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

المالحظات اسم الطالب ت

ادًد جثار فرْٕد عه1ٕ٘ٛ

ادًد راشد جرٔ زٚارج2

احمد رشاش جياد داغر3

ادًد ضجاد يذًد تم4ٙ

ادًد ضهًاٌ دخٛم5

ادًد صثاح يذًد عثد هللا6

ادًد عثد االيٛر عثد انذط7ٍ

ادًد عثد انكاظى دط8ٍٛ

ادًد عثد انهطٛف عثد انمادر9

ادًد عثد هللا ٚاضٍٛ عه10ٙ

ادًد ٔنٛد عثد انكرٚى11

اضًاء عثد انسْرج ْاشى12

اضًاء يشتاق اتراْٛى13

افراح شاكر ٔضًٙ تصٛر14٘

اكرو عثد انطالو كرٚى15

االء زٚارج اطعًٛح جٕٚعد16

االء عثاش دٌُٕ يشان17ٙ

ايٛرج يذًد عثد انصًد ضهطا18ٌ

إَر ايجد ٚعمٕب ٕٚضف19

اٚاخ فؤاد ٚعمٕب ٚاض20ٍٛ

اٚالف ٔنٛد جاضى يذًد21
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اًٚاٌ يذًد عثد انكرٚى عه22ٙ

