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ازهر عبد الرزاق ابراهيم   .7
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  ثالثة وثالثون  00 ستة عشر  12 عشر  ةسبع 97

اسامه اسماعيل طه   .1
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  تسعة وثالثون  03 تسعة عشر  13 عشرون  02
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  ثون ثال   03 سبعة عشر  17 عشر  ةثالث 91 ساره سلمان كريم كاظم  .51
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سجى حسين ابراهيم   .50

 صالح

  اربعون  03 عشرون  63 عشرون  02

  ثالثة وثالثون  00 عشرون  63 عشر  ةثالث 91 سحر فالح حسن محمود  .50
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  ثالثون  03 ثمانية عشر  11 ا عشر تاثن 90

  اربعة وثالثون  00 اربعة عشر  10 عشرون  02 سماء نادي سلمان محمود  .57

  ستة وثالثون  02 عشرون  63 عشر  ةست 91 سوالف عقيل رفعت محمد  .51

شاكر صعب محمود   .53

 فرحان

   اربعون 03 عشرون  63 عشرون  02

  ثمانية وثالثون  01 عشرون  63 عشر  يةثمان 91 شهد أحمد حسن رميض  .23
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  خمسة وثالثون  05 عشرون  63 عشر  ةخمس 91 شهد حسين كامل سلمان  .26

  ثون ثالثة وثال 00 سبعة عشر  17 عشر  ةتس 91 شهد سلمان حسين مهدي  .20

شهالء مطشر صدام   .20

 كيطان

  خمسة وثالثون  05 تسعة عشر  13 عشر  ةست 91

  ثالثة وعشرون  60 ستة عشر  12 ةسبع 7 صفاء فيصل احمد  .25

  تسعة وثالثون   03 عشرون  63 عشر ةتسع 91 صوفيا حميد ناصر حسين  .22

  ثالثون   03 سبعة عشر  17 عشر ةثالث 91 طيبه عامر متعب فدعم  .27

  اربعة وثالثون  00 عشرون  63 عشر  ةاربع 91 اده زكي محي جاسمعب  .21

عبد الرحمن علي محمد   .23

 حسن

  ثالثون   03 تسعة عشر  13 احدى عشر  99

عبد العزيز نعمان عبد   .73

 العزيز علي

  تسعة وثالثون  03 عشرون  63 عشر  ةتسع 91

  عشرون تسعة و 63 تسعة عشر  13 ةعشر 92 عبد الكريم فهد دايح حسن  .71

  ثمانية وعشرون  61 ستة عشر  12 ا عشر تاثن 90 عبد هللا أحمد علي حمد  .76

عبد هللا صبري كريم   .70
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  اثنان وثالثون  06 ستة عشر  12 عشر  ةست 91

  ثمانية وعشرون   61 عشرون  63 يةمانث 1 عبد هللا كاظم خلف حمادي  .70

  خمسة وثالثون  05 ر تسعة عش 13 عشر ة ست 91 عثمان رزاق حسن كاظم  .75

  تسعة وثالثون  03 عشرون  63 عشر ةتسع 91 عذراء اديب برهان نجم  .72

عذراء ثاير عبد االمير   .77
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  سبعة وثالثون  07 عشرون  63 عشر  ةسبع 97 سلوم علي سليم حسين  .13

  خمسة وثالثون  05 عشرون  63 عشر  ةخمس 91 علي صادق مهدي حسين  .11

علي عبد السالم محمد   .16

 ابراهيم

  ستة وثالثون  02 تسعة عشر  13 عشر  ةسبع 97

  اثنان وثالثون  06 سبعة عشر  17 عشر  ةخمس 91 علي هادي حميد سالم  .10

  ثالثة وثالثون  00 ثمانية عشر  11 عشر  ةخمس 91 عمر سعيد صالح  .10

  سبعة وعشرون  67 سبعة عشر  17 ةعشر 92 عمر محمد عبد هللا حميد  .15

  اربعة وثالثون  00 خمسة عشر  15 عشر  ةتسع 91 غدير رشيد محمد حسين  .12

  ثمانية وثالثون  01 عشرون  63 عشر  يةثمان 91 سمغصون فاضل حميد جا  .17

  اربعون   03 عشرون  63 عشرون  02 غفران حسين احمد علوان  .11

  ستة وثالثون  02 عشرون  63 عشر  ةست 91 فاتن خير هللا مهدي جمعة  .13

  ستة وثالثون  02 تسعة عشر 13 عشر  ةسبع 97 فاتن عادل مولود حسن  .33
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 هللا

