
االرشاد التربوي: المادة  كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة - جامعة دٌالى 

الدراسة الصباحٌة- قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 (الثالثة )المرحلة 

2016-2015:العام الدراسً

كتابةرقماكتابةرقماكتابةرقما

فقط ثالثة وثالثون 33فقط ثمانٌة عشر 18فقط خمسة عشر 15ابراهٌم جلٌل ابراهٌم وحٌد1

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط ثالثة عشر 13فقط خمسة عشر 15ابراهٌم فؤاد عبد2

فقط خمسة وعشرون 25فقط إثنى عشر 12فقط ثالثة عشر 13ابراهٌم ٌحٌى عبدهللا شرٌدة3

فقط ثالثة وثالثون 33فقط ستة عشر 16فقط سبعة عشر 17احمد حسٌن خضٌر فرحان4

فقط ستة وثالثون 36فقط تسعة عشر 19فقط سبعة عشر 17احمد خضٌر عباس علٌوي5

فقط واحد وثالثون 31فقط تسعة عشر 19فقط إثنى عشر 12احمد رحٌم شكر محمود6

فقط أربعة وعشرون 24فقط إثنى عشر 12فقط إثنى عشر 12احمد عبدالرزاق محمد7

فقط خمسة وعشرون 25فقط ثالثة عشر 13فقط إثنى عشر 12أحمد عدنان قدوري8

فقط واحد وثالثون 31فقط أربعة عشر 14فقط سبعة عشر 17احمد عزٌز لطٌف9

فقط خمسة وثالثون 35فقط تسعة عشر 19فقط ستة عشر 16ازهار جمال محمد سلمان10

فقط خمسة وثالثون 35فقط تسعة عشر 19فقط ستة عشر 16ازهار حاتم عبدالحسن11

فقط خمسة وثالثون 35فقط تسعة عشر 19فقط ستة عشر 16استبرق بشار هادي12

فقط سبعة وعشرون 27فقط أربعة عشر 14فقط ثالثة عشر 13استبرق ٌعقوب سعدي شف13ً

فقط واحد وثالثون 31فقط تسعة عشر 19فقط إثنى عشر 12اسراء جواد كاظم رضا14

فقط أربعة وثالثون 34فقط سبعة عشر 17فقط سبعة عشر 17اسراء داخل حسن محسن15

فقط تسعة وعشرون 29فقط أربعة عشر 14فقط خمسة عشر 15اسماعٌل محمد اسماعٌل سلوم16

فقط ستة وعشرون 26فقط إثنى عشر 12فقط أربعة عشر 14اسٌل حسٌن جاسم محمد17

فقط أربعة وثالثون 34فقط ستة عشر 16فقط ثمانٌة عشر 18افان حمٌد رشٌد شاط18ً

فقط أربعة وثالثون 34فقط تسعة عشر 19فقط خمسة عشر 15افراح محمد ابراهٌم19

فقط سبعة وثالثون 37فقط تسعة عشر 19فقط ثمانٌة عشر 18(مستضافة من تكرٌت)امل محمد عل20ً

