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 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  القسم )    اسم رئيس   (            اسم التدريسي ) 

 

 

   اثنان وثالثون  01 سبعة عشر  11 خمس عشرة  15 االء شهاب احمد عبد  .1

  وعشرون تسع  19 ثمانية عشر  11 احدى عشرة 11 االء عادل محمد علو  .1

  ثمانية وعشرون  11 ثمانية عشر  11 عشر درجات  13 احمد جاسم محمد عباس  .0

  وعشرون سبع  11 اربع عشرة 14 ثالث عشرة 10 أحمد طالل أكرم محمد  .4

  ثمان وعشرون  11 ثمانية عشر   11 عشر درجات  13 احمد رباح لفتة عبد هللا  .5

  ثمان وعشرون 11 ستة عشر  16 اثنتا عشرة 11 احمد طالب محمود مسلم   .6

احمد عبد السالم  كاظم   .1

 مطلق

  ست وعشرون 16 سبعة عشر  11 تسع درجات  9

احمد عبد السالم سامي   .1

 خميس

  سبع وعشرون 11 ثمانية عشر  11  تسع درجات 9

  ست وعشرون  16 ستة عشر  16 عشردرجات  13 احمد علي منصور علي  .9

  تسع وعشرون 19 اربع عشره  14 خمس عشرة 15 احمد فليح حسن عبد هللا  .13

  ثمان وعشرون  11 سبع عشرة  11 احدى عشرة  11 احمد قاسم محمد عباس  .11

  تسع وعشرون 19 ست عشرة  16 ثالث عشرة 10 احمد محمد عبود  .11

  تسع وعشرون  19 خمس عشرة  15 اربع عشرة 14 اسامة رحيم عبد هللا فاضل  .10

اسراء شاكر محمود   .14

 سلمان

  احدى وثالثون  01 سبع عشرة  11 اربع عشرة 14

  اربع وثالثون  04 خمس عشرة  15 تسع عشرة 19 اسراء عناد كاظم  .15

  ست وعشرون 16 خمس عشرة  15 عشرةاحدى  11 اسماء عامر جدوع حسين  .16

  ثمان وعشرون 11 ستة عشر  16 اثنتا عشرة  11 اسيا احسان علي عباس  .11

  ثالثون  03 سبع عشرة  11 ثالث عشرة 10 اسيل جمال عالوي شيحان  .11

  ثالثون  03 ثمان عشرة  11 اثننتا عشرة  11 اقبال حامد سعيد فريح  .19

  ثالثون 03 خمس عشرة  15  خمسعشرة 15 افراح عطا عبد عباس   .13

  ثالثون  03 ست عشرة   16 اربع عشرة  14 أمجد سعيد علي منصور  .11

  ثالثون  03 اربع عشرة  14 ست عشرة  16 أمل مهدي عبد كريم  .11

أمنه عبد الغفور صبري   .10

 مراد

  ثمان وثالثون  01 تسع عشرة   19 تسع عشرة  19

  ثالث وثالثون  00 سبع عشرة   11 ست عشرة  16 أمير كاظم عبعوب علي  .14

انوار صبحي علوان   .15

 ابراهيم

  اثنان وثالثون  01 خمس عشر  15 سبع عشرة 11

اوس محمد عبد الرزاق   .16

 عبد الرحمن

  خمس وعشرون  15 اربع عشرة  14 احدى عشرة  11

  ثمان وعشرون  11 ست عشرة  16 اثنتا عشرة  11 ايات قحطان محسن علي  .11

  اثنان وثالثون  01 سبع عشره  11 خمس عشرة  15 جاسم أية نبيل محمد  .11

  احدى وثالثون 01 تسع عشرة  19 اثنتا عشرة  11 ايالف جميل كامل علوان  .19

  ثالثون  03 تسع عشرة  19 احدى عشرة  11 ايمن ثامر مساعد عبد هللا  .03
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أيه تحسين علي عبد   .01

