
اسم الطالب الرباعيت

ابرار منترص حامد عامر 1

ابراهيم احمد عبود  ابراهيم2

إبراهيم رعد جميل 3

احمد سعد شفك رستم4

راسبة/ ارساء عماد تركي عنتيك5

احمد عادل عبد الرزاق عبود 6

افراح جعفر جبار هادي7

2022-2021رسوب بالغياباقتصاد+ عبور تكامل /االء مازن بدر صابر8

ن صفاء غازي عزيز العبيدي8 الحسي 

راسبة / اميمة ماجد تركي هيكل9

ايمان ثائر حميد مغامس10

آيات محمد غالي سهيل11

بنت الهدى خالد عبداللطيف سالم12

تبارك دريد خالد عبداللطيف13

جنان نعيم عبد الحسين عناد14

ي15 حدود تالي حاجم فرز الخزرج 

ن معله عباس16 راسب / حسن حسي 

حسن محسن عبدهللا حسن17

عبور مصفوفات وجبر خطي/ حسن وسام ريسان خيول18

ن أحمد جاسم محمد 19 حسي 

دعاء كاظم جري    ح يوسف20

رحيم حسن رحيم حسان21

زمن جواد محمد عبد العالي 22

ي23
زهراء اياد كاظم بانن

زهراء رعد عبدالرضا احزيم24

زهراء فاضل رعيدعلوان25

زهور عطية عبد هللا عبد الرزاق26

زينب عادل صدام محمد 27

زينب علي مولة داخل عبدهللا28

زينب فاضل عباس حبيب29

سارة أسامة عبد الرزاق سلمان 30

سارة عصام حميد جاسم 31

سجاد صالح عبد السيد محمد32

سجاد مؤيد فيصل33

2023-2022العام الدراسي / الدراسة الصباحية -  أ-شعبة /  طلبة المرحلة الثالثة 

ي 
مطالب مواد الكورس الثانن

ي 1 وانحدار1مطالبة احصاءر
 و كل مواد الكورس الثانن

ي 1 وانحدار1مطالبة احصاءر
 و كل مواد الكورس الثانن



ن 36 سج  خلف عويد حسي 

سلىم عقيل جاسم محمد37

سندس خالد حاتم ايدام 39

شكران احمد قنديل عبيد 40

ضج مجاهد شعبان عبد اللطيف 41

عبد هللا كاظم حنتوش عبد الرضا 42

علي امي  حسن نارص 43

علي حيدر عبدهللا عباس44

علي صاحب مطر حسن 45

علي صالح عبداالمام سواد46

ن محسن حمود47 علي عبدالحسي 

 علي 48
ن علي عقيل حسي 

غصون هاشم حمود حمادي49

فاطمة طلب نجم مبارك 50

فاطمة عبدالمنعم ابراهيم صالح51

فاطمة السيد يوسف سالم 52

فاطمة حسام فوزي اكوش 53

فاطمة فياض عبد خوير54

محسن علي نعيم عبد هللا55

ي محمد سعدون فلجي56
محمد تق 

محمد جاسب عبود مذكور57

محمد خزعل طعمة معيوف 58

محمد طاهر عبدالحسن دنبوس59

محمد فيصل خلف معيدي60

محمد هادي دشر شرهان61

محمد يوسف عبد القادر احمد62

مؤمل عبد الرضا انطيته عبد الصاحب63

ي   نبأ عبد الرزاق محمد عيىس64
ن
نقل ال جامعة       باالمر االداري     ف

نرجس رعد جبار خلف65

نور شاكر محمود عواد 66

نوره لطيف محمد وحيد67

هاجر رافد عبد الحسن حسن 68

هدى عبد الحسن سهر موىس 69

يوسف وهاب كامل عجيل70
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