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 املالحظات                  اسم الطالب ت
                   احمد رهيف سعد مطلك   .1
                   صكلوك عبد فاضل احمد  .2
                   االء عادل عبد الجليل سالم  .3
                   ام البنين سالم عبد حسن  .4
                   ام البنين كاظم عبد محمد  .5
                   انوار خليل ابراهيم سلمان  .6
                   فارس زايد حسن بتول  .7
                   علي نعيم ماجد بتول  .8
9.  

 تمارا ابراهيم حمود ثامر
                  

11.  
 فليح ضيدان علي حسين

                  
11.  

 حسين علي عطية عبد
                  

12.  
 عبود جعفر فائز حسين

                  
                   حسين منعم طالب كاظم  .13
                   حسين نبيل ابراهيم فضل  .14
15.  

 حوراء مؤيد علي حسين
                  

16.  
 دالل خالد كاظم خلف
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17.  
 يحيى يوسف توفيق رقيه

                  
18.  

 رقية صباح جاسب ناصر
                  

                   احمد جعفر عليزهراء   .19
                   زهراء حيدر هاشم يحيى  .21
                   زهراء محمود مثكال كعيد  .21
22.  

 عبدالحميد ابراهيم احمد زينب
                  

 زينب عبد الجبار ونان عبود  .23

( باألمر 2022 -2021فصل بالغش للعام الدراسي)

 5/4/2022في  7/15/2713

                  

24.  
 االمام عبد شاكر مزيد زينب

                  
                   زينب هاني قاسم احمد  .25
26.  

  9/11/2122في  3/11/7485( باألمر2123-2122تأجيل للعام الدراسي) سارة سعد عبد العزيز براك
                   عبادي كاظم ضياء سجاد  .27
 سجاد عالء صبري لفتة  .28

 (1)نظم  عابر

                  
                   محمد جاسم محمد سجى  .29
                   الحافظ عبد صباح نبراس سوسن  .31
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31.  

 الحسين عبد ابراهيم الحسين عبد ضحى
                  

32.  
 ضحى محمد جبار ناصر

                  
33.  

 ظاهر علي طعمة علي
                  

                   غالي عسكر جعفر عباس  .34
                   عباس سالم سعيد علي  .35
                   عال عبد السالم خلف الهدروس  .36
                   محمد لالص احمد علي  .37
 الرسول مالك طالبعلي عبد   .38

-2021( تأجيل للعام الدراسي))عبور بمادة االحصاء

 11/1/2022في  3/11/271( باألمر 2022

                  

                   علي غازي بوهان سلطان  .39
                   غدير حسين جاسب عبد هللا  .41
                   السيد عبد جبار قاسم غدير  .41
                   الودود عبد طه جمال ةفاطم  .42
43.  

 عذافة مھدي صالح فاطمة
                  

                   كوثر عماد عيسى اسماعيل  .44
                   محمد باقر حيدر سالم خضير  .45
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                   محمد جاسم محمد عطيه  .46
                   حسين مھدي شاكر محمد  .47
                   سعدون يوسف كاظم محمد  .48
 مرتضى مجيد كتاب جاسم  .49

 (2)نظم  عابر

                  
                   مرتضى صبيح نبات خلف  .51
                   مروه عبد الواحد محمود حداد  .51
                   مصطفى منذر حاجم سوادي  .52
                   منتظر صادق محسن ماجد  .53
54.  

 منتھى عبد الحسين محمد كاظم
                  

55.  
 صخي النبي عبد صالح مھدي

                  
56.  

 طالب عامر عماد مھدي
                  

                   رياض نعمه عجيل ةنعم  .57
                   حمد صبار راضي ھاجر  .58
 عبد السالم داود سلمان ةھب  .59

 (1)نظم  عابر

                  

                   جاسم علي عدنان ھند  .61
                   علي طعمة وسام وفاء  .61
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 ةاستضافــة من الدراســـات المســـائي

 اخالص مصطفى محمود العبد هللا  .62

 يا ارهاب( اذوي الشھداء)ضح
 29/11/2122في  3/11/8253باألمر ( 2123-2122تأجيل للعام الدراسي)

 زينب محمد عبد الكريم علكم  .63
 (نظام بائديا اضح)ذوي الشھداء

                  
 سعدية جبار غضبان رخيص  .64

 (يا ارهاباضح)ذوي الشھداء

                  
                   قاسم احمد لفتة قاسم  .65
 مصطفى ابراھيم احمد ابراھيم  .66

 (يا ارهاباضح)ذوي الشھداء

                  
 ياسمين ماجد حميد مظلوم  .67

 (نظام بائديا اضح)ذوي الشھداء

                  
 


