الرحمن محمود يحيى حسين السقا19

3.07.513.519.523.518.019.020.017.0عبير عبد الكريم علي ظاهر الدليمي20

11.06.09.513.59.013.517.013.014.0علي خالد كاظم حسن الشمري21

9.08.56.014.010.015.020.022.014.011.5علي ياسين رزاق برهان ( ر )( م )22

3.05.011.015.017.013.020.018.0عمر احمد محمد23

االسمت

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠درجات نصف السنة         

H  قسم الفيزياء /  الثاني
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االسمت

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠درجات نصف السنة         

H  قسم الفيزياء /  الثاني

13.05.512.021.010.014.010.021.0عيسى جميل عايد وهب24

11.58.08.014.019.016.014.014.0غفران وليد شيت صويفي البياتي ( ع )25

18.019.016.523.521.025.022.019.023.0غيث جواد كاظم محمد علي االسعد26

15.014.014.014.014.016.019.020.019.016.0فتحي ياسر مؤيد فتحي العبيدي27

4.00.09.514.011.015.015.09.0قاسم منعم عباس جبر التميمي28

محمد اسماعيل ابراهيم محسن البدراني ( ع )29
14.014.517.020.011.022.016.015.0محمد رافع احمد رسول العباسي30

12.08.510.514.513.022.518.022.016.011.0محمد قاسم حسوني ناصر ( م )31

6.01.54.010.08.08.04.07.5محمد مصطفى شهاب احمد السبعاوي ( ع )32

10.012.52.09.57.019.015.018.018.09.0محمد نوزاد عثمان وهاب البياتي33

9.05.515.09.017.013.018.017.0مصطفى خليل احمد عسكر الربيعي34

17.013.015.56.021.520.018.017.016.0مها خليل غانم محمد الطوقان35

6.08.03.512.06.017.017.019.021.015.0ندى محمد رشيد ميكائيل الزيباري36

13.013.010.018.57.019.519.018.018.012.0نور علي ابراهيم محمد ال ابراهيم37

6.018.013.515.510.016.020.017.022.010.0نور نشوان حيدر حسين الجمعة38

10.011.513.513.513.012.019.018.021.014.5هدى داؤد خالد خلف39

10.011.018.521.518.020.010.021.0هديل اسماعيل فاضل سليمان اللهيبي40

41

42
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45
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18.016.524.024.521.020.024.0احمد ماهر طه ابراهيم الجبوري1

9.513.011.010.58.015.0احمد يونس حسن شيخو2

8.011.514.014.010.012.0اسامة عبد الغني طه احمد الجريسي3

8.09.09.015.511.023.0اسماء حميدي خليف زاب الحديدي4

8.010.513.019.017.09.020.024.0اسيا محمد سليم5

8.08.515.013.012.08.512.0امنة محمد مصطفى سليمان البك6

9.56.015.012.00.09.012.0اياد محمد بهجت عبدالرحمن الياس ( ع ) 7

9.57.06.011.05.011.020.0بسمة عبد الكريم صالح احمد حمادة8

10.014.019.016.012.521.025.0حنان يونس عبد هللا احمد االحمد9

8.512.07.019.015.022.0دعاء خزعل دحام عبد القادر الخيرو10

1.04.08.00.510.07.0رافع باسل نجم عبد هللا11

10.09.510.015.59.010.021.0رقية احمد عبد هللا يونس العباسي12

13.511.018.020.516.03.025.025.0رندا احمد اكرم نجم الدين االصميدعي13

10.015.016.023.016.016.0زهراء مؤيد عبد الحافظ علي السلطان14

14.010.512.021.019.023.025.0سارة ابراهيم عبد عباوي الزبيدي15

9.014.513.05.012.024.0سعاد سالم جابر علي 16

14.013.021.515.017.513.024.0سميرة سعيد خضر حسن العبد هللا17

17.513.523.022.518.018.516.0شيماء محمود حسن سلطان المشهداني18

10.011.015.015.05.517.020.0صبا هاشم الياس عباس 19

االسمت

درجات نصف السنة         

A  قسم الفيزياء /  الثالث

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠
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A  قسم الفيزياء /  الثالث

