
 وشازة التعليم العالي والبحث العلمي    

 للعلىم الصسفتكلّيت التربيت  –حامعت املثنى 

 حاطباثاملادة الدزاطّيت 4 

 4عدد الىحداث 4  

 ألاول الصف 4   
 

 

  

 
 

 4102  -4104للعام الدزاس ي الظىىي طعي اطتمازة 
 

 الطالب ث

 الظىىي الظعي 

 دزحت  41

 الامتحان النهائي

 دزحت 01

 الدزحت النهائيت 

 املالحظاث دزحت 011

  زكما
 
  زكما كتابت

 
  زكما كتابت

 
 كتابت

       03 أحمد حاكم كاظم طلمان 1

       00 عبدأحمد زحيم حباز  2

       00 احمد عبد الجباز حظين  3

       03 أحمد عالء طلمان عباض 4

       03 أحمد ًحيى ًىوع محمد علي 5

       22 أزكان طالب عباض حظىن  6

       03 أطساء فاضل كسكت كاظم 7

       22 أطماء حظً زحيم عمسان 8

       22 آالء حظين معىد عليىي  9

       03 أميرة هادي عطشان مساح 10

       03 آًاث هاجح هاصس لفته 11

       22 أيهاب أحمد مىس ى 12

       03 بىين شاكس حبير غاوي  01

       00 بىين عبد الكاظم عجت عبد الحظين 04

       22 حاطم محمد زحيم هاصس 02

       03 حاطم وغىاص هفه معىد 00

       22 وعمتحعفس فاضل كسيم  01

       31 حظام أعالن هىز وعمت 02

       22 حظً حاهل خصيان طاحت 03

       22 حظً حمال مهدي حظاوي 41

      مستوفي  حظين مظلم محمد 41

       02 حىين فاضل عبد العباض 42

       02 حىزاء باطم كاظم دوهح 43

       03 حيدز عبد الظادة عبد هللا 44

      مظتىفي  حيدز كاظم شالكت 45

       10 دعاء فهد حهيد علىان 46

       43 دالل صالح محان صخي 27    

       11 زحمه باطم محمد حظين 48
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       03 شهساء علي أبساهيم طلمان 29

       01 شهساء عىاد حظين حىيد 30

       02 شييب حالب والي حمصة 11

       23 شييب حظين حاطم محمد 12

       03 شييب صالح ظاهس حظين 13

       00 شييب مصهس فىجان دازم 14

       22 طازة طتاز كاظم عبىد 15

      مستوفية  حظينطازة علي  16

       03 طجى حامد طاحت وعمت 17

       02 طسوز طىادي بساش 18

       02 صابسيً لطيف عمسان حادز 39

       00 صالح ضاحي هاشم عبد 40

       03 عبد الامير حابس مىصىز طسيح 41

       32 عبد هللا عىاد متعب عبد 42

       22 عدهان حبيب محمد محظً 43

       32 عدهان طعد كاظم شامي 44

       01 عرزاء حامد كامل طلمان 45

       22 عال زائد محمد أطماعيل 46

       02 عالء محمد عبد العباض خضير 47

       44 عالء حميل شعيىط  48

       01 علي حظً مطس حظً 49

       10 علي حظين مسي عكاب 20

       41 علي زعد فيصل عطشان 21

       11 علي طالم عباض ًىطف 22

       01 علي عبد الحظً كاظم حظين 23

       04 علي وعيم فسحان هداد 24
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       32 محمد عبد الكاظم شلتاغعماز  25

