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 2019 اسم المادة
لثاني/ج الصف ا  

2020 
  

 ت اسم الطالب  
 1 ألفة فائز هاشم عبد القادر جيد جدا امتياز  امتياز  امتياز  امتياز  امتياز  امتياز  امتياز  امتياز  ناجحة
 2 أمنة عبد الكريم أحمد محمد  جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جيد جيد جدا جيد جدا امتياز  جيد ناجحة
 3 شعبان حسين أيالف مشعل  جيد جيد جيد جدا جيد جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا امتياز  ناجحة
 4 أيمان حسن علي  جيد جدا جيد جيد جدا جيد جيد متوسط  جيد جدا جيد جدا جيد ناجحة
 5 بسمة عبدهللا حبيب  متوسط  متوسط  جيد جدا جيد جيد جدا متوسط  جيد جدا جيد جيد ناجحة
 6 الكريم تمارة فارس عبد  جيد امتياز  امتياز  امتياز  جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا ناجحة
 7 جيهان مثنى صالح طه  جيد جيد جيد جدا جيد جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا ناجحة
 8 دعاء ليث صديق  جيد جيد جيد جدا جيد جيد جدا جيد جيد جدا امتياز  جيد جدا ناجحة



 9 دالل ثائر أحمد عثمان           
 10 رحمة قاسم علي  جيد جدا جيد امتياز  جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا امتياز  جيد جدا ناجحة
 11 رنين رافع عارف أحمد           

 12 زكية شجاع ايوب  جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا امتياز  جيد جدا ناجحة
 13 الباسط شعبان مهدي زهراء عبد  امتياز  جيد جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا امتياز  جيد جدا ناجحة
 14 زينب رائد سالم شريف  امتياز  امتياز  امتياز  امتياز  امتياز  جيد جدا امتياز  جيد جدا امتياز  ناجحة
 15 زينب صفوان يوسف علي  جيد جدا جيد جدا امتياز  جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا امتياز  امتياز  ناجحة
 16 زينب عادل محمد سعيد  جيد جيد جدا جيد جدا جداجيد  جيد جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا ناجحة
 17 زينب عقيل تاج الدين جيد جدا متوسط  جيد جدا جيد جيد جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا ناجحة
 18 سارة عامر عبد الجبار  جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جيد جدا متوسط  جيد جدا جيد جدا جيد جدا ناجحة
 19 سارة يوسف قاسم  جيد جدا جيد جدا امتياز  جيد جدا امتياز  جيد جيد جدا امتياز  امتياز  ناجحة
 20 سباء ربيع عبدهللا  جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا امتياز  امتياز  جيد جدا ناجحة
 21 سجى محمود عبد جاسم          

 22 سحر عبد السالم عطا هللا  جيد جدا جيد جدا جداجيد  جيد جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا ناجحة
 23 شهد خالد زيدان جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا امتياز  جيد جدا ناجحة
 24 صفا بشير نجم  جيد جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا متوسط  جيد جيد جدا جيد ناجحة



 25 ضحى قتيبة عبد السالم امتياز  جيد جدا جيد جدا امتياز  امتياز  جيد جدا جيد جدا جيد جدا امتياز  ناجحة
 26 طيبة طالل حازم عبد           

 27 عاشة جارهللا حمدي امتياز  امتياز  امتياز  جيد جدا امتياز  جيد جيد جدا امتياز  امتياز  ناجحة
جداجيد  جيد جدا امتياز  جيد جيد جدا جيد جدا امتياز  جيد جدا امتياز  ناجحة  28 عائشة رضوان جميل يحيى  
 29 غادة أدهام هادي جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جيد جيد جدا امتياز  جيد ناجحة
 30 غالية علي يونس  جيد متوسط  جيد جدا جيد جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا ناجحة
 31 غفران حاتم كردي جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد امتياز  جيد جدا جيد ناجحة
 32 غفران رافع عدنان جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا امتياز  جيد جدا جيد جدا جيد ناجحة
 33 فاطمة عبد المجيد محمد  جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا امتياز  ناجحة
 34 فرح صباح علي           

 35 فرح معتصم عبد الرزاق  امتياز  امتياز  امتياز  امتياز  امتياز  امتياز  جيد جدا جيد جدا امتياز  ناجحة
 36 كوثر محيسن عايد  جيد جيد جيد جدا جيد جيد متوسط  جيد جدا جيد جدا جيد ناجحة
 37 محمد لبانة عبد الستار   جيد جيد جدا جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا امتياز  امتياز  جيد جدا ناجحة

 38 مروة احمد فيصل  غير مباشرة    
 39 مروة صالح ذنون  غير مباشرة   
 40 منى دريد سالم  غير مباشرة   

 41 نيراس حبش يونس  جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا امتياز  جيد جدا امتياز  امتياز  امتياز  ناجحة



 42 حسن حسين أحمد نور  جيد جدا جيد جيد جيد جيد جدا جيد جيد جدا جيد جيد ناجحة
 43 نور محسن سلطان جيد متوسط  جيد جدا امتياز  جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا امتياز  ناجحة
امتياز    امتياز  جيد جدا امتياز  ناجحة  44 نوره محمد رشيد حمودي  امتياز  امتياز  امتياز  امتياز  امتياز  
 45 هبة فراس مصطفى أسماعيل جيد جدا جيد امتياز  جيد جدا جيد جدا جيد جيد جدا جيد   جيد جدا   ناجحة
 46 وجدان سالم مدان جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد ناجحة
 47 والء عيسى عياش جاسم  جيد جدا متوسط  جيد جدا جيد جيد جدا جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا ناجحة
 48 ياسمين قحطان أدريس  جيد جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جيد جدا جداجيد  امتياز  جيد جدا ناجحة
 

 
 