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠

14.010.015.018.017.012.015.0عبدالحسيب محمد احمد إبراهيم الجبوري20

8.07.07.016.013.05.516.09.0عطا هللا داود مهدي صالح ( ع )21

15.516.021.015.521.022.0علي عامر سعيد سليمان المولى22

7.57.015.010.511.020.0علي عبد العزيز حسين عزيز الطائي23

11.06.07.014.511.010.0غفران رسول وعد هللا حمودي الدباغ24

13.014.515.09.016.013.024.025.0غفران علي محمود عبوش الجبوري25

8.09.010.017.020.0قحطان خالد خلف تركي اللهيبي ( ع )26

7.011.08.04.06.019.0قصي عزيز خضر محمد27

12.015.518.021.024.019.023.024.0كلشان حسن مصطفى حسن البياتي28

9.09.56.09.05.513.015.0محمد حازم محمد علي محمود ( ع )29

3.020.010.014.513.012.0محمد علي سليمان محمد المعماري30

4.59.07.020.07.017.0محمد عيد شحاذة نزال31

2.08.01.510.012.0محمد ماهر قاسم امين ( ع )32

7.016.016.519.018.517.022.0محمود ياسين عبد هللا فرحان اللهيبي33

9.512.516.021.57.014.020.0مروة الحكم محمد امين مهندس34

7.511.014.08.012.515.021.0مروة عبد العزيز يونس الخضر35

12.09.513.014.012.515.0مروة نوفل عمر خضر سعد الدين36

15.512.518.022.013.017.0مريم لؤي اسماعيل محمد المشهداني37

7.513.012.018.010.014.020.0ميمونة نوري سامي عناد ثامر38
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A  قسم الفيزياء /  الثالث

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠

9.010.014.021.56.04.015.0هديل سعد يحيى يونس المالح39

40
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11.010.014.017.519.017.09.018.0احمد جميل عبيد منور الطائي1

8.510.09.515.016.013.013.0احمد محسن عواد ( م )2

اكرام حبيب بطرس توما ( اعادة )3
13.08.017.011.014.022.0امجد علي محمد زينل السياف4

12.012.518.023.514.025.0أوس طالل شاكر محمد الهاللي5

7.012.014.015.015.018.0ايالف اسماعيل احمد عويد الحمداني6

14.012.019.513.014.019.0براء محمد ذياب يونس خلف المولى7

12.012.516.021.513.016.023.025.0بيداء يحيى حمد محمود8

10.512.021.014.012.513.023.0جراح فالح طراد سلطان9

8.510.513.513.014.010.013.0حسام حازم محمد محمود الحمو10

11.510.511.020.518.017.017.023.0حنان ناصر شاهر سليمان 11

8.512.013.516.011.013.019.0خديجة باقر درويش درويش12

15.011.519.024.021.016.014.024.0رحمة عبد القادر صابر خضر الداوودي13

4.58.010.015.011.06.512.018.0رنا عبدالوهاب ابراهيم حسن وهب14

6.58.06.0رواز عبدالهادي حسين خضر ( ر )15

10.09.514.014.015.09.014.0رؤى محمود محمد احمد البرواري16

10.09.019.017.014.522.0زكريا يحيى قاسم شمس الدين االعرجي17

6.511.013.013.012.019.0زهراء حسين ابراهيم محمد الجبوري18

10.56.015.015.018.022.0زياد محمد احمد19

االسمت

درجات نصف السنة         

B  قسم الفيزياء /  الثالث

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠
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B  قسم الفيزياء /  الثالث

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠

3.08.012.05.54.018.0زينب ارادن عبدهللا سليمان ( ع )20

12.012.013.015.012.524.0زينة خليل حسين سعدون البياتي21

10.58.518.019.521.019.522.0سارة قتيبة عبد هللا سليمان السالم22

7.07.512.014.03.510.020.0سالم ياسر حازم علوان الحربي23

5.08.59.014.013.09.0سروة صالح جميل قاسم العبادي شخيالر24

6.010.010.013.512.013.020.0عبد األمير يحيى كريم  احمد البياتي25

16.014.022.019.024.018.023.022.0عمر فاضل عبيد حسين الجميلي26

14.013.522.024.023.019.524.024.0فاتن بايز محمد امين حسين ال فارس27

14.017.020.014.018.015.023.0فاطمة جمعة حسين محمد خالد28

12.513.012.0ليث عادل فاضل ايوب العبد هللا ( ر )29

10.013.07.019.017.012.514.017.0ماهر حمد شاهر مجمي ( ع )30

محسن حامو حسن ( م )31
12.012.015.023.015.015.014.022.0محمد امين احمد عباس العيساوي32