اًٍٚ عٛداٌ ْاد٘ ضانى23

اٚٓاب يازٌ عسٚس طاْر24



تالر عثاش طانة عثٛد25

تالل عثد هللا يذًد عثٕٓل26

تثارن عثد انهطٛف يٕٓدر27

جُاخ كايم صثر28٘

جٛٓاٌ عاشٕر َاصر عه29ٙ

دطٍ ردٛى عثد انرضا30

دطٍٛ ادًد فانخ جثار31

دطٍٛ عهٙ عثدانٓاد32٘

دطٍٛ يٛثى عثد االن33ّ

دٍُٛ اضًاعٛم ضهٛى34

دٍُٛ َٕر٘ صثٛخ كاظى35

دٛدر دطٍ عجٛم دايج36

دٛدر عثد االيٛر ٚاض37ٍٛ

خهٛم اضًاعٛم يرزا دط38ٍٛ

دعاء عثد انٕادد ضكر كاٚى39

ذٔ انفمار عهٙ عثٕد يذًد40

رشا ادًد عثد ادًد41

رشا ضادٙ َاصر42

رشا عادل دًد٘ صانخ43

زْراء ردٛى دطٍٛ عه44ٙ

زْراء ضعد صثر٘ اضٕاد45٘

زْراء صثٛخ عطٕا46ٌ

زْراء عثاش عثد جاضى47

زٍٚ انعاتدٍٚ طانة اضًاعٛم48

زٍٚ انعاتدٍٚ لاضى طعًح49



زُٚة ادطاٌ عهٙ يذًد50

زُٚة ادًد يذًد ٕٚضف51

زُٚة صفاء ضتار يصطف52ٗ

زُٚة عهٙ عثد انرضا عثاش53

ضاجدج عثد انذطٍٛ عثدانغفٕر54

ضارِ دطٍٛ اتراْٛى َاصر55

ضارِ صثاح درتٙ يصثخ56

ضجاد يرتضٗ كاطع يٓد57٘

ضجاد يٕفك ْاد٘ يذًد عه58ٙ

ضجٗ عثد انكرٚى عثاش دط59ٍ

ضذر ضعٛد غاز٘ تدرا60ٌ

ضراب عٛطٗ جٓاد٘ دط61ٌٕ

ضرٖ يُٓد كاظى ٚاض62ٍٛ

شثٛة رعد شثٛة ضعد63

شًص ايٛر ْاد64٘

شًص عهٙ عثٕد جٕاد65

شٓد ثائر عثد انرزاق َجى66

شٓد ضعد خضٛر ترع67

شٓد عثد انكرٚى جٕد٘ كاظى68

صانخ يٓد٘ دطٍٛ يٓد69٘

صفاء دًٛد ٚعمٕب ٕٚضف70

ضرغاو تدٚع عثد انردٛى71

عثاش عهٙ خٛر هللا ضهًا72ٌ

عباس فاضل سلمان73

عبد الرزاق منير عبد الرزاق74



عثد هللا جاضى يذًد طاْر75

عبدهللا عبدالكرٌم عبدهللا76

علً انور حسٌن77

علً جواد عباس78

علً حسٌن خلف ابراهٌم 79

علً سامً سهر مناوي80

علً عبد الرزاق جخر 81

علً عدنان طه ٌاسٌن82

علً كرٌم عبد خنجر83

علً لؤي قادر كاظم84

علً ماجد محمد صنكور85

علً محمد محسن عودة86

علً مهدي جبار جاسم 87

علً هانً حمٌد88

علً هاشم فاضل بصري89

عمار عبد الخضر جلوب90

عمار هلٌل حمود عبد91

عمار ٌاسر هانً عبادي 92

غزوان عبد الرضا خزعل 93

غصون طارق معتوق94

غفران اٌاد نجم عبد 95

غفران عبد هللا عبد الحسن 96

غٌث نعمة عبد السالم 97

فاطمة الزهراء رافع بندر 98

فاطمة جبار فالح جابر99

فاطمة حمد جمٌل مجٌد 100



فاطمة سمٌع كاظم 101

فاطمة عبد الكرٌم خضٌر  102

فاطمة غازي حسن 103

فاطمة كاظم جبار مكطوف104

فاطمة ماجد عوفً لفته105

فاطمة محمد موسى خلف 106

فواز قصً علً عبدهللا107

فواز مازن عبد االمٌر عبد108

فوزي عبد الزهرة حمود  109

فٌد علً جلٌل جندٌل110

قصً عبداالله عٌسى111

كرار امٌن عبدهللا 112

كرار جاسم حمود بردي113

كرار علً عبد النبً جوٌد114

كمال عبد الزهرة مصبح 115

كوثر ضٌاء جاسم محمد116

لٌلى رٌاض ضمد علٌوي117

محمد جاسم محمد علوان118

محمد سهل جاسب ناصر119

محمد صباح كاظم عبٌد 120

محمد عبد العباس حسٌن121

محمد عبد اللطٌف مهودر 122

محمد عبد الهادي حٌال 123

محمد علً عبد الحسن124

محمد مناضل ابراهٌم  125

محمد مهدي عبد جوٌج126

محمد نزار بدر عبد هللا 127

محمد نصٌف جاسم محمد128

محمد نوري زعل عاٌش129



محمود شاكر جبار 130

مرتضى حٌدر سعٌد خلف131

مرتضى فالح رٌسان خضٌر132

مرٌم ابراهٌم مبارك عبدهللا133

مرٌم عارف عبد الرزاق 134

مسلم جابر عبادي حسن135

مصطفى احمد عبدهللا 136

مصطفى حسٌن علً بجاي137

مصطفى كرٌم حافظ  138

مصطفى محمود شاكر 139

مصطفى نعمة هاشم داود140

منتظر عقٌل ناجً نمش141

منتظر فرهود علً نعٌم 142

منذر جاسم جبار 143

مها ابراهٌم خضٌر144

مها عامر ابراهٌم 145

مها عبد الحسن علً 146

مؤمل جمال محمد جوري147

نادٌة محمد لفته مهنه148

ناصر حسٌن عبٌد ثامر149

نبأ طالب عباس حسن 150

نرجس محمد سلمان احمد 151

نوار كاظم محمد 152

نور الدٌن طارق عواد ثابت153

نور الضحى ٌوسف كاظم154

نور سمٌر شهاب رمضان155

نور صباح مهدي محمود156

هبة هٌثم سامً عٌسى157

هند خضٌر ثجٌل158



هاله حٌدر محمد159

ٌعقوب ناصر علً كاظم160

ٌعقوب ٌوسف عبد الرحٌم161