فقط خمسة وعشرون 25فقط إثنى عشر 12فقط ثالثة عشر 13امٌره حسٌن صالح مهدي21

فقط تسعة وعشرون 29فقط ثالثة عشر 13فقط ستة عشر 16انمار محمد عدنان خضر22

فقط ثالثون 30فقط أربعة عشر 14فقط ستة عشر 16اٌات حسٌن محمد حسن23

فقط خمسة وثالثون 35فقط ثمانٌة عشر 18فقط سبعة عشر 17اٌات خلٌل ابراهٌم برٌسم24

فقط أربعة وثالثون 34فقط ثمانٌة عشر 18فقط ستة عشر 16اٌات عبدالحمٌد غزال خمٌس25

فقط اثنان وثالثون 32فقط ستة عشر 16فقط ستة عشر 16اٌمان جاسم محمد حسٌن26

فقط خمسة وثالثون 35فقط سبعة عشر 17فقط ثمانٌة عشر 18أٌمان عدنان قادر لفته27

فقط خمسة وثالثون 35فقط تسعة عشر 19فقط ستة عشر 16اٌه جالل عٌدان حسٌن28

فقط أربعة وعشرون 24فقط ثالثة عشر 13فقط إحدى عشر 11اٌه حسٌن عبدالواحد عل29ً

فقط اثنان وثالثون 32فقط تسعة عشر 19فقط ثالثة عشر 13اٌه عبدالفتاح محمد جمٌل30

فقط سبعة وثالثون 37فقط تسعة عشر 19فقط ثمانٌة عشر 18بان خلٌل سعدون حمودي31

فقط سبعة وعشرون 27فقط خمسة عشر 15فقط إثنى عشر 12بٌداء صالح مطلك جوامٌر32

فقط خمسة وثالثون 35فقط تسعة عشر 19فقط ستة عشر 16تبارك سعد راضً خضٌر33

فقط خمسة وعشرون 25فقط إثنى عشر 12فقط ثالثة عشر 13تقى غسان جمٌل هزبر34

فقط تسعة وثالثون 39فقط تسعة عشر 19فقط عشرون 20تمارة لطٌف جاسم حسن35

فقط أربعة وثالثون 34فقط ثمانٌة عشر 18فقط ستة عشر 16جاسم محمد عبدالستار نصٌف36

فقط سبعة وثالثون 37فقط تسعة عشر 19فقط ثمانٌة عشر 18جنان ٌاسٌن غٌدان37

فقط واحد وثالثون 31فقط تسعة عشر 19فقط إثنى عشر 12حارث هاشم عارف حسٌن38

فقط سبعة عشر 17فقط إثنى عشر 12فقط خمسة 5حسام عدنان كامل39

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط ثالثة عشر 13فقط خمسة عشر 15حسن حسٌن زٌدان40

ت
%40السعً السنوي %20الفصل الثانً %20الفصل االول 
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فقط ثالثون 30فقط سبعة عشر 17فقط ثالثة عشر 13حسن علً حسٌن41

فقط سبعة وعشرون 27فقط ستة عشر 16فقط إحدى عشر 11حسن محمد عنتر مخلف42

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط تسعة عشر 19فقط تسعة 9حسٌن حبٌب عبد الرزاق43

فقط خمسة وعشرون 25فقط ستة عشر 16فقط تسعة 9حسٌن خمٌس عبد هللا44

فقط سبعة وعشرون 27فقط خمسة عشر 15فقط إثنى عشر 12حسٌن علً مهدي عباس45

فقط تسعة وعشرون 29فقط خمسة عشر 15فقط أربعة عشر 14حسٌن قادر حسن صالح46

فقط ستة وثالثون 36فقط ثمانٌة عشر 18فقط ثمانٌة عشر 18حنان هاشم جاسم مري47

فقط واحد وثالثون 31فقط ثمانٌة عشر 18فقط ثالثة عشر 13حنٌن حسن علوان48

فقط سبعة وعشرون 27فقط ثالثة عشر 13فقط أربعة عشر 14حٌدر جلٌل ابراهٌم خلف49

فقط تسعة وعشرون 29فقط ثالثة عشر 13فقط ستة عشر 16خالد جمال ابراهٌم خضٌر50

فقط ثالثون 30فقط أربعة عشر 14فقط ستة عشر 16دعاء جاسم محمد عبدالحسٌن51

فقط ستة وعشرون 26فقط أربعة عشر 14فقط إثنى عشر 12دعاء عبدالكرٌم محمود برٌسم52

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط خمسة عشر 15فقط ثالثة عشر 13دٌانا عادل كرٌم احمد53