7.011.513.019.515.010.010.021.0محمد ناصر احمد فتحي الزبير33

12.511.021.015.022.025.0مريم وعد محمود34

15.517.020.019.018.019.022.022.0مصعب رسول فزع جاسم الجميلي35

8.012.07.014.06.010.020.0نادين احمد محمد احمد الجبوري36

7.04.56.015.07.018.0نور الدين علي عبد37

3.55.011.04.57.09.0وسام رياض عبد االله38
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8.59.016.013.04.510.016.0االء جاسم محمد طه خضير1

5.5ابراهيم احمد محمد حسين ( ر )2

15.511.020.022.017.512.0احمد يوسف احمد قاسم احمد3

9.014.015.017.07.514.019.0اسراء اكرم سعيد عباس البستان4

13.58.019.019.09.017.0اياد خضر محمود حويت المحمود5

11.516.020.02.511.023.0اية مؤمن محمد احمد6

12.011.514.015.016.013.512.0حسن عبد الهادي حسن ابراهيم7

8.018.018.04.514.024.0حسين فارس حسين حامد ( ع )8

8.511.016.020.012.020.0حنين عبد هللا حسين9

10.020.022.010.015.020.0خليل احمد حسين علي10

11.014.017.09.58.018.0خليل عزيز خضر11

13.09.016.021.06.517.024.0دعاء فائز محمد حسين الصفار12

14.020.022.020.011.018.025.0زينب فائز محمد حسين الصفار13

5.54.011.011.01.57.014.0زينب مثنى صالح حسين الطائي14

17.014.019.021.021.015.5زينة محمد حازممحمد الججاوي15

12.017.017.07.514.019.0سبأ حسام غانم احمدالمنصور16

10.512.017.018.04.515.022.0سحر عبدالكريم شعبان حمدي17

9.510.516.021.021.09.520.024.0سفانة غانم ابراهيم خليل العبد هللا18

12.59.021.020.010.016.025.0سناء محمد حسن اسماعيل المصطفى19

االسمت

درجات نصف السنة         

C  قسم الفيزياء /  الثالث

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠
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C  قسم الفيزياء /  الثالث

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠

10.513.014.017.012.513.020.0شهد صدام محمد ابراهيم مرعي20

12.514.015.021.018.010.022.0شيرين رفعت مرعي حسن الطائي21

6.015.018.022.05.520.022.0صالح خالد صالح هايس22

10.012.512.017.017.010.015.019.0صفاء احمد حميد حمد المشهداني23

5.510.08.013.010.59.013.0صالح حواس إبراهيم شاهر الجبوري24

11.012.017.018.021.014.017.0عائشة محمد فرج درويش الخالدي25

11.06.58.011.020.013.0عبدالمحسن محمود جاسم محمد الرعد  26

17.516.521.024.022.020.0علي عساف حمادي اسود السويدان27

17.024.023.021.021.522.0عمر إبراهيم احمد سالمة السبعاوي28

15.019.022.012.011.017.024.0فاطمة ابراهيم اسماعيل إبراهيم الصالحي29

9.013.016.017.012.512.015.0فائق جاسم عزيز محمد الجبوري30

8.014.021.018.010.520.020.0فراس برجس فاضل عباس31

7.55.013.019.00.010.0فهد علي عبدالعزيز علي ( ع )32

11.58.013.012.510.019.0قتيبة حامد عبود بالل الحديدي33

9.512.014.016.013.020.0محمد باسل محمد عبد هللا البجاري34

10.011.013.018.013.07.020.0محمود الزم فيصل حسين العدواني ( ع )35

9.018.016.016.012.017.0نور حسن علي شعيب الخالدي36

12.023.09.019.022.0يوسف جبار حسين إبراهيم العدواني37

8.58.020.015.011.0يونس محمد يونس محمد الجلبي38
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C  قسم الفيزياء /  الثالث

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠
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20%20%25%25%25%25%25%25%

