
 والنظري ميلدرجات الفصل الثاين احلاسوب الع

 2ف 10العملي / 1/5ف االسم ت

 14.75 9.75 5 احمد عادل كامل حمود  .1

 11.75 8.75 3 مريم عصام محمود خطاب  .2

 12.5 8.5 4 شاه زنان هيثم جواد شاكر  .3

 12.5 8,25 4 ندى صالح خضر احمد  .4

 12 8 4 االء قصي شاكر ناجي  .5

 10 6 4 هاشم عباس نصيف فاطمه  .6

 12.5 9.5 3 نيران رشيد علي فرحان  .7

 11.5 8.5 3 ايه يوسف طارق جاسم  .8

 12 8 4 ورقاء علي محمود صالح  .9

 11 8 3 هند جميل علي كرمد  .10

 11 8 3 ايه يونس حميد عبد  .11

 11.5 8.5 3 عمر فالح عبدهللا محمد  .12

 13.5 9.5 4 أسماء قيس نعيم حسين  .13

 12 8 4 الباقي حميد غصبان ايمان عبد  .14

 11 9 2 سعد عبداالمير دخيلهاله   .15

 8 6 2 الخالق علي كريم اميمه عبد  .16

 14 9 5 ضحى صالح عمر مهدي  .17

 10 8 2 محمد طاهر محمود طالب  .18

 13.75 9.75 4 إبراهيم علي غانم عبدهللا  .19

 12 9 3 شمس بيان ياسين عبدالخضر  .20

 12.25 8.25 4 حنان محمد علي فاضل شكر  .21

 11.75 8.75 3 حسين حسون فرج عباس  .22

 13 9 4 عبدالمهدي طاهرعذراء عماد   .23

 13.5 8.5 5 داليا شيت ابراهيم  .24

 12.25 9.25 3 رؤى عالء عبدالرزاق حسن  .25

 13 9 4 زهراء منير جاسم محمد  .26
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 رغد عبد الرحمن شعبان

 10.75 8.75 2 عدنان حميد خالد حمادي  .27

 12.5 7.5 5 شهد إسماعيل جواد كاظم  .28

 9 7 2 منار علوان كاظم علوان  .29

 11.75 8.25 3 والء محمد عواد عثمان  .30

 11.25 9.25 2 رزاق عالء عبدالرزاق جواد  .31

 13 9 4 مصطفى حسام عيسى خليل  .32

 7 7  مريم فاضل خضير بري  .33

 12.5 8.5 4 اسراء عزاوي محمد علي  .34

 11.5 8.5 3   مرتضى حيدر هاشم جعفر  .35

 12 9 3 سعاد اسد صالح مهدي  .36

 12.25 8,25 4 هديل اياد عبدالنبي خلف  .37

 11.75 8.75 3 غفران احمد علي حسين  .38

 11.25 8.25 3 دانيه علي محسن ياس  .39

 9 6 3 بريصحنين خليل خليفه   .40

 13.5 8.5 5 سعاد احمد حرفش حسن  .41

 12.5 7.5 5 منتظر كاظم  .42

 11.5 7.5 4 بارق رحيم  .43