  ثمانية وثالثون  01 عشرون  63 عشر  يةثمان 91

  سبعة وعشرون  67 سبعة عشر  17 ةعشر  92 لطيف علي لطيف سعيد  .30

  اربعون  03 عشرون  63 عشرون  02 لمياء ثابت صالح نصيف  .30

  وعشرونتسعة  63 سبعة عشر  17 ا عشر تاثن 90 مثنى خالد اسماعيل حسن  .35

  تسعة وعشرون  63 سبعة عشر  17 ا عشر تاثن 90 محمد سعد محمود محمد  .32

  ثمانية وعشرون   61 ثمانية عشر  11  ةعشر 92 محمد عبد السالم عبد هللا  .37

  اربعة وعشرون  60 اربعة عشر  10  ةعشر 92 محمد علي احمد  .31

  اربعة وعشرون  60 اثنتا عشر  16 ا عشر تاثن 90 محمد عماد محمود مزعل  .33

  وعشرون  ثمانية  61 سبعة عشر  17 احدى عشر  99 محمد فليح فرحان حبيب  .133

   وعشرون اربعة  60 عشر  ستة 12 ية ثمان 1 محمود احمد محمود احمد  .131

  ة وثالثون اربع 00 ستة عشر  12 عشر  يةثمان 91 مروان طه محمد حسين  .136

مروة محجوب كنوش   .130

 فرحان

  اربعون  03 عشرون  63 نعشرو 02

مروه اركان عبد الجبار   .130

 مهدي

  سبعة وثالثون  07 تسعة عشر  13 عشر  ية ثمان 91

  ثمانية وثالثون  01 عشرون   63 عشر ية ثمان 91 مروه ستار مجيد حسن  .135

مروه مهوس محمد   .132

 دروش

  ثمانية وعشرون  61  اثنتا عشر 16 عشر  ةست 91

  ثالثة وثالثون  00 سبعة عشر  17 عشر ةست 91 مروه ياس صالح دواي  .137

  ثمانية وثالثون  01 عشرون   63 عشر  يةثمان 91 مريم فاضل خالد دفلة  .131

  ستة وثالثون 02 تسعة عشر  13 عشر  ةسبع 97 عبد مريم كريم عيسى  .133

مصطفى قحطان عدنان   .113

 محسن

  خمسة وعشرون  65 اربعة  عشر  10 عشر  احد 99

  سبعة وثالثون  07 سبعة عشر  17 عشرون  02 مظفر علي حسين عزاوي  .111

   تسعة وعشرون  63 ستة عشر  12 عشر  ةثالث 91 مهدي حميد مال هللا محمد  .116

  ثالثون  03 ستة عشر  12 عشر  ةاربع 91 ميس خليفة داود عبد  .110

نبأ عبد الهادي حسين   .110

 هادي

  خمسة وعشرون  65 احد عشر  11 عشر ةاربع 91

  اربعون 03 عشرون 63 عشرون 02 نبراس ايوب حسن عبد  .115

  اثنان وثالثون  06 ثمانية عشر  11 عشر ةاربع 91 نزار قاسم علي فرحان  .112

نمارق عطية محمود   .117

 حسين
  تسعة وعشرون  63 سبعة عشر  17 ا عشر تاثن 90

  سبعة وعشرون  67 انية عشر ثم 11  ةتسع 1 نمر زهير محمود محمد  .111

  عشرون  63 اثنتا عشر  16 ية ثمان 1 نهى وليد رشيد ظفير  .113

  ثالثون  03 خمسة عشر  15 عشر  ةخمس 91 نور حازم حميد مجيد  .163
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  ثة وثالثون ثال 00 تسعة عشر  13 عشر ة اربع 91 نور عادل كامل حسن  .166

  تسعة وعشرون  63 سبعة عشر  17 ا عشر تاثن 90 نور محمد علي سلطان  .160
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نورهان جمال عبد هللا   .165