7.59.011.09.010.023.0االء محمد سليمان خلف الطائي ( ع )1

8.011.5احمد مؤيد سعد هللا عبد هللا الجبوري ( ر )2

15.019.021.021.017.515.025.0اسراء انور محمود وهب الراوي3

12.517.020.019.017.021.023.0اسماء احمد خليل إبراهيم الحديدي4

12.015.015.015.015.021.0اية اياد نجيب سعيد كشمولة5

16.522.025.022.020.025.025.0دالل هاشم حامد طه الصيادي6

11.514.015.518.07.516.022.0ريام اسعد خليل حسين السبعاوي7

4.03.010.58.02.59.016.0زينة محمد سعيد عبد8

5.53.08.00.015.021.0سفانه ايدن يونس شيت9

سميط صالح وسمي عبد هللا10
7.08.018.514.024.0شهد اكرم خلف حسين الزرو11

8.014.014.514.012.515.015.0شهد خليل محمد حمدي الزبيدي12

12.016.020.020.010.018.023.0شهد سالم فرحان عبد هللا اللهيبي13

12.017.020.017.09.519.025.0شيماء عبد هللا احمد اسعد السعدون14

11.013.016.015.010.019.023.0صبا أحمد عبد هللا رجب الدليمي15

9.014.018.518.013.523.0ضحى عامر وافد يونس البارودي16

9.517.019.512.010.012.020.0عبد هللا زاهر يونس داؤد الحسيني17

4.06.57.012.511.03.011.018.0عبيدة جمال عمر عبد العزيز العاني18

15.510.512.014.016.013.019.0علي احمد محمد خضر19

االسمت

درجات نصف السنة         

D  قسم الفيزياء /  الثالث

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠
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االسمت

درجات نصف السنة         

D  قسم الفيزياء /  الثالث

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠

17.520.018.010.08.0علي حسين احمد سلطان الصوفي20

10.09.518.022.516.014.0غني محمد ملوش وهب21

5.57.013.011.08.014.0فرح سعد عبدالرحمن22

12.07.511.020.010.09.0كرم عقيل تاج الدين علي المولى23

8.012.015.519.011.017.0مجاهد علي عطية المعماري24

محمد ابراهيم صالح محمد المعروف ( ر )25
9.015.07.06.015.0محمد طالب غانم محمد ( ع )26

6.03.015.510.06.011.014.0محمد معمر محمد محمود الطائي ( ع )27

10.010.014.022.014.019.0محمود طه اسماعيل خليل الحديدي28

12.018.018.013.08.019.0مرتضى سالم طه ابراهيم الجوراني29

7.513.017.018.013.019.0المعنى محمد عبد هللا عبوش ( ع )30

11.517.020.017.021.025.0مالك أسامة غدير حسن31

4.011.59.018.017.012.516.0منى قاسم محمد حمزة الحديدي32

10.018.514.07.012.015.0مهاب نوفل أدريس حسن الطالب ( موازي )33

9.57.511.022.010.010.0نايف عبد حسن الحديدي34

14.010.518.022.014.018.021.0نورس محمد احمد عبد هللا السبعاوي35

10.016.023.017.014.019.024.0هاجر سعيد نهار جاسم الشمري36

13.513.015.016.011.022.025.0الهام محمد سليمان خلف الطائي37

5.05.010.012.01.58.014.0يونس حسين علي رشيد خلف38
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D  قسم الفيزياء /  الثالث

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠

4.012.07.07.59.012.0يونس ذنون يونس جردو( ع )39

40
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20%20%25%25%25%25%25%25%

17.516.025.024.014.018.020.022.0إبراهيم طه محمد عزيزالسالمي1

9.513.015.016.017.011.013.013.0احمد صالح وران حمود اللهيبي2

10.510.011.010.011.07.013.015.0أسماء احمد فتحي عبد الرمضاني3

6.516.018.05.018.020.0براء دحام سلطان سليم الحديدي4

11.510.024.012.515.014.0جوزة محيسن عايد كادود الشمري5

7.59.014.01.510.011.0حازم محمد خلف إبراهيم6

9.07.014.018.05.017.011.018.0حكمت سلمان أمين بكر عدلي7

12.512.017.024.018.016.0رحمة مجد كمال محمود8

5.59.013.018.02.518.017.0رسل يونس محمد صالح9

9.010.018.06.515.023.0زهرة صالح احمد عبوي( ع )10

11.512.014.020.019.012.523.0زينب عمار عبد الرزاق سعيد11

13.021.023.019.023.024.0سجى ماهر جميل قاسم الجبر12

9.011.013.018.06.512.017.0سعدية ربيع هاشم علي الراوي13

8.57.013.04.09.010.016.0سندس عبد الرحمن مطلك صالح14

9.56.014.013.09.012.014.0سيف احمد بيو حسين فنوش ( ع )15

11.511.018.014.012.517.021.0شاكر محمود اسماعيل مسيح مالوحي16

3.514.012.019.06.513.0شهد هيثم اسماعيل سعيد العبيدي17

10.014.017.015.019.0صالح صفوان امجد صالح االغا18

10.016.021.09.017.024.0عبد الهادي محمود شيت علي الجبوري ( ع )19

االسمت

درجات نصف السنة         

E  قسم الفيزياء /  الثالث

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠
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E  قسم الفيزياء /  الثالث

