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 7102-7102درجة السعي السنوي لمادة طب االطفال للصف السادس للعام الدراسي 

 

 اسم الطالب ت
 درجة السعي

52%  

 12.9 جعاز كاظم احسان احمد  .0

 15.5 زبيري بناي خالد احمد  .7

 15.1 خليف جبار الستار عبد احمد  .3

 مؤجل اطفال مزعل شاكر عبدالكريم احمد  .4

 11.7 ولالرس عبد يوسف هللا عبد احمد  .5

 17.4 ناصر الرزاق عبد عقيل احمد  .6

 11.4 جاسم كريم احمد  .2

 14.2 محسن باقر محمد افنان  .2

 11.4 غلوم عباس كاظم االء  .9

 15.2 سلمان خلف علي االمين  .01

 14.3 عثمان محمود شاكر ألباب  .00

 15 الرحمن عبد السالم عبد بهاء البراء  .07

 8.2 فاخر الزهرة عبد الكريم عبد ارشد  .03

 14.5 صالح محمد ابراهيم نبيل زهارا  .04

 17.5 الحسين عبد رضا محمد علي الزهراء  .05

 14.4 جاسم عبدالوهاب خالد الوليد  .06

 17.5 خشان ثامر سامي امال  .02

 13 فرهود عبد جاسب امجد  .02

 11.3 ثجيل كاظم غفار امير  .09

 13.3 عناس عاصي نعمه امير  .71

 15.6 جاسم حميد احمد ايات  .70

 15.6 محمد جاسم رفعت ايات  .77

 16.4 عويد كحطان الكريم عبد ايات  .73

 15.2 عجيل نعمه جبار ايالف  .74

 18 احمد محمود شكري ايالف  .75

 15.7 علي حسين علي ايالف  .76

 16.3 غياض عناد عدنان ايمن  .72
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 13.4 يوسف غانم عدنان ايناس  .72

 13.3 شنين سعود بدر  .79

 19.1 هللا عبد يوسف عثمان بدور  .31

 13.8 فالح خلف ماجد تبارك  .30

 15 السيد عبد حلو علي تحسين  .37

 14.8 عبيده محي   سعدون تمارى  .33

 14.3 عواد ياسين مؤيد تهاني  .34

 13.4 خلف المحسن عبد احمد ثناء  .35

 14.6 جاسم ابراهيم كريم جمال  .36

 14.1 الرضا عبد محمد الواحد عبد حازم  .32

 14.7 جبر علي قاسم حسين  .32

 14.5 جماغ الزهرة عبد حسين  .39

 14.4 الكريم عبد ءعال حسين  .41

 14.4 طعيمه نعمه بديع حنان  .40

 11.3 طريم دايش قاسم حنان  .47

 13.5 غانم ثعبان دحام حنين  .43

 15.1 عداي سالم علي مير حنين  .44

 12.5 حسن جاسم كاظم حيدر  .45

 معفي اطفال محمد كاظم حيدر  .46

 15.7 علي محيبس كريم حيدر  .42

 15.9 محمد احمد ماجد حيدر  .42

 13.6 اللطيف عبد هونمر زيدون خلدون  .49

 16.2 الوهاب عبد بهجت محمد داليا  .51

 14.7 علوان عيسى علي دعاء  .50

 16.7 سويد اليذ طالب رئاد  .57

 16.3 محمد قاسم ضياء رسل  .53

 14.1 الجبار عبد الباقي عبد علي رسل  .54

 16.4 محمد حسين رضا  .55

 15.1 عسكر عطية علي هللا رضاء  .56

 17.5 احمد غازي فيصل رنين  .52
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 اطفال معفي خلف قاسم رؤى  .52

 14.2 عبدهللا دخيل محمود روز  .59

 15.8 نجم ناهي فوزي ريم  .61

 14.6 حسين ناصر اسعد زاجل  .60

 17.4 حاشوش حسان طاهر زهراء  .67

 11.8 الزهره عبد الكريم عبد زهراء  .63

 15.4 فنجان محمد غازي زهراء  .64

 8.5 صالح كريم زهراء  .65

 اطفال تاجيل عمر الرزاق عبد صالح زهره  .66

 10.8 زيد عدنان كاني غازي  .62

 11.1 عبدالفتاح توفيق غسان زيد  .62

اطفال معفي زيزفون جاسم عبدالسادة  .69  

 10.6 تقي غضبان ثجيل العابدين زين  .21

 اطفال تاجيل داود الحسين عبد سعد زينب  .20

 17.6 مزعل مجيد علي زينب  .27

 13.1 حسن جاسم كاظم زينب  .23

 15.2 احمد عباس كريم زينب  .24

 13.8 ركن بدن ديمه زينب  .25

 13.8 حويس شخير كاطع سارة  .26

 16.6 حبش مانع سرمد ساره  .22

 13.2 محمد الكريم عبد سعد ساره  .22

 13.4 خلف كاظم عادل ساره  .29

 14.7 جاسم كاظم جاسم سجى  .21

 12.5 حسين طارق سحر  .20

 10.9 ضيدان فرحان شاكر سرى  .27

 15 حسن الرزاق عبد احمد سماح  .23

 18.1 محمد يوسف خالد سنا  .24

 16.3 سعد ياسين مصطفى سيماء  .25

 11 هللا عبد القادر عبد خالد شهد  .26

 18.3 عبودي جميل الجبار عبد شهد  .22
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 17.1 جواد محمد عصمت شهد  .22