 الرحمان

  ثالثون  03 ثمان عشرة  11 اثنتا عشرة  11

  ادى وثالثون  01 خمس عشرة  15 ست عشرة  16 آيه صبحي مجيد صالح  .01

  ثالث وثالثون  00 سبع عشرة  11 ست عشرة  16 بان شوكت عبد هللا رميض  .00

  ثالث وثالثون  00 ست عشره  16 سبع عشرة  11 بدر جاسم بدر حمود  .04

  ست وعشرون  16 اربع عشرة  14 اثنتا عشرة  11 برهان سلمان عبود   .05

بشائر رعد اسماعيل   .06

 محيسن

  تسع وعشرون  19 خمس عشره  15 اربع عشرة  14

  سبع وثالثون  01 تسع عشره  19 ثمان عشر  11 بهاء ستار صالل شرعي  .01

  وثالثون  خمس 05 سبع عشره 11 ثمان عشر  11 بهاء عباس مجيد رمضان  .01

  وثالثون  اثنان 01 ثمان عشره  11 خمس عشرة  15 جنه جمال جبار حسين  .09

  خمس وعشرون  15 اربع عشره  14 احدى عشر  11 جوريه جواد كاظم يحيى  .43

  تسع وعشرون  19 ثالث عشره  10 ست عشرة 16 حازم جاسم محمد خلف  .41

  ثالث وعشرون  10 اثنا عشره  11 احدى عشرة  11 حسام محمد علي سابط  .41

  وثالثون  ثالث 00 ست عشره  16 سبع عشرة 11 حسن ثاير فالح علي  .40

  سبع وعشرون  11 اربع عشره  14 ثالثعشرة  10 حسن صالح مهدي عليوي  .44

  ست وعشرون  16 خمس عشره  15 احدى عشرة  11 حسين اياد متعب طعمة  .45

  سبع وعشرون  11 ست عشره  16 احدى عشرة  11 حسين علي حسين منصور  .46

  ت وعشرون س 16 ست عشره  16 عشر ة درجات 13 حسين علي رحيم غايب  .41

حمزه عبد الرحمن حسب   .41

 هللا سلمان 

  خمس وعشرون  15 خمس عشره  15 عشرة درجات  13

حنان صادق مهدي   .49

 حمودي

  اربع وثالثون  04 خمس عشره  15 تسع عشرة  19

  وعشرون  ثمان 11 خمس عشره  15 ثالث عشرة 10 حنان علي محمد عبود  .53

   ثمان وعشرون  11 ست عشره  16 رةاثنتا عش 11 حنان كامل اسماعيل خليل  .51

  احدى وثالنون  01 ست عشره  16 خمس عشرة  15 حنين ماهر رحيم خليل  .51

  ثالث وثالثون  00 سبع عشره  11 ست عشرة  16 حيدر اياد داود سلمان  .50

  ثالثون  03 اربع عشره  14 ست عشرة  16 حيدر حميد كريم علوان  .54

حيدر عبد الغفار مبارك   .55

 هابعبد الو

  ثالثون  03 خمس عشره  15 خمس عشرة  15

  ثمان وعشرون  11 اربع عشره  14 اربع عشرة  14 حيدر فيصل يحيى سعود  .56

 اربع عشرة 15 ختام حسين خلف حسين  .51
 

  اثنان وثالثون  01 سبع عشره  11

 ستة عشرة 16 ختام عدنان محمد سلمان  .51
 
 

  ثالثون  03 اربع عشره  14

  ثالثون  03 ست عشره  16 اربع عشرة 14 ن محمددعاء جواد سلما  .59

 عشرة 13 دعاء عماد خضير عباس  .63
 
 
 
 
 
 
 
 

  سبع وعشرون  11 سبع عشرة  11
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  تسع وثالثون  09 تسع عشره  19 عشرون 13 ديار طاهر ياسين أرحيم  .61