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠

11.011.57.015.010.06.519.020.0علي هادي محسن جرجيس20

عمر سليم امين21
4.07.03.07.07.011.0عمر علي صالح حمود الحمداني22

7.515.09.019.022.0عيدة حمد محمد حسن الحسن23

8.58.09.07.04.08.0غفران علي احمد24

13.012.515.020.016.010.014.0فهد احمد عبد السالم راجح العنزي25

11.012.521.021.06.09.523.0فهد عبد هللا محمد حمدان الرمضان26

9.013.018.012.58.019.0محمد جاسم محمد حيدر العدواني27

10.010.021.07.017.022.0محمد حامد عواد28

13.521.018.013.019.019.024.0محمد عبد الرضا عبدالقادر29

8.58.57.014.010.58.0مشعل صالح حواس عكيل الشمري30

7.04.011.016.05.03.5مصعب هاشم احمد جاسم المحمد31

5.09.01.55.012.0مصطفى هاني عناد حامد السليم ( ع )32

10.512.016.018.013.016.513.0نور الدين نشوان خليل صالح حمش33

10.013.09.021.07.513.020.0هدى محمد دهام حميد حميد اللهيبي34

6.015.09.02.0وسيم يونس عثمان حمان ( ر )35

ياسر عبدالهادي محمد ( م )36
4.04.01.5يوسف عطية محمود عبد هللا ( ر )*37

12.023.023.020.017.023.0يوسف فارس صادق يونس الحافظ38
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E  قسم الفيزياء /  الثالث

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠
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ابراهيم حسين محمد اسحاق النوري ( م )1
16.515.513.021.519.020.0احمد سعد عدنان محمد2

8.513.519.023.023.020.522.0اركان غسان اديب3

12.513.016.018.018.012.516.0ازهر ياسر ازهر يونس4

5.08.02.08.08.020.0اكرم محمد حسين5

10.015.021.59.015.021.0امنة محمد عمر محمد علي البدراني6

10.014.013.015.010.012.0ايسر إبراهيم عيسى7

13.519.025.022.013.523.022.0باسل علي اكبر نايف صالح حنش8

8.59.020.021.03.518.58.014.0حارث ليث حيدر مصطفى9

13.59.520.522.0حنين محمد قاسم محمد علي االعرجي10

10.08.014.55.012.513.0خديجة عادل خضر11

15.022.025.019.024.022.0رانيا احمد ممتاز عبد اللطيف العبيديي12

6.59.012.55.04.020.0رحمة خيرهللا طه احمد13

11.017.018.010.513.021.0ريام ليث جار هللا خليل المختار14

8.012.0ريان صفاء الدين صالح فتحي ( اعادة )15

11.010.016.018.017.021.0سجى جاسم محمد علي الدليمي16

14.011.515.020.515.022.023.0سعدو خضر كارس حجي17

11.013.015.021.523.09.019.022.0سلمى فاضل عباس يونس ذوالفقار18

12.016.020.013.010.515.024.0شاهر قاسو بركات حسن الدخي19

االسمت

درجات نصف السنة         

F  قسم الفيزياء /  الثالث

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠
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F  قسم الفيزياء /  الثالث