       03 عمسان حاش ي لهميد مطعىج 26

       01 فاطمت زحيم عبد علي 27

       03 فاطمت زحيم عطيت زداد 28

       00 فاطمت عباض هىزي عبىد 59

       03 فسكان حظين شسيف حمصة 00

       22 كاًد فسحان مدلىل شىان 01

       32 غافلكساز عبد املطلب  02

       20 كساز علىان حظً هاصس 03

       22 كىثس هاجح ظاهس حظين 04

       21 ليث عبد الحظً عباض عبد الظادة 05

       23 ماحد طازق عبد محمد 06

       22 محمد اطماعيل صالح  07

       02 محمد حامل صكس ًىطف 08

       02 محمد زحيم ثامس حمىد 69

       41 محمد علي حظىن  10

       41 محمد كسيم محظين طاحت 11

       40 محمد علي هجاح  12

       42 محمىد ذًاب حمىد  13

       01 مساد عبد حباز علي 14

       03 مساد محمد شاكس عنز 15

       11 مسيم حاطم محمد هاصس 16

       40 ميثم زياض هادي علي 17

       11 عىاد فسج خليفميثم  18

       10 هسحع صفاء هىزي فىجان 79

       11 هىز اطماعيل صاحب  20

       12 هىز العيىن محمد عبد الحظين حظً 21

       14 هىز عاص ي وعيمه خضير 22

       14 هىز مثنى كابل حبر 23
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 زئيع اللظم4           أطتاذ املادة 4

 

 م.م مرتضى محمد                                                                     رواد عبد االمير                       م.م 

 الطالب ث

 الظعي الظىىي 

 دزحت 41

 الامتحان النهائي

 دزحت 01

 الدزحت النهائيت

 املالحظاث دزحت 011

 
 
  زكما

 
  كتابت

 
  زكما

 
  كتابت

 
  زكما

 
 كتابت

       01 هدًل هادي ابى الظىد محظً 24

       23 خضير شعالنهىادي هشام  25

       22 واثم شهيد عاحل شغير 26

       03 وحىد فسحان جىمان لطيف 27

       03 وفاء حمصة غاشي  28

       22 وهالء عباض عاحل شىاوه 89

 02/04/4104في  120حظب ألامس إلادازي املسكم   اطتضافت الى حامعت كسبالء إًمان عباض عبد 30

 0/04/4101في  0420حظب ألامس إلادازي املسكم  اطتضافت الى حامعت ذي كاز  حظً شسيف حظً 31

 2/0/4102في  1حظب ألامس إلادازي املسكم  اطتضافت الى حامعت الكىفت زهام محمد عىاد عاكىل  32

 0/04/4104في  112حظب ألامس إلادازي املسكم   اطتضافت الى حامعت اللادطيت طازة مطس مليك صالح 33

 41/00/4104في  431حظب ألامس إلادازي املسكم   اطتضافت الى حامعت ذي كاز  عباض كاظم دهين محمد 34

 4/04/4104في  144حظب ألامس إلادازي املسكم   اطتضافت الى حامعت ذي كاز  عبد السحمً شويد ًاطس 35

 4104/  00/ 02في  411حظب ألامس إلادازي املسكم  اطتضافت الى حامعت اللادطيت فاجً كاطم جسجيب  36

 40/00/4104في  421اللادطيت حظب ألامس إلادازي املسكم اطتضافت الى حامعت  وليد حظين كسيم هاصس 37

 42/0/4102في  0111جأحيل حظب ألامس إلادازي املسكم  حظام اًاد غاشي  38

 42/0/4102في  0111إلادازي املسكم جأحيل حظب ألامس  محمد مسجض ى عبد الكسيم  99

 00/4/4102في  444زطىب بالغياب حظب ألامس إلادازي املسكم  حيدز طامي عبد الجباز 010

 11/4/4102في  233حظب ألامس إلادازي املسكم   زطىب بالغياب علي طعيد طسهيد طاحت 011

 11/4/4102في  233حظب ألامس إلادازي املسكم   زطىب بالغياب محمد مىحان عبيد لفته 012

 00/4/4102في  444املسكم  إلادازي  ألامسزطىب بالغياب حظب  ميظم علي عىاد  013

 40/0/4102في  011سحب أوزاق وجسكين كيد حظب ألامس إلادازي املسكم  طازة حيدز غسكان مجيبر 014