  ت وعشرون س 16 اربع عشره  14 اثنى عشر 11 رائد صادق كريم جلوب  .61

  تسع وعشرون  19 خمس عشره  15 اربع عشرة 14 رائد ضياء فاضل  .60

  ثمان وعشرون  11 ثالث عشره  10 خمسة عشرة 15 رحمه اكرم اسعد ظاهر   .64

رسل سمير عبد الرحيم   .65

 وهيب

  ثالثون  03 اربع عشره  14 ست عشرة 16

  سبع وعشرون  11 ثالث عشره  10 اربع عشرة 14 رسل قحطان عبد هللا حميد  .66

 ثمان عشرة 11 رغد عدنان لطيف منصور  .61
 

  خمس وثالثون  05 سبع عشره  11

  ثالثون  03 ست عشره  16 اربع عشرة 14 رفل ثائر حسين عليوي  .61

 ست عشرة 16 رقيه معد محمد محمود  .69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ثالث وثالثون  00 سبع عشره  11

  ثالث وثالثون  00 ثمان عشره  11 مسة عشرةخ 15 رنا ثاير سامي عناد  .13

  سبع وثالثون  01 عشرون  13 سبع عشره 11 رنا عباس فاضل نوار  .11

رهام عبد الرحمن احمد   .11

 هادي

  ثالثون  03 ست عشره  16 اربع عشرة. 14

  خمس وثالثون  05 سبع عشره  11 ثمان عشرة 11 رواء اسماعيل حميد مجيد  .10

  احدى وثالثون  01 اربع عشره  14 سبع عشر 11 رواء ستار علي ساجت  .14

  تسع وثالثون  09 تسع عشره  19 عشرون 13 رواء فائق محمد سدرة  .15

  ثمان وعشرون  11 ست عشره  16 اثنى عشر 11 رواء محمد نزال عمارة   .16

  احدى وثالثون  01 ثمان عشره  11 ثالث عشرة 10 رواسي لطيف خليفه كاظم  .11

  ثمان وعشرون  11 ست عشره  16 اثنى عشر 11 هديرويدة محمد علي م  .11

  تسع وثالثون  09 تسع عشره  19 عشرون 13 ريام جليل شنيف علوان  .19

  خمس وثالثون  05 سبع عشره  11 ثمان عشرة 11 ريام حاتم حسن  محسن  .13

  احدى وثالثون  01 اربع عشره  14 سبع عشرة  11 زكي كريم مهدي حمد  .11

  اربع وعشرون  14 ثالث عشر  10 احدى عشرة  11 عليزمن نايف فهد عبد   .11

  احدى وثالثون  01 خمس عشره  15 ست عشرة  16 زهراء حازم سليم موسى  .10

  اثنان وثالثون  01 ست عشره  16 ست عشرة  16 زهراء حسين صبري جبار  .14

زهراء خليل ابراهيم   .15

 مهدي

  ست وعشرون  16 اربع عشره  14 اثنتا عشرة  11

  سبع وعشرون  11 اربع عشره  14 ثالث عشرة   10 ء عادل فتحي عبدالزهرا  .16

  وثالثون  اثنان 01 سبع عشره  11 خمس عشر  15 زهراء قاسم حسن ضاحي  .11

  تسع وعشرون  19 ست عشره  16 ثالث عشرة  10 زياد طارق سامي علي  .11

   اربع وثالثون 04 ثمان عشره  11 ست عشرة 16 زياد ياسين محمود احمد  .19

  ست وعشرون  16 خمس عشره  15 احدى عشرة  11 زينب حسين علي حسين  .93
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  ادى وثالثون  01 ثمان عشره  11 ثالث عشرة  10 زينب خالد حسين حسن  .91

  احدى وثالنون  01 اربع عشره  14 سبع عشرة  11 زينب ماجد خزعل ناجي  .91

زينب هاشم قاسم محمد   .90

 علي

  ث وثالثون ثال 00 سبع عشره  11 ست عشرة  16

  ثالث وثالثون  00 ثمان عشره  11 خمس عشرة  15 زينب ياسر علي مصحب   .94

  خمس وثالثون  05 سبع عشره  11 ثمان عشرة  11 زينة مزهر محمد منشد  .95

  سبع وعشرون  11 ثالث عشره  10 اربع عشرة  14 ساجدة غانم مبارك اسعود  .96

  ثالثون  03 ست عشره  16 اربع عشرة  14 سارة رابح عبد هللا حمادي  .91

  ست وعشرون  16 خمس عشره  15 احدى عشرة  11 سارة وليد محمود مطرود  .91

  تسع وعشرون  19 ثمان عشره  11 احدى عشرة  11 ساره حافظ خليفه محمد  .99

ساره عباس فاضل محمد   .133

 علي

  ست وعشرون  16 ست عشره  16 عشرة درجات  13

 رة اربع عش 14 ساره فدعم محمد فدعم  .131
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سبع وعشرون  11 ثالث عشره  10