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠

12.06.011.022.09.010.016.019.0عباس محمد عباس قنبر الموسوي20

5.03.012.08.012.59.014.0عبد الرحمن حسين محمد حسينالعلي21

10.07.510.015.018.07.018.0عبد الرحمن عبد الرزاق علي محمد المحمدي22

10.011.013.014.014.015.0عبد الرزاق حسن مصطفى جاسم الحديدي23

علي اياد خليل احمد24
11.09.517.020.015.012.59.017.0علي جميل قنبر حمزة المولى25

10.016.020.014.012.522.021.0عماد ساير حسن علي26

10.59.013.015.016.08.012.019.0لمياء داؤد سالم محمد صفاوي27

7.56.57.011.06.04.07.016.0متعب فالح محمد محمود ( ع )28

3.510.019.09.09.514.014.0محمد جاسم محمد جاسم الحمادي29

11.510.512.021.010.013.015.020.0محمد عادل احمد يونس المال30

10.013.515.020.024.514.022.0مريم عمر فاروق انور قصاب باشي31

3.59.012.510.013.0مصطفى رافع عبد القادر عبد الوهاب الطائي32

6.013.06.011.014.015.0مصطفى فواز حامد صادق العالف33

5.510.013.016.012.017.0نور غازي محمد سعيد يوسف34

9.516.024.013.08.014.0هبة صالح فتحي عبد هللا محمد35

11.03.014.04.015.018.0هدى عصمت علي ناق بكدش36

37

38
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F  قسم الفيزياء /  الثالث

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠

39

40



ية
وو

ن

روكم
كه

بة
زرصل
لي

س
قيا

ي
يم

عل
ت
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16.515.59.05.020.012.5ابتهال خالد  احمد صالح الشرابي( ع )1

17.013.013.024.024.023.022.0إبراهيم رعد هللا إبراهيم عبد هللا القبالن2

12.58.07.015.07.018.012.5احمد محمد احمود حسون السبعاوي3

19.520.518.024.017.019.018.5احمد محمد شفيق عثمان الحمداني4

12.012.510.018.016.0احمد مشعل عواد مناحي الربيعي5

13.513.510.013.011.018.0اسامة ازاد محمود مصطفى ال رشيد6

7.05.06.019.013.5اسعد هشام عبد الغني عبد هللا الحداد ( ع )7

17.59.511.020.012.020.0اسماء علي عودة متعب العبادي8

7.08.08.012.0إسماعيل سامي إدريس عباس البجالني ( اعادة )9

19.518.018.024.013.021.015.0أفراح رائد نافع فتحي العكيدي10

17.512.525.020.019.0آالء فوزي علي حسن الحسن11

20.024.522.025.025.022.022.0اوس صبحي مرعي حسن المعماري12

15.018.59.023.019.020.0آية جدعان يونس خلف الجحيشي13

7.012.514.011.017.0ايمن رياض محمد علي14

13.012.58.024.017.015.09.5جاسم عبد الحسين صيوان شمال النعيمي15

دارا كادح يوسف اسحاق زرا ( ع )16
13.513.011.017.010.016.0دالل فارس حسين حامد الرفاعي17

13.024.010.021.017.015.0رحمة صباح محمد علي العبيدي18

10.014.512.017.08.018.0رياض احمد حسن محمد الصالح19

18.519.015.019.016.020.013.0زيد خالد محمد سلمان البيجواني20

A  قسم الفيزياء /  الرابع

االسمت

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠درجات نصف السنة         
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A  قسم الفيزياء /  الرابع

االسمت

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠درجات نصف السنة         

زيد قيس عبد الحميد ( اعادة )21
12.015.511.015.023.0سفيان إبراهيم احمد هايس الحمداني22

16.016.011.019.021.018.014.5سلفان محمد صفر رجب يوسف23

15.017.013.020.022.024.012.0صفوان عبد القادر جرجيس عبد القادر البرواري24

13.512.510.019.017.014.0عبد السالم ساير دوالب حمادي القرغولي25

11.512.510.014.013.017.011.0عبد هللا احمد محمد شحاذه الراشدي26

15.515.013.018.013.021.0عبد هللا محمد خلف علي ال بلسم27

11.09.014.011.0عبدالرحيم عباس فاضل يونس سليمان ( ع ) 28

10.51.08.015.0عطا هللا علي عباس حمزة الخليفة ( ع )29

15.513.014.025.018.023.0عقيل دخيل عبد القادر يونس بكي30

10.512.522.014.018.0محمد ضياء جاسم محمد عبدالواحد31

14.513.517.024.018.016.012.5محمد عبد الغفور محمد سعيد عبد الرحمن المولى32

16.012.512.013.012.016.012.0مها مجيد امين كرموش33

5.54.07.014.010.0مهند مؤيد سعدي(اعادة ترقين)34

8.012.519.017.020.011.0نداء مؤيد يونس محمد الطائي35

36

37

38

39

40
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12.510.020.015.022.0احمد ذياب خضر محمد السبعاوي1

