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

المالحظات اسم الطالب ت

ابا ذر عبد الستار عبد الرضا1

احمد حمود سالم 2

احمد داوود سلمان 3

احمد سالم عاشور 4

احمد عبد الزهرة مجبل5

احمد عبد الكرٌم قاسم فاضل6

احمد عبد الكرٌم قاسم الزم7

احمد علً جعفر 8

احمد قتادة محمد 9

احمد ماجد جمٌل خلٌل10

احمد نبٌل محسن ٌعقوب11

ادٌان اسعد طعمة حسٌن12

ادٌان عبد المجٌد حمٌد 13

ادٌان علً رشٌد14

ارشد منصور كاظم جابر15

اسراء حسن عبد الجبار16

اصٌلة عبد الكرٌم عبد السالم  17

المقتدى محمد حوشان التمٌم18ً

المنتظر مهدي خصابة سلمان19

ام البنٌن حسٌن غالب20

ام البنٌن مرتضى عبد الحسٌن 21
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فصلانذار نهائً انذارتنبٌة المتراكم 



اٌاد عبد الرزاق عٌسى 22

اٌهاب نوري حسن 23

باقر جعفر موسى جعفر24

بدر جالل بدر25

براق كاظم قاسم عل26ً

بنت الهدى خضٌر عباس 27

بنٌن عادل ٌاسر حنون28

بنٌن عمار عبد الجبار 29

بنٌن عواد غٌالن حسن30

تبارك عبد العزٌز كرٌم وادي31

جاسم محمد جاسم ٌوسف32

جعفر حسٌن جعفر غال33ً

جعفر عادل عبد الزهرة 34

جعفر عبد المحسن عبدهللا 35

جعفر ٌعقوب محمد ظاهر36

جالل كامل رحٌم ٌاسر37

جمٌل نبٌل موسى 38

جنات عالء عبدالجلٌل 39

جنات علً لفتة مرٌهج40

جنان عبد الرزاق حسن 41

جنان وحٌد رحمة 42

حسن حافظ سبع مصبح43

حسن عاشور عنٌد عرٌب44ً

حسن مطر شرٌف جراح45

حسن مفٌد عبد االمٌر 46

حسٌن حامد جاسم حسٌن47



حسٌن سلمان مجٌد هاشم48

حسٌن عباس تقً محمد49

حسٌن عبد الجبارشاكر50

حسٌن عبد الزهرة لفتة51

حسٌن عالء حسٌن جعفر52

حسٌن عالء فاخر 53

حسٌن مازن مكً راشد54

حسٌن نبٌل صالح فالح55

حسٌن نعٌم حسٌن سمٌر56

حمزة ثائر كرٌم 57

حمزة عباس خضٌر58

حمزة نجم عبد59

حنان عباس عبد الزهرة60

حوراء حٌدر عبد الرزاق 61

حٌدر حمٌد تعبان 62

حٌدر خلٌل ابراهٌم 63

حٌدر عادل بدن جابر64

حٌدر عبد الرسول نٌروز 65

دعاء عبد الكاظم محمد 66

ذو الفقار محسن محمد67

رباب خالد جاسم خٌري68

رجائً امٌن منصور محسن69

رحمن حسٌن نعمة زغٌر70

رسل رٌاض عودة عل71ً

رضا محمد حسن لطٌف72

رغد عبد الكرٌم مختاض73

رقٌة عبد الزهرة جبار 74



رند غازي فٌصل كرٌم75

رواء احمد محمد صالح76

رٌام علً نصٌر مسعود77

رٌسان سلطان فاضل 78

زكً ٌحٌى علً نعٌم79

زهراء اٌوب ثامر محمد80

زهراء ثامر عبد الحسن 81

زهراء عبد الزهرة حسٌن 82

زهراء عدي مهاوي شوكت83

زهراء عماد كامل عل84ً

زهراء كاظم مجٌد 85

زٌن العابدٌن ابراهٌم 86

زٌن العابدٌن عباس محمد 87

زٌنب احمد علوان 88

زٌنب عبد الباقً حسٌن 89

زٌنب عبد العزٌز عبد السادة 90

زٌنب محمد جاسم محمد91

زٌنب هاشم عبود حمزة92

زٌنة عبد الرضا عبد الصمد 93

ساجد قاسم خمٌس حٌال94

سالً ناجً خزعل عبود95

سامً مصطفى ابراهٌم 96

سجا تحسٌن علً 97

سجاد احمد جعفر فرج98

سجاد جبار خالد99

سجاد عبد الحسٌن هلٌل 100

سجى خلٌل ابراهٌم محمد101

سنٌة شرٌف مؤنس102

سٌف الدٌن جمٌل جبار 103



شكران عبد الباري مسلم 104

شهد ماجد عبد الواحد 105

شٌرٌن محمود عبود 106

شٌماء جلٌل مراد محمد 107

شٌماء فٌصل شكري 108

صفا محمد عبد الرضا 109

صفٌة فراس ٌوسف110

طالب عبد االمام صبري111

طفوف ثاثر خلف112