  ثمان وثالثون  01 عشرون  13 ثمان عشرة 11 سارة قيس احمد محسن  .131

  ثمان وعشرون  11 ست عشره  16 اثنتا عشرة 11 سامر حاتم عباس خزعل   .130

  ثالثون  03 اربع عشره  14 ست عشرة 16 ساهر هاشم محمد نصيف  .134

  تسع وعشرون  19 خمس عشره  15 اربع عشرة 14 ستار جبار كيطان مبارك  .135

  وثالثون  خمس 05 سبع عشره  11 ثمان عشرة 11 سجى خليل اسماعيل غزي  .136

 سبع عشرة 11 سحر شريف الفت مراد  .131
 
 

  اثنان وثالثون  01 خمس عشره  15

 ست عشرة 16 سحر عباس مبارك مهدي  .131
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ثالث وثالثون  00 سبع عشره  11

  ست وعشرون  16 ست عشره  16 عشرة 13 واثق ابراهيم حسينسحر   .139

  ثمان وعشرون  11 ثمان عشره  11 عشرة 13 سالم حسن عبد علي  .113

سرور عمر مصطاف   .111

 عثمان

  ثالثون  03 ثالث عشره  10 سبع عشرة 11

سرى حميد علي عبد   .111

 الدايم

  اربع وعشرون  14 اربع عشره 14 عشرة 13

  ثالثون ثالث و 00 سبع عشره  11 ست عشرة 16 دسرى ربيع محمد محمو  .110

  خمس وثالثون  05 ثمان عشره  11 سبع عشرة 11 سرى رياض  عباس حميد  .114

  احدى وثالثون  01 اربع عشره  14 سبع عشرة 11 سرى فوزي عبد علي  .115

 ست عشرة 16 سعد علي حمد محمد  .116
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  احدى وثالثون  01 خمس عشره  15

ؤدد نهاد عبد سمر س  .111

 اللطيف

  اثنان وثالثون  01 ست عشره  16 ست عشرة 16

  احدى وثالثون  01 اربع عشره  14 سبع عشرة 11 سندس صالح جليل مجيد  .111

  ست وثالثون  06 تسع عشره  19 سبع عشرة  11 سهاد سمير جعفر صادق  .119

سهير عبد الغفور حسين   .113

 علوان

  ثالثون سبع و 01 ثمان عشره  11 تسع عشرة  19
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  ثمان وعشرون  11 ثمان عشرة  11 عشرة درجات  13 سوسن احمد حميد احمد  .111