 13.7 صالح سعدي فاروق شهد  .29

 15.7 محي عبد علي شوق  .91

 13.2 نجم تركي حازم شيماء  .90

 12.4 سالم طه ياسين صبا  .97

 15.6 جليوي حنون محمد صفاء  .93

 اطفال معفي هاشم طاهر عباس  .94

 10.4 ديوان هللا عبد الحسين عبد عباس  .95

 17.5 حسن داخل الحسين عبد هللا عبد  .96

 16.3 مهدي كاظم علي هللا عبد  .92

 13.6 حمادي شاهين رعد هللا عبد  .92

 18.5 اللطيف عبد الحي عبد محمد عذراء  .99

 14.5 احمد محسن احمد علي  .011

 15.9 لفته جاسم حسن علي  .010

 12.1 يعقوب عزيز رائد علي  .017

 15.1 حسن فارس رزاق علي  .013

 اطفال معفي يوسف غالب علي  .014

 9.8 حسين هللا عبد قاسم علي  .015

 16.6 نعمه مجيد هاشم علي  .016

 اطفال معفي فرحان فيصل علياء  .012

 16.9 جوده عبيد ضجر عمار  .012

 15.5 خلف طعمة مكي عهود  .019

 14.9 حميدي عبدالجليل عيدان غيث  .001

 13.1 رشيد علي المجيد عبد باسل فاطمة  .000

 14.2 علوان عبدالنبي حامد فاطمة  .007

 15.5 احمد كاظم فاضل فاطمة  .003

اطفال معفي فاطمة عبدالكريم جايد  .004  

 17.4 حرين حسين فلاير  .005

 15.4 مولى خيون عادل فواز  .006

 13.9 نعيمه الزهره عبد حميد كرار  .002
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 14.2 محمد جاسم سمير كرار  .002

 لاطفا معفي باهض شري كرار  .009

 9.1 مزعل فيصل لمياء  .071

 15.8 صالح عالوي نديم لنا  .070

 13.8 حسون عليوي عدنان مجتبى  .077

 14.1 هللا عبد ناصر مصطفى محاسن  .073

 14.1 جبر راشد ايوب محمد  .074

 9.6 ضمد مؤيد باقر محمد  .075

 12.8 جاسم هللا عبد حامد محمد  .076

 13.7 خضر راضي محمد  .072

 15.8 حسن شاكر رحيم محمد  .072

 17.4 باهض يعل رضا محمد  .079

 13.5 عباس حسن محمد عادل محمد  .031

 13.5 مشكور كاطع الرضا عبد محمد  .030

 16.5 عبدهللا نجم محمد  .037

 15.2 ابراهيم باسم مخلد  .033

 13.1 سهر داغر سالم مروة  .034

 15.1 علي الحسين عبد مريم  .035

 14.6 عامر السالم عبد شاكر مسرة  .036

 15.5 علي محسن راجي مصطفى  .032

 11.8 حمدم علي محمد مصطفى  .032

 14.7 صالح ياسين نجاح محمد مصطفى  .039

 ------- كسار علي الحسين عبد مقتدر  .041

 15.4 هللا عبد الكريم عبد صبيح منار  .040

 17.2 مشالي حنون الحسن عبد منى  .047

 15.2 حبيب عطشان الكريم عبد منتظر  .043

 12.8 بدر مكي محمد مها  .044

 15.4 حسين حميد رعد مهند  .045

 14.7 علي يوسف احمد ميس  .046

 13.6 شبر مدلل عادل ميسم  .042
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 13.5 الزم فاضل عباس الهدى نور  .042

 18.2 طه حبيب عضيد الهدى نور  .049

 14.4 معيرض مجيد مهدي نور  .051

 14.6 ياسين هاشم ياسين هاشم  .050

 15.4 ناصر علي عبد حسام هاله  .057

 15.9 علي الحميد عبد محمد هبه  .053

 اطفال تاجيل قاسم نعيم هبة  .054

 16 عامر حسين علي هدى  .055

 14.5 كاظم علي محمد قاسم هدى  .056

 13.3 شريف مسافر شريف هدير  .052

 18.4 سلمان عودة اللطيف عبد هدير  .052

 3.4 الوهاب عبد عدي هنادي  .059

 16.9 ماجد كامل باقر وديان  .061

 15.2 جواد رجب فاروق ورود  .060

 16.3 الرضا عبد الكريم عبد عباس وسن  .067

 13.2 حسن خيري وعود  .063

 14.2 حمد جدوع العالي عبد وفاء  .064

 16.9 عليوي ادحيلس والي وفاء  .065

 13.7 احمد الساده عبد سالم يقين  .066

 

 

 

 

 


