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  ستة وعشرون 53 ستة عشر 43 عشرة 41 عمر هيالن مطشر نجم  .105

  سبع وعشرون 51 خمسة عشر 42 اثنتا عشر 45 عهود عباس فاضل عبد  .102

  اربعة وعشرون 51 اثنتا عشر 45 اثنتا عشر 45 غادة فارس خرموش علي  .107

  تسع وعشرون 51 خمسة عشر 42 اربعة عشر 41 غفران راسم سلمان ناصر  .108

فاتن عباس سلمان   .109

 ابراهيم

  خمسة وعشرون 52 رثالثة عش 41 اثنتا عشر 45

فاتن عبد الرحمن جليل   .143

 ابراهيم

  سبع وثالثون 11 عشرون 51 سبعة عشر 41

  احدى وثالثون 14 خمسة عشر 42 ستة عشر 43 فاديه طاهر خضير كاظم  .141

  احدى وعشرون 54 اثنتا عشر 45 تسعة 1 فاطمه صباح عباس طه  .146

فرح عبد الرحمن حميد   .140

 محمد

  سبع وعشرون 51 احدى عشر 44 ستة عشر 43

  ستة وعشرون 53 اثنتا عشر 45 اربعة عشر 41 فيصل محمود خلف  .144

قاسم  عباس ضاري   .145

 جاسم مطر

  ستة وعشرون 53 احدى عشر 44 خمسة عشر 42

  اربعة وعشرون 51 تسعة 1 خمسة عشر 42 كرار احمد شهاب احمد  .142

  اثنان وعشرون 55 اربعة عشر 41 ثمانية 2 كرار جاسم شهاب احمد  .147

  اربعة وعشرون 51 اثنتا عشر 45 اثنتا عشر 45 لمى هادي فهد خميس  .148

  ستة وعشرون 53 اثنتا عشر 45 اربعة عشر  41 مازن حامد محمود خضير  .149

  تسع وعشرون 51 اربعة عشر 41 خمسة عشر 42 ماهر حاتم يوسف كريم  .153
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  ثمانية عشر  42 اثنتا عشر 45 ستة 3 مقداد يحيى حسين   .151