  ست وثالثون  06 ثمان عشرة  11 ثمان عشرة  11 سيروان عالء حسين عبد  .111

  احدى وثالثون  01 ست عشرة  16 خمس عشرة  15 سيف سعد محمود حسين  .110

  رون ست وعش 16 ثمان عشرة  11 ثمان  1 سيف ضياء جواد   .114

  اثنان وثالثون  01 سبع عشرة  11 خمس عشر  15 شهاب خضير علي حسين   .115

  ست وعشرون  16 اربع عشرة  14 اثننتاعشرة  11 شهد حسين عباس شندل  .116

  سبع وثالثون  01 ثمان عشرة  11 تسع عشرة  19 شهد خضير عباس عكاب  .111

  ست وعشرون  16 سبع عشرة  11 تسع  9 شهد رباح محمد حسين  .111

شهد عبد الكاظم محمد   .119

 حسين 

  خمس وثالثون  05 ثمان عشرة  11 سبع عشرة  11

شيماء رشيد مصطاف   .103

 جاسم 

  ست وعشرون  16 اربع عشرة  14 اثنتا عشر 11

شيماء عبد الودود علي   .101

 حسين

  ثالثون  03 خمس عشرة  15 خمس عشر  15

  سبع وعشرون  11 ست عشرة  16 احدى عشر  11 صفاء قاسم هاشم محمود  .101

  ثمان وعشرون  11 سبع عشرة  11 احدى عشر  11 صكر حاتم كريم حبيب  .100

  ست وعشرون  16 ثالث عشرة  10 ثالث عشر  10 ضياء احمد حمزة صلبي  .104

  ثالثون  03 ست عشرة  16 اربع عشر  14 ضياء سعيد سلمان سيد  .105

  ثالثون  03 خمس عشرة  15 خمس عشر  15 عاتكة احمد مجدي علي  .106

عادل فاضل شحاذه   .101

 ابراهيم

  سبع وعشرون  11 سبع عشرة 11 عشرة  13

  ثالث وثالثون  00 ثمان عشرة  11 خمس عشر  15 عاصفه كريم هاتف مجيد  .101

  خمس وثالثون  05 ثمان عشرة  11 سبع عشر 11 عباس أياد منصور علي  .109

عباس صبري جبوري   .143

 برجلي

  ى وثالثون احد 01 ست عشرة 16 خمس عشر  15

  ثالثون  03 اربع عشرة  14 ست عشر  16 عباس صفاء توفيق حسن  .141

عباس فاضل عبد هللا   .141

 مسعود

  ثمان وعشرون  11 ثالث عشرة  10 خمس عشر  15

عبد الرحمن أياد أحمد   .140

 حمد

  اربع وثالثون  04 تسع عشرة  19 خمس عشر  15

  ست وثالثون  06  تسع عشرة 19 عشرة  11 عبد هللا سعيد نوري حسن  .144

  احدى وثالثون  01 ست عشرة  16 خمس عشر  15 عالء كاظم ياسين مدحي  .145

  خمس وعشرون  15 ثالث عشرة  10 اثنتاعشر  11 عالء هادي سلمان زيني  .146

  وعشرون  ثالث 10 اربع عشرة  14 تسع  9 علي احمد حسين حمد  .141

  ث وعشرون ثال 10 اربع عشرة  14 تسع  9 علي احمد فرحان حداوي  .141

   ثالثون  03 عشرة ثمان  11 اثنتا عشر  11 علي جواد كاظم شيال  .149

  ست وعشرون  16 خمس عشرة  15 احدى عشر  11 علي سالم احمد كاظم  .153
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 السعي
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 التوقيع                   التوقيع
 ( أ . د . محمد يوسف حاجم  القسم )    اسم رئيس   (            اسم التدريسي ) 

 

 

