
.....................................المادة ...................................                                                                                                             اسم التدرٌسً 

المالحظات اسم الطالب ت

احمد خالد خضٌر فاٌر1

احمد عبد الكرٌم جمٌل2

احمد عبدهللا نجم عبدهللا 3

احمد عمر علً وحٌوح4

اسامة ناصر مزعل5

اسراء ٌوسف ذٌاب جوٌد6

اسماء زهٌر رٌاض محمد 7

اسٌل علً حسٌن عبدهللا8

االء عبدالزهرة حمود عل9ً

االء علً محمد عبود10

الكاظم عبدهللا بدر عبدهللا11

ام البنٌن رؤوف محمد احمد12

امل صبٌح محمد عبدهللا13

انعام سعٌد امشاري سالم14

انفال خلٌل إبراهٌم15

براء حمد سالم غضبان 16

بنٌن عبد الحسٌن فاضل 17

بنٌن محمد قاسم محمد18

تبارك محسن لعٌبً عات19ً

حبٌب ظاهر سبتً ظاهر 20

فصلانذار نهائً انذارتنبٌة المتراكم 
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حسام سعد فاروق عبد21

حسن حسٌن علوان عبٌد 22

حسن عدنان محمد عل23ً

حسٌن عقٌل مهدي عبٌد24

حسٌن علً فرحان فلٌح25

حسٌن عودة حمود26

حسٌن مكً طعمه خلف27

حنان ابراهٌم خضر محمود28

حوراء عبدالجبار لفته عٌسى29

حوراء فاضل عبد الداٌم سالم30

حٌدر عالء جمٌل علوان31

حٌدر محمد حسن عبدالرضا32

خالد جمٌل عبدهللا ٌاسٌن33

خلف جاسم مطر صلب34ً

رازقٌة مصطفى داود 35

رانٌه زٌاد لطفً ناج36ً

زهراء عادل ناجً حسن37

زهراء عبدالحسن علً 38

زهراء عبٌد حمٌد هوصان39

زٌنب حٌدر كاطع مهاوي40



زٌنب عبداالمٌر صالح 41

زٌنب عبدالعزٌز شبٌب 42

زٌنب علً عبد الكرٌم  43

زٌنب غازي سلهو ضمد44

زٌنب فاضل عبدالكرٌم 45

زٌنب محمد ظاهر حبٌب46

ساره طالب وهاب حسن47

سالم عبدالعزٌز ناصر  48

سجاد بٌان محمد عباس49

سجى كرٌم حاشوش50

سحر عاطف عبد الرحمن  51

سٌف حسٌن عبود عل52ً

شذى محمود عباس محمد53

شهد جاسم محمد عل54ً

شٌماء ناصر خضٌر 55

صباح عبدالرزاق حسٌن56

ضحى صدام حطاب 57

عباس عدنان ٌاسٌن 58

عبدالرضا محمد عبدالرضا 59

عبدهللا احمد محٌسن 60



عبدهللا جاسم سالم جاسم61

عبدهللا علً سلمان عطٌة62

عبدهللا محسن ٌونس 63

عبٌر عبدالعزٌز عبدهللا 64

عالء مال هللا سلمان65

علً جواد رسخ محمد66

علً سمٌر مهدي داود67

علً فالح غالً 68

علً كامل حرٌجه مشاري69

علً محمد طالب عل70ً

علً محً عبٌد عوٌد71

علً منصور حسن حسٌن72

(1نقود ك)عبور   فاضل جاسم حمٌد عبدعل73ً

فاطمة صالح جلٌل مزبان74

فاطمه محمد عنٌسً جوي 75

فاطمه مؤٌد هاشم راشد76

فهد صباح فهد حمود77

مجتبى جمال ناصر شنٌار78

محاسن نعمه احمد نعمه79

محمد المهدي صالح مهدي80

محمد أمٌن عبدالواحد عواد 81

محمد بدران علً بدران82

محمد جواد كاظم غانم83

محمد حسٌن علً حمود84

محمد راضً الزم85

محمد سعٌد كاظم احمد86



محمد طه علً نعٌم 87

محمد عجٌرقاسم بال88ً

محمد عمر محمد جواد سلمان 89

محمد فؤاد زاٌد جاسم90

محمد قاسم بري ضٌدان91

محمد ماجد منصور ابراهٌم92

محمد مهدي مطشر جبر93

محمد مؤٌد طه ٌاسٌن 94

محمد هٌثم جواد طالب 95

مرتضى مسلم عبد الحسٌن 96

مرٌم حبٌب لفتة عبٌد97

مصطفى توفٌق جمٌل 98

مصطفى عالء مجٌد عبدهللا99

منى خالد عبدالقادر100

مهٌمن عبد الصادق برٌسم101

نور فاروق اكبر102

هاجر حاتم رٌسان محمد103

ولٌد توفٌق عواد 104

ٌوسف احمد ناصر عبود105

ٌوسف عبد الكرٌم جٌجان106

راسب/اسالم عادل ٌاسٌن107

عبور/مصطفى محسن غنً 108

عبور/عبد الرحمن احمد انس109