طٌف حسٌن لفتة 113

عادل ٌاسٌن خضٌر 114

عباس احمد زٌارة 115

عباس حسٌن علً زباري116

عباس عبد المحسن عباس 117

عباس عالء كاظم احمد118

عباس عماد عباس 119

عباس كرٌم عجٌل 120

عبد االمٌر ثائر عبد االمٌره 121

عبد الجلٌل مسلم خلٌل 122

عبد الرحمن عدنان شاهً 123

عبد الرحمن محمد جاسم124

عبد الكرٌم عباس عبد الكرٌم 125

عبد اللطٌف بهجت عبد اللطٌف126

عبدهللا احمد هالل زعالن127

عبدهللا امجد صبري 128

عبدهللا حسن جمعة 129

عبدهللا فاضل خلف 130

عبدهللا محمد ناصر ٌعقوب131

عبدهللا ولٌد عبد الكرٌم 132



عالء غازي داوود اٌوب133

علً احمد عباس عبود134

علً احمد عواد مسلم135

علً تركً احمد دروٌش136

علً حسٌن ظاهر سعدون137

علً حسٌن عباس جاسم 138

علً حٌدر الزم محمد139

علً شبر عاشور محمد140

علً صمد كرٌم سوادي141

علً عبد الكرٌم قاسم 142

علً فالح جاسم وادي143

علً قاسم بغٌلً برٌبش144

علً كرٌم وصً عوف145ً

علً محسن عباس جابر146

علً محمد خمٌس حسن147

علً محمد ناصر148

علً مرتضى عبد العالً 149

علً مكً عزٌز عبد الح150ً

علً منعم محمد محمود151

علً مؤٌد عبد الهادي 152

علً ٌعقوب ٌوسف خلف153

عمار عبد الحسٌن جونً 154

عهود شلش عودة جبر155

غدٌر عبد السادة سلمان 156

غسان مزهر ضاحً فرج157

فاطمة حسٌن صبار جاسم158

فاطمة عبد الحمٌد صالح 159

فاطمة ماجد حمٌد ٌعقوب160

فاطمة محمد حمٌد رمضان161



فٌصل سعٌد عبد االمام  162

قتٌبة حسٌن علً جبار163

كرار عبد الحسٌن سلٌم164

كرار كرٌم عزٌز عبد165

كرار هٌثم طاهر 166

كلثوم عدنان جونً محمد167

لمى عبد الصمد مصطفى 168

مجتبى عبد الحسن مطرود 169

مجتبى عبد اللطٌف جاسم170

محمد باقر احمد مشكل171

محمد جاسم شلش172

محمد جمعة داوود غافل173

محمد جمٌل عبد الحافظ 174

محمد جواد عبد الرضا 175

محمد جواد كاظم 176

محمد حسن عباس  177

محمد حسٌن عبود 178

محمد خالد جاسم خٌري179

محمد رشٌد صغٌر كمر180

محمد صباح عبدعل181ً

محمد صباح محمد182

محمد عباس عبد الكرٌم 183

محمد عالء سلمان احمد184

محمد علً عودة 185

محمد عونً كاظم حبٌب186

محمد قاسم غازي طه187

محمود عباس محمد زغٌر188

مرتضى رافع علً حسٌن189

مرتضى محمد علً جاسم 190



مصطفى احمد عواد 191

مصطفى جمال حسٌن 192

مصطفى صباح لفته193

مصطفى عبد النبً الزم 194

مصطفى علً كامل 195

مصطفى فؤاد هاشم 196

مصطفى محمد مبارك 197

معالً اسعد طه حسٌن 198

منتضر احمد هاشم 199

منتضر محمد راضً عل200ً

منتضر ناصر حسٌن 201

منتهى جبار هاشم202

منى عبد الهادي كاظم 203

مهدي ناظم حمود 204

مؤتمل ماجد حسن صٌهود205

مؤمل ناجً صبري206

مٌامٌن عبد الزهرة مطر 207

ناصر عدنان ناصر 208

نجالء جبار عوٌد 209

ندى فارس هادي 210

نرجس ماجد حسن 211

نشوان مجٌد طعمة212

نغم طارق جبار 213

نماء عبد الكرٌم منصور 214

نور الهدى عادل فعل 215

نور الهدى نجاح قدور216

نور حامد علً راض217ً

نور رٌاض صادق218

نور ضٌاء ناصر حسٌن219



نور عبد علً حمٌد 220

نوري ولٌد نوري محسن221

هاجر داود سالم عباس222

هدى عبد العزٌز سعود 223

هدى علً خضٌر عباس224

هٌفاء ودٌع محمد امٌن225

وسام حرب خلف 226

وسام علً عبد الحسن 227

والء كامل صبٌح ناطور228

ٌاسٌن مؤٌد ٌاسٌن 229

ٌحٌى عبدالحسٌن مجٌد230

ٌوسف عقٌل جعاز 231