  اثنان وثالثون  01 سبع عشرة  11 خمس عشر  15 علي عادل فياض جاسم  .151

  الثون ث 03 ثالث عشرة  10 سبع عشر  11 علي كريم حسب هللا حميد  .151

  سبع وعشرون  11 اثنا عشرة  11 خمس عشر  15 علياء زاحم محمد عبار  .150

  ثالث وثالثون  00 ثمان عشرة  11 خمس عشر  15 عمر روكان سلمان خليفة  .154

  سبع وعشرون  11 اربع عشرة  14 ثالث عشر 10 عمر ناصر علي حسين  .155

عوف رحمان حسين   .156

 علوان

  اربع وعشرون  14 اثنا عشرة  11 اثنتا عشر  11

  خمس وعشرون  15 خمس عشرة  15 عشرة  13 غزوان نومان طه حسون  .151

  ست وعشرون  16 ثالث عشرة  10 ثالث عشر  10 غسان جاسم محمد حسين  .151

  سبع وعشرون  11 اثنا عشرة  11 خمس عشر  15 غسق حسن غازي حميد  .159

  ون خمس وعشر 15 عشرة  13 خمس عشر  15 غفران خالد غالب حسين  .163

  خمس وثالثون  05 ثمان عشرة  11 سبع عشر  11 فاضل خليفه علي مطر   .161

  خمس وعشرون  15 عشرة  13 خمس عشر  15 فاضل صبيح خليل شكر  .161

  ثالثون  03 اربع عشرة  14 ست عشر  16 فاطمة طعمة غائب حميد  .160

  اربع وثالثون  04 تسع عشرة  19 عشر  خمس 15 فاطمه جواد بحر جواد  .164

  احدى وثالثون  01 خمس عشرة  15 ست عشر  16 اطمه حسن حسين حمدف  .165

 فاطمه خضير علوان  .166

 حسين

  وثالثون ثالث  00 سبع عشرة  11 ست عشر  16

  تسع وعشرون  19 اربع عشرة  14 خمس عشر  15 فرح أسعد مغير محيسن  .161

  احدى وثالثون  01 ست عشرة  16 خمس عشر 15 فرح عماد رشيد حمد  .161

  احدى وثالثون  01 سبع عشرة  11 اربع عشر  14 صالح مهدي هزاع قمر  .169

  ست وثالثون  06 سبع عشرة  11 تسع عشر  19 كوثر جاسم محمد محسن  .113

  اربع وثالثون  04 ست عشرة  16 ثمان عشر  11 كوثر علي عبد حسين  .111

كوثر نزار طالب عبد   .111

 السالم

  تسع وعشرون  19 اربع عشرة  14 خمس عشر  15

  تسع وعشرون  19 ثالث عشرة  10 ست عشر  16 ليث مبدر صالح سلمان  .110

  احدى وثالثون  01 ست عشرة  16 خمس عشر  15 مآب فالح حسن  محمود  .114

  ثمان وعشرون  11 خمس عشرة  15 ثالث عشر  10 محمد أحمد عكله عبد هللا  .115

  ون ست وعشر 16 اربع عشرة 14 اثنتا عشر 11 محمد بالسم رمح مسرهد   .116

        محمد تغلب حسن شنتاف  .111

  تسع وعشرون  19 ست عشرة  16 ثالث عشر 10 محمد جبار عبد هللا رشيد  .111

  ثالثون  03 خمس عشرة  15 خمس عشر 15 محمد حسن كاظم شنتر  .119

  تسع وعشرون 19 اربع عشرة  14 خمس عشر  15 محمد حسين ناصر حسن  .113
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  ثمان وعشرون  11 ست عشرة  16 اثنتا عشر  11 محمد حميد سعد غزال  .111