  اثنان وعشرون 55 اربعة عشر 41 ثمانية  2 د كريم حمودمحمد احم  .156

  اربعة وثالثون 11 ستة عشر 43 ثمانية عشر 42 محمد اياد حمدان ياسين  .150

محمد خليل ابراهيم عبد   .154

 هللا

  اثنان وثالثون 15 اربعة عشر 41 ثمانية عشر 42

محمد رعد اسماعيل   .155

 محيسن

  عشرون 51 اثنتا عشر 45 ثمانية 2

  ثالثون 11 خمسة عشر 42 خمسة عشر 42 سهيل حاتم مطلك محمد  .152

  اثنان وعشرون 55 اربعة عشر 41 ثمانية 2 محمد علي محان سعيد  .157

  احدى وثالثون 14 سبعة عشر 41 اربعة عشر 41 محمد فرات صالح حمادي  .158

محمد قاسم اسماعيل   .159

 راضي عباس

  سبعة عشر 41 تسعة 1 ثمانية  2

  خمسة وعشرون 52 ثالثة عشر 41 اثنتا عشر 45 فمحمد نزار عايش مخل  .123

  ثالثون 11 ثالثة عشر 41 سبعة عشر 41 محمود كريم جلوب سباح  .121

  سبع وعشرون 51 سبعة عشر 41 عشرة 41 مرام حميد عبد عباس  .126

مروه غضبان مغير عبد   .120

 هللا

  ثمان وعشرون 52 اربعة عشر 41 اربعة عشر  41

  ثمان وعشرون 52 اربعة عشر 41 عة عشرارب  41 مريم نجم هادي نجم  .124

مصطفى ابراهيم هندي   .125

 حمد

  خمسة وعشرون 52 ستة عشر 43 تسعة 1

  خمسة وعشرون 52 ثالثة عشر 41 اثنتا عشر 45 مصطفى احمد عبد  .122

مصطفى خميس راضي   .127

 خلف

  تسع وعشرون 51 اربعة عشر 41 خمسة عشر 42

مصطفى علي وهيب   .128

 محمود

  ثالثون 11 ستة عشر 43 اربعة عشر  41

مصطفى فالح قدوري   .129

 محمود

  اربع وثالثون 11 ستة عشر 43 ثمانية عشر 42

  سبع وعشرون 51 خمسة عشر 42 اثنتا عشر 45 مصطفى وليد حميد  .173

  اثنان وثالثون 15 ستة عشر 43 ستة عشر 43 مالك موفق عارف جميل  .171

  سبع وعشرون 51 خمسة عشر 42 اثنتا عشر 45 منتظر طاهر حسن داود  .176

  ستة وعشرون 53 اربعة عشر 41 اثنتا عشر 45 منى طه رشيد خلف  .170

  ونعشرواربعة  51 عشرة 41 اربعة عشر  41 مها رعد احمد ذياب   .174

  خمسة وعشرون 52 اثنتا عشر 45 ثالثة عشر 41 مهند حسين نايف جواد  .175

  ثالث وعشرون 51 اثنتا عشر 45 احدى عشر 44 مهيب مجيد جميل حمد  .172

  اثنان وعشرون 55 اثنتا عشر 45 عشرة 41 مياده زيدان خلف علي  .177

نبأ سعد ابراهيم عبد   .178

 الكريم

  تسع وعشرون 51 ستة عشر 43 ثالثة عشر 41

نبراس يوسف مهدي   .179

 صالح

  اربعة وعشرون 51 اربعة عشر 41 عشرة 41

  تسعة عشر  41 ثمانية 2 احد عشر  44 ندى ساجر داود مشعل  .183
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  احدى وعشرون 54 احدى عشر 44 عشرة 41 حسن ندا نهى ثاير  .181