14.014.013.019.014.017.0احمد عارف محمود شاهين العنزي2

13.014.512.023.019.020.015.5احمد عبد الجبار محمد يونس الفارس3

3.58.09.012.016.017.010.5احمد محمود عبد اسعد الجبوري4

17.021.015.024.017.020.011.5انغام جاسم جعفر جمعة5

9.019.011.019.015.020.015.0ايمان احمد شبيب علي الجحيشي6

11.013.018.013.019.0حازم سليم حديد علي الحسوني7

17.013.011.021.017.020.0حسين عبد الحافظ محمد عاقب احمد الوسواس8

9.57.522.019.016.0حسين محمد دربي احمد الحمد9

15.016.015.023.021.023.012.5حمدية عبد الكريم حمزة حسن10

16.012.513.021.022.024.015.5حنان ياسين حبش ابراهيم الزبيدي11

8.512.512.06.016.0خالد الياس عناد سليمان الحبيب12

13.511.022.0خالد عبد هللا خالد يوسف ( ر )13

13.013.512.015.018.012.5ذياب عبد ذياب حسن اللهيبي14

12.517.013.023.021.018.0ذياب علي مخلف شليش االحمد15

13.016.59.018.014.011.0راكان الياس يونس خضر الزمو16

16.019.011.022.017.023.015.0زينب وليد محمد ياسين الحيالي17

11.016.09.012.016.019.011.0سارة بدر محمود عبدالهادي العمري18

7.014.511.012.012.013.0شاكر اسالم احمد عمر كردي19

6.010.018.017.015.015.5شامل خالد احمد عيسى الخاتوني20

B  قسم الفيزياء /  الرابع

االسمت

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠درجات نصف السنة         



ية
وو

ن

روكم
كه

بة
زرصل
لي

س
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20%25%25%25%25%25%25%

B  قسم الفيزياء /  الرابع

االسمت

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠درجات نصف السنة         

5.58.512.04.017.09.0طيبة محمد محمود جرجيس الحمداني ( ع )21

9.013.013.024.019.018.0عمر خضير ياسين محمد ال جاسم22

15.012.59.021.08.018.012.0فرح أيوب جاسم محمد شهاب23

6.022.013.018.0محمد احمد عبد هللا مصطفى السلمان24

8.09.515.07.015.013.5محمد عبدالرزاق جاسم محمد ( مستضاف )25

15.515.014.023.015.020.014.0نجوى محمد ياسين محمد ال هزو26

13.512.58.021.08.019.0نوار توفيق فؤاد محمد الوتار27

7.513.513.022.013.021.0نوزاد فتحي عمر مولود خوشناو28

19.515.014.021.017.020.0وسن عبد حنش عبد المجيد الجبوري29

14.017.510.021.019.021.0والء حسين علي اسماعيل الحمزة30

15.017.018.023.021.013.0وليد خليف عيدان مجبل اللهيبي31

4.09.512.06.016.0ياسر محمد عطية شريدة السبعاوي ( ع )32

13.09.019.09.018.0يحيى طه محمدصالح خلفيحيى ( ع )33

15.512.514.024.015.019.0يوسف حميد الياس خضر الطائي34

7.020.022.015.016.0يوسف سالم محمود فتاح الداوودي35

36

37

38

39

40
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20%25%25%25%25%25%25%

12.512.59.020.09.019.0بهجت بابيرمراد محمود جودكي1

8.012.511.015.08.013.0حسين حامد كرحو خلف المعماري2

11.012.513.018.09.012.0حميد قاسم سليمان محمود سموقي3

14.018.013.014.015.016.0خيري بركات ملكو مراد سموقي4

13.09.09.017.018.0رحيمة زينل محمد يونس5

10.08.59.015.010.0رنا نايف محمد شيت يوسف العباسي6

14.518.014.024.017.023.0زمزم صفوان توفيق ابراهيم مال حسين7

10.513.07.015.013.017.0سارة فارس سعدون سلطان8

11.012.519.014.015.0سامي سالم محسن خليل خليل9

0.54.56.0سالم عبد الغفور محمد ( اعادة ترقين )10

18.010.011.017.016.020.015.0صالح احمد حسن حمادي اليوسف11

5.58.55.09.012.013.5صالح محمد صالح سليم ( مستضاف )12

8.56.518.09.016.0عمر احمد محمود محمد13

15.015.520.015.018.0عمر عايد حميد محمد العالوي14

18.519.015.023.021.020.0غفران احمد إبراهيم خضر المحمد15

17.515.513.022.016.021.0محمد ثامر شاكر محمود اليونس16

7.07.56.05.010.0محمد دهام يونس فارس 17

6.58.09.04.011.0محمد زينل حيدر 18

محمد سليمان احمد ( اعادة )19
محمد ضياء الدين احمد ( مستضاف )20

C  قسم الفيزياء /  الرابع

االسمت

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠درجات نصف السنة         
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C  قسم الفيزياء /  الرابع