  ست وعشرون  16 سبع عشرة  11 تسع  9 محمد خليل ابراهيم طعمة  .111

  خمس وعشرون 15 ثالث عشرة  10 اثنتا عشر  11 محمد فالح عناد حميد  .110

  ون ثالث وثالث 00 ست عشرة  16 سبع عشر  11 محمد فؤاد جبار شكر  .114

  وثالثون  اثنان 01 ت عشرة س 16 ست عشر  16 محمد مازن شكر عبد هللا   .115

  وعشرون  ثمان 11 خمس عشرة  15 عشر ثالث 10 محمد نهاد عناد حسب هللا   .116

  وثالثون  ثالث 00 ثمان عشرة  11 عشر  خمس 15 مروان مزهر ابراهيم سبع  .111

  ثالثون  03 خمس عشرة  15 خمس عشر  15 مروة رشيد حميد مجيد   .111

  ثالثون  03 اربع عشرة  14 ر ست عش 16 مروه صبحي هاشم محمد   .119

مريم عباس محيسن كليز   .193

 جمعة

  سبع وثالثون  01 تسع عشرة  19 ثمان عشر  11

  ست وثالثون  06 ثمان عشرة  11 ثمان عشر  11 مريم محمد مبدر ظاهر  .191

  ون ثالث 03 تسع عشرة  19 احدى عشر  11 مصطفى سالم سبع خميس   .191

  تسع وعشرون  19 اربع عشرة  14 س عشر خم 15 مها خليل ابراهيم عباس   .190

مها عبد الكريم عبد   .194

 الصاحب هادي

  ثالث وثالثون  00 تسع عشرة  19 اربع عشر  14

مها قاسم محمد جامل   .195

 سعيد

  تسع وعشرون  19 اربع عشرة  14 خمس عشر  15

  سبع وثالثون  01 تسع عشرة  19 ثمان عشر  11 مها هادي شهاب احمد   .196

ل نجم عبد هللا موج سهي  .191

 حمادي

  خمس وثالثون  05 تسع عشرة  19 ست عشر  16

  اربع وثالثون  04 تسع عشرة  19 خمس عشر  15 مؤيد ابراهيم علي احمد   .191

  وثالثون  ثالث 00 ست عشرة  16 ست عشر  11 ميس نصيف صالح جسام   .199

 ناديه ظاهر عبد الرحمن  .133

 خليفه

  وثالثون  خمس 05 سبع عشرة  11 ثمان عشر  11

ناديه علي عبد الهادي   .131

 حسن

  خمس وثالثون  05 ثمان عشرة  11 سبع عشر  11

  ثمان وثالثون  01 تسع عشرة  19 تسع عشر  19 نبراس حمه تايه حسين  .131

  ثالث وثالثون  00 ست عشرة  16 سبع عشر  11 نجوى كمال اسماعيل بيات  .130

  ست وثالثون  06 ة تسع عشر 19 سبع عشر  11 ندى حميد رشيد احمد   .134

  ست وثالثون  06 تسع عشرة  19 سبع عشر  11 نرمين تايه ثامر بوري  .135

نهى اياد عبد الجبار   .136

 ابراهيم

  ثالث وثالثون  00 ست عشرة  16 سبع عشر  11

  احدى وثالثون  01 ست عشرة  16 خمس عشر  15 نوال عبد هللا علي حسون  .131

نور الهدى خالد غيدان   .131

 خلف

  خمس وثالثون  05 سبع عشرة  11 عشر  ثمان 11

نور الهدى رائد غازي   .139

 خلف 

  تسع وعشرون  19 اربع عشرة  14 خمس عشر  15

  اثنان وثالثون  01 خمس عشرة  15 سبع عشر  11 نور حسن خويط حميد  .113
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  ثالث وثالثون  00 سبع عشرة  11 ست عشر  16 نور طالب مهدي عواد  .111