  تسع وثالثون 11 عشرون 51 تسعة عشر 41 نورا سعد جريان   .186

  اثنان وثالثون 15 ستة عشر 43 ستة عشر 43 نور حسن عباس مجيد  .180

  اربعة وثالثون 11 سبعة عشر 41 سبعة عشر 41 نور حسن علي نصيف  .184

  احدى وثالثون 14 ثمانية عشر 42 ثالثة عشر 41 نور حوميد شلو حاجي  .185

  سبع وعشرون 51 ستة عشر 43 احدى عشر 44 نور ضياء كاظم مهدي  .182

  تسع وعشرون 51 خمسة عشر 42 اربعة عشر 41 نوفل عدنان علي حميد  .187

هارون خيام هارون   .188

 سليمان

  احدى وثالثون 14 ثمانية عشر 42 ثالثة عشر 41

  تسعة عشر 41 تسعة 1 عشرة 41 هبه رائد عاصي حسن  .189

هبه مهند عبد الرزاق   .193

 حسيب

  احدى وعشرون 54 عشرة 41 احدى عشر 44

  خمسة وعشرون 52 ستة عشر 43 تسعة 1 هدى خليل هاشم شهاب  .191

  تسع وعشرون 51 ستة عشر 43 ثالثة عشر 41 هدى سطوان صالح حسن  .196

  ثالثون 11 اربعة عشر 41 ستة عشر 43 هديل حسن عناد يعقوب  .190

الء الدين احمد هديل ع  .194

 محمد

  ثمانية وعشرون 52 خمسة عشر 42 ثالثة عشر 41

  احدى وعشرون 54 اربعة عشر 41 سبعة 1 هديل هاشم محمد مرهون  .195

  ثمانية وعشرون 52 اربعة عشر 41 اربعة عشر 41 همسه قاسم حاتم مطلك  .192

  اثنان وثالثون 15 ستة عشر 43 ستة عشر 43 هيثم جاسم محمد طاهر  .197

  ثالث وعشرون 51 ثالثة عشر 41 عشرة 41 كريم شكر حميد هيثم  .198

وديان جاسم حمادي   .199

 فياض

  خمسة وعشرون 52 احدى عشر 44 اربعة عشر 41

 وسام عبد الخالق طالب علوان  .633
  ستة وعشرون 53 ثالثة عشر 41 ثالثة عشر 41

  عشروناثنان و 55 اثنتا عشر 45 عشرة 41 وضاح طالب علي خلف  .631

  سبع وعشرون 51 ستة عشر 43 احدى عشر 44 امين  وفاء جهاد  .636

  ثالثون 11 عشر اثنتا 45 ثمانية عشر 42 نور خليل ابراهيم  .630

ياسمين مهدي صالح   .634

 حسن 

  تسعة وعشرون 51 خمسة عشر 42 اربعة عشر 41

  احدى وثالثون 14 سبعة عشر 41 خمسة عشر 42 منى مثنى محسن محمد   .635

  احدى وعشرون 54 تسعة 1 شراثنتا ع 45 علي كريم موسى  .632

  اثنان وعشرون 55 ثالثة عشر 41 تسعة 1 سرمد عادل كامل قرندل  .637

  اثنان وعشرون 55 عشرة 41 اثنتا عشر 45 ماشاءهللا عبد الباري خالد  .638

  سبع وثالثون 11 تسعة عشر 41 ثمانية عشر 42 قيصر محمود خلف  .639

  ثمان وعشرون 52 اربعة عشر 41 اربعة عشر 41 ضياء احمد محمد   .613
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  خمسة وثالثون 12 ثمانية عشر 42 سبعة عشر 41 بندر علي اسماعيل   .611

  ثالثون 11 خمسة عشر 42 خمسة عشر 42 ايات علي احمد شهاب  .616

  اربعة وعشرون 51 اثنتا عشر 45 اثنتا عشر 45 ايناس حميد بندر عزيز  .610

  الثوناحدى وث 14 اربعة عشر 41 سبعة عشر 41 مصطفى عامر عبد علي  .614

  اثنان وعشرون 55 احدى عشر 44 احدى عشر 44 علي كامل مرهج فرمان  .615

  ثمانية عشر 42 تسعة 1 تسعة 1 ماهر سعد عبد علي  .612

  عشرون 51 احدى عشر 44 سبعة 1 عماد كامل ابراهيم خليل  .617

  خمسة عشر  42 تسعة 1 ستة  3 شهد طالب خضير  .618

  اربعة وثالثون 11 ة عشرسبع 41 سبعة عشر 41 سحر تركي هادي مجيد   .619

  عشرون 51 تسعة 1 احدى عشر 44 نهاد ناجي   .663

  احدى وعشرون 54 تسعة 1 اثنتا عشر 45 سعد مهدي خضير   .661

 

 

 

 

 

 تاخذ من قوائم الحضور العبور
  ستة عشر  43 عشرة 41 ستة  3 ابراهيم  سحر واثق 4

  ية عشر ثمان 52 اربعة عشر  41 اربعة عشر  41 هبة زاحم عبدهللا 
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 المالحظات االسم ت

 0/1/6312في  21التسجيل  كتاب عبد الكريم قاسم لطيف 1

 بموجب االمر تاجيل ثاني في الصف الثاني   رشيدواسراء كريم خ 6

 كتابنا  دالل جدوع نصر ضائع 
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 6315/6312الغياب للعام الدراسي بسبب  الرسوب

 المالحظات  االسم ت

 لم تباشر كتابنا سارة نبيل جمال 1

 لم يباشر وترقين قيد كتابنا عبد هللا اياد حميد 6

 لم يباشر وترقين قيد كتابنا حيدر خالد ابراهيم 0

 لم يباشر وترقين قيد كتابنا فراس يوسف ناوي  ويس 4

 يباشر وترقين قيد كتابنا لم قاسم جاسم عبود 5

   

 6312/  6315المنقولين للعام الدراسي 

 المالحظات االسم ت

 نقلت لبغداد وداد عبدهللا علي طعان 1

6   

   

   

 