االسمت

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠درجات نصف السنة         

محمد غازي علي حسين ( م )21
14.010.021.013.012.0محمد يونس محمد علي22

14.016.019.025.018.018.017.5مريم بشير احمد محمود23

10.018.012.012.07.013.08.5مزاحم خلف معيوف عثمان24

14.512.514.019.020.020.016.5مصطفى ثامر حميد عبد هللا25

12.512.520.017.016.0مصطفى حمزة الياس وهب26

16.017.014.023.017.017.017.0منار عالء طه حمد27

13.012.512.018.010.017.0مهند جمال محمد علي يونس28

17.023.514.023.023.019.0مهند شاكر محمود امين29

11.015.020.015.018.0ناجي حجي سفوكمجو30

15.514.013.021.014.016.0ناصر صالح نيسكو نوري31

8.512.09.012.07.015.0نهى علي محمد غائب علي  32

8.512.512.09.017.0يوسف شاهر حسين عزران ( ع )33

34

35

36

37

38

39

40
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14.59.57.021.020.019.0احمد كريم صكرشهاب1

14.511.010.09.016.0احمد يونس عيدان عطية 2

15.014.518.020.018.0احمد يونس كاظم شاه وردي 3

12.515.010.016.012.015.0آالء رائد داود محمود4

17.021.517.023.021.021.015.0آالء ضياء قاسم محمد5

19.023.013.021.015.020.014.0آية سليمان مطر عبد هللا6

5.06.016.03.015.0حسن بركات ميرزا خديدة7

5.520.011.022.014.018.0الزهراء عبد الباسط سعيد مهدي8

9.514.07.013.012.016.011.0زينة فاضل موسى حيدر 9

12.512.58.014.014.011.5سردار صالح ادو10

16.521.017.022.019.019.018.0صالح  بدر عبد هللا مالح11

10.012.510.017.015.0عبد الرّزاق محمد عبوش حمود12

14.516.515.010.017.0عبد الكريم احمد خلف محمد13

15.515.510.019.04.0عبد الوّهاب غانم احمد حسين 14

13.012.57.019.07.019.0عدنان طه محمد احمد15

17.019.09.014.017.0عزيز خيرو سعدو شمو16

10.510.013.015.016.0علي عبد الغفور أمين زين العابدين قره باش17

17.018.510.021.017.0علي محمود صالح محمد الجبوري18

12.011.08.0عمر رعد غانم محمد الصبيحاوي ( ر ) 19

10.58.511.014.09.0عمر علي حسن علي الهبالة ( ع )20

D  قسم الفيزياء /  الرابع

االسمت

العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠درجات نصف السنة         
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العام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠درجات نصف السنة         

12.514.011.020.021.015.0عمير محمود سالم جاسم الجبوري21

15.022.516.025.020.019.0فاضل جاسم محمد احمد صويلح22

7.017.08.019.010.018.0قصي مشرق مرعي حسن العبيدي ( ع )23

13.512.518.010.016.0كرم باسل يحيى شاهين زعرو24

2.52.06.05.0ليث فارس محمد جار هللا العيسى ( ع )25

15.012.522.020.017.0محمد صائب عبد اإلله حامد القيسي26

13.513.012.023.020.021.012.0محمد فؤاد سالم يونس الجبوري27

13.515.511.023.020.021.0مصطفى عبدالعزيز عبد هللا ناصر الجبوري28

5.57.06.010.04.019.0مها عبد الجبار عصمت شريف ( ر ) *29

17.022.014.024.021.019.015.0نور إبراهيم صالح محمد كرو30

14.018.015.022.021.020.017.0هالة حميدي نايف علي الشمري31

6.012.511.022.013.017.0هالة خالد حمدون مرعي 32

16.514.59.016.014.019.0هيثم علي عبد هللا عيسى السبعاوي33

8.012.58.0وليد خالد احمد ( ر )34

8.0وليد شمو شرو حجي المسقوري  ( ر )35

6.512.510.017.010.020.013.5ياقوتة  داود سليمان قادر36

4.5يونس احمد صالح موسى ( ر )37

38

39

40