  اثنان وثالثون  01 ثمان عشرة  11 اربع عشر  14 نور علي محمود احمد  .111

  تسع وعشرون  19 اربع عشرة  14 خمس عشر  15 نور الزم شهاب مولود  .110

  ثالثون  03 اربع عشرة  14 ست عشر  16 نور ماجد لطيف درب  .114

  خمس وثالثون  05 سبع عشرة  11 ثمان عشر  11 نور محمد محمود حميد  .115

  ثالث وثالثون  00 ست عشرة  16 ع عشرة سب 11 نور نعمان حميد خضير  .116

  ست وثالثون  06 سبع عشرة  11 تسع عشر  19 نورس عامر شريف سهيل  .111

نوري صبحي نوري عزيز   .111

 جاسم

  احدى وثالثون  01 ثمان عشرة  11 ثالث عشر  10

  ست وثالثون  06 تسع عشرة  19 سبع عشر  11 هبه اسماعيل خليفه كاظم  .119

  احدى وثالثون  01 اربع عشرة  14 سبع عشر  11  يونسهبه زاحم عبد هللا  .113

  احدى وثالثون  01 خمس عشرة  15 ست عشر 16 هدى كريم محمد مظلوم  .111

هدير حسن عبد الرزاق   .111

 علوان

  ست وثالثون  06 تسع عشرة  19 سبع عشر  11

  احدى وثالثون  01 خمس عشرة  15 ست عشر  16 هدير صالح عطيه كسوب  .110

  ست وعشرون  16 سبع عشرة  11 تسع  9 دنان خلف خميسهشام ع  .114

هنادي سراب نصيف   .115

 جاسم

  ثمان وثالثون  01 ثمان عشرة  11 عشرون  13

  اثنان وثالثون  01 سبع عشرة  11 خمس عشر  15 هند اكرم نافع عباس  .116

  تسع وعشرون  19 خمس عشرة  15 اربع عشر  14 هند خليل ابراهيم كواد  .111

  ثالث وثالثون  00 ثمان عشرة  11 خمس عشر  15 محمود حميد هند عيدان  .111

  ست وعشرون  16 اربع عشرة  14 اثنتا عشر  11 هيثم يوسف جميل مشاري  .119

وجدان عبد العزيز نصيف   .103

 جاسم

  خمس وعشرون  15 ثالث عشرة  10 اثنتا عشر  11

  ثالثون  03 اربع عشرة  14 ست عشر  16 وديان علي صاحب علوان  .101

  ثمان وعشرون  11 ست عشرة  16 اثنتا عشر  11 وسام مالك لطيف درب  .101

اربع عشرة  14 اثنتا عشر  11 وسام محمود علي حسين  .100
 سبع عشرة 

  ست وعشرون  16

  خمس وثالثون  05 سبع عشرة  11 ثمان عشر  11 وسن فيصل حميد سعيد  .104

وعد سعدون عبد العزيز   .105

 محمد

  ثالثون  03 ست عشرة  16 اربع عشر  14

وفاء حسين منصور   .106

 حسين

  ثالثون  03 اربع عشرة  14 ست عشر  16

  اربعون  43 عشرون  13 عشرون  13 والء قاسم حسن سعيد  .101

  ثالثون  19 خمس عشرة  15 اربع عشر  14 ياسر خضير عباس فاضل  .101

ياسمين ساجد عبد الستار   .109

 احمد

  ثالث وثالثون  00 تسع عشرة  19 اربع عشر  14

  ست وثالثون  06 ست عشرة  16 عشرون  13 ياسمين محمد رشيد حمد  .143
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  تسع وعشرون  19 اربع عشرة  14 خمس عشر  15 ياسمين ياسين طه جميل  .141

يمامه عدنان حسين   .141

 علوان

  ثالث وثالثون  00 خمس عشرة  15 ثمان عشر  11

  ست وعشرون  16 سبع عشرة  11 تسع  9 يوسف هاني فوزي جاسم  .140

  ست وعشرون 16 خمسة عشرة 15 احدى عشر  11 صطفى سعدون سلطانم  .144

عبد الهادي احمد عبد   .145

 الهادي

  ثمان وعشرون  11 ست عشرة  16 اثنتا عشر  11

146.  
 زينب يونس مجول

 سبع وثالثون  01 تسع عشرة  19 ثمان عشر  11
جاءئنا نقل من  

 كركوك

141.  
 احمد بدر حسين

 جائنا نقل وعشرون ست 19 سبع عشرة  11 ثالث عشر  10

 

 األسماء التي تم إضافته 

   82  51  51 سيف عبد الحق  

   15  51  51 سالم ةحسن عبد هللا  

   13  51  51 هدير مصحب  

   13  51  51 علي عادل عباس 

   13  51  51 يونس علي عاصي 

   82  51  58 عمر مصطف كامل  

   82  51  51 محمد معن جاسم  

   82  51  58 رس عقيل فا 

   83  83   سرى طه  
 

 

 1315/1316المؤجلون للعام الدراسي 

 المالحظات  االسم ت

 11/11/1315في  11510قدمت تأجيل كتابنا  سرى صفاء الدين وحيد احمد 1

 14/11/1316في  16993تأجل كتابنا  طاهر ادريس يحيى  
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 1316-1315ترقين قيد 

 المالحظات االسم ت

 كتابنا لم يباشر ورفع ترقين قيد  احمد محمد عواد 1

 

 1315/1316الرسوب بالغياب للعام الدراسي 

 المالحظات االسم ت

1   

 

 المستضافون من طلبتنا خارج كليتنا

 المالحظات االسم ت

 ج المستنصرية بموجب االمر رؤى عباس غائب 1

 

 ح ش 133امتحان نهائي من 

 الحظاتالم االسم ت

 133امتحان من  عبد هللا نوري خالص احمد 1

 

 المنقولون خارج كليتنا

 المالحظات االسم ت

 بموجب االمر زمن نايف 1

 

 