 يوسف

  اربعة وثالثون  00 ثمانية عشر  11 عشر ةست 91

  خمسة وثالثون  05 سبعة عشر  17 عشر ية ثمان 91 هاجر احمد خضير احمد  .162

  اربعون  03 عشرون  63 عشرون  02 هبه علي جاسم محمد  .167

  ثمانية عشر  11 احد عشر  11 ةسبع 7 هجران علي صباح رشيد  .161

هدى مصطفى رزوقي   .163

 حسين

  ثالثون   03 سبعة عشر  17 عشر ةثالث 91

  عة وثالثون ارب 00 سبعة عشر  17 عشر ةسبع 97 هند مجيد رشيد ياسين  .103

  اربعون 03 عشرون  63 عشرون  02 هند محمد منصور وهاب  .101

  اثنان وثالثون  06 ستة عشر  12 عشرة ست 91 وائل جبار مصطاف سلمان  .106

  اربعون  03 عشرون  63 عشرون  02 وجدان عماد ولي حسين  .100

  تسعة وثالثون  03 عشرون  63 عشر  ةتسع 91 وركاء راسم يوسف رزيج  .100

  ثالثون   03 تسعة عشر  13 احد عشر  99 درد احمد طه وسام  .105

  وعشرون خمسة  65 سبعة عشر  17  يةثمان 1 عباس وسام صالح محمد  .102

  اربعون  03 عشرون  63 عشرون  02 وسن محسن مطر سيد  .107

  تسعة وعشرون  63 سبعة عشر  17 عشر تااثن 90 وليد ناصر حسين محمد  .101

  ثالثة وثالثون  00 سبعة عشر  17 عشر ةست 91 يقين شهاب احمد كرجي  .103

  ثمانية وعشرون  61 خمسة عشر  15 عشر  ةثالث 91 سيف باسم كامل  .103

سماهر مظفر عبد هللا   .101
 عطية

  اربعة وثالثون   00 تسعة عشر  13 خمسة عشر  91

  سبعة وثالثون  07 عشرون  63 عشر  ةسبع 97 سرمد عزيز جميل جسام  .106

  اثنان وعشرون  66 سبعة عشر  17  ةخمس 1 نسلمان داود خير حسي  .100

         

  ا
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 الطلبة المحملين 

  ثالثون   03 سبعة عشر  97 ر ثالثة عش 91 انور كريم قنديل 1

  واحد وثالثون  01 ثمانية عشر  91 ثالثة عشر  91 رائد ضياء فاضل 6

  ة وثالثون ست 02 عة عشر سب 97 تسعة عشر  91 شهد طالب خضير 0

ماشاء هللا عبد الباري  0

 خالد
  وثالثون  ثمانية 01 عشر  تسعة  91 تسعة عشر  91

  ثالثة وثالثون  00 سبعة عشر  97 ستة عشر  91 نهاد ناجي عبد الكريم  5

  واحد وثالثون  01 ستة عشر  91 خمسة عشر  91 سعد مهدي خضير  2

  ثالثون  03 خمسة عشر  91 خمسة عشر  91 فالح حسن هادي  7

  تسعة وعشرون  63 خمسة عشر  91 اربعة عشر  91 خالد وليد خالد  1

  تسعة وعشرون  63 خمسة عشر  91 اربعة عشر  91 علي سعد عبد  3

  واحد وثالثون   01 ستة عشر  91 خمسة عشر  91 ماهر عباس صالح  13

  سبعة وعشرون  67 اربعة عشر  91 ثالثة عشر  91 بان حسين خضير  11

  تسعة وعشرون  63 خمسة عشر  91 اربعة عشر  91 مروان سالم داود 16

  اربعة وعشرون 60 ة عشر اربع 91 عشرة  92 يوسف محجوب خلف  10

         

         

 6315/6312المؤجلون للعام الدراسي 

 المالحظات  االسم ت

 وكتاب ت ص ك المرقم  13/1/6312في1103كتابنا يوسف مذري علي 1

 وكتاب ت ص ك المرقم 5/1/6312في631كتابنا جحيلعيسى حامد ناصر  6

 وكتاب ت ص ك المرقم 63/16/6315في17302كتابنا وعد حسين كامل  0

 وكتاب ت ص ك المرقم 13/11/6315في 15157كتابنا  قصي علي محجوب 5

 وكتاب ت ص ك المرقم 10/16/6315في  12336كتابنا  سعاد محمد ظاهر  2

 وكتاب ت ص ك المرقم 10/16/6315في  12331 كتابنا قيس ياسين علوان  7

 وكتاب ت ص ك المرقم 17/16/6315في  17651كتابنا  مصطفى حسين عبد 1

 وكتاب ت ص ك المرقم 66/16/6315في  17515كتابنا  مهند قاسم كامل عجيل 3
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 وكتاب ت ص ك المرقم 66/16/6315في  17510كتابنا  يوسف يعقوب محمود  13

 وكتاب ت ص ك المرقم 67/16/6315في  17217كتابنا  مريم عيسى زوراب 11

 وكتاب ت ص ك المرقم 16/1/6312في  213كتابنا  سمية عامر عباس 16

 وكتاب ت ص ك المرقم            كتابنا مريم يحيى فاضل كمر 10

 01/1/6312في  6313 كتابنا محمد جمعة خضير عباس 10

  60/6/6312في  0116كتابنا  زينب مجيد عباس حميد 15

 62/1/6312في  1210كتابنا  احمد زاهد هادي شباط 12

 67/1/6312في  1701 فرحان حسينمشتاق صالح  17

   

   

 

  6312-6315ترقين قيد 

 المالحظات االسم ت

 ش.ط.ص 61/6/6312في  0607باألمر االداري  آيه كريم رزوقي ناصر 1

 1/16/6315في  12263كتابنا  بارق نوري الدين كريم 6

 67/16/6315في  17211كتابنا  داود غفران محمد علي 0

 

 6315/6312للعام الدراسي  الرسوب بالغياب

 لم تباشر كتابنا شيماء عماد طارق ت

 لم تباشر كتابنا منيرة حسين سرحان 1

 لم تباشر كتابنا نجالء صبحي نصيف 6

0   
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