فقط خمسة وثالثون 35فقط تسعة عشر 19فقط ستة عشر 16راوٌه فالح رحٌم نجم54

فقط اثنان وثالثون 32فقط سبعة عشر 17فقط خمسة عشر 15رتاج سعد سلمان حسن55

فقط سبعة وثالثون 37فقط تسعة عشر 19فقط ثمانٌة عشر 18رسل  سلمان خضٌر عباس56

فقط تسعة وعشرون 29فقط خمسة عشر 15فقط أربعة عشر 14رسل جاسم محمد عبد57

فقط ستة وثالثون 36فقط تسعة عشر 19فقط سبعة عشر 17رسل حامد رشٌد حسن58

فقط ثالثون 30فقط ثمانٌة عشر 18فقط إثنى عشر 12رسل طالب عباس جاسم59

فقط أربعة وعشرون 24فقط إثنى عشر 12فقط إثنى عشر 12رسول علً مهدي عل60ً

فقط أربعة وعشرون 24فقط ستة عشر 16فقط ثمانٌة 8رسول علً ٌاسٌن حمد61

فقط خمسة عشر 15فقط خمسة عشر 15صفررعد احمد فٌاض عباس62

فقط أربعة وعشرون 24فقط إثنى عشر 12فقط إثنى عشر 12رعد علً قدٌر63

فقط اثنان وثالثون 32فقط خمسة عشر 15فقط سبعة عشر 17رغد عماد هادي64

فقط اثنان وثالثون 32فقط خمسة عشر 15فقط سبعة عشر 17رفل مجٌد حمه كرٌم65

فقط ثمانٌة وثالثون 38فقط تسعة عشر 19فقط تسعة عشر 19رقٌة طارق كرٌم عرب66

فقط سبعة وثالثون 37فقط تسعة عشر 19فقط ثمانٌة عشر 18رندة كاظم عباس عبد67

فقط ثالثة وثالثون 33فقط ثمانٌة عشر 18فقط خمسة عشر 15روٌدة عبد المنعم عبود خلٌل68

فقط ثالثون 30فقط تسعة عشر 19فقط إحدى عشر 11زبٌدة ناطق سلمان69

فقط سبعة وثالثون 37فقط ثمانٌة عشر 18فقط تسعة عشر 19زكاء سالم هشام عبد70

فقط ثمانٌة وثالثون 38فقط تسعة عشر 19فقط تسعة عشر 19زهراء حسٌن حسون71

فقط تسعة وعشرون 29فقط إثنى عشر 12فقط سبعة عشر 17زهراء حسٌن علً حسٌن72

فقط سبعة وثالثون 37فقط ثمانٌة عشر 18فقط تسعة عشر 19زهراء ضاري لطٌف عباس73

فقط واحد وثالثون 31فقط سبعة عشر 17فقط أربعة عشر 14زهراء علٌوي رحمان ٌحٌى74

فقط أربعة وثالثون 34فقط تسعة عشر 19فقط خمسة عشر 15زهراء محسن عل75ً

فقط واحد وثالثون 31فقط سبعة عشر 17فقط أربعة عشر 14زهراء هاشم محمد عبد76

فقط أربعة وعشرون 24فقط إثنى عشر 12فقط إثنى عشر 12زٌاد علً داود سلمان77

فقط اثنان وثالثون 32فقط تسعة عشر 19فقط ثالثة عشر 13زٌنب جاسم رشٌد محمود78

فقط ستة وعشرون 26فقط أربعة عشر 14فقط إثنى عشر 12زٌنب جعفر حسون جواد79

فقط ثالثون 30فقط أربعة عشر 14فقط ستة عشر 16زٌنب عباس احمد سلٌم80

فقط واحد وثالثون 31فقط ستة عشر 16فقط خمسة عشر 15زٌنب علً حسٌن عل81ً

فقط سبعة وثالثون 37فقط تسعة عشر 19فقط ثمانٌة عشر 18زٌنة جدوع سلطان82
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فقط ثالثة وثالثون 33فقط تسعة عشر 19فقط أربعة عشر 14زٌنة رشٌد حسن عطٌه83

فقط أربعة وعشرون 24فقط ستة عشر 16فقط ثمانٌة 8سارة عباس حنتوش84

فقط ستة وثالثون 36فقط ثمانٌة عشر 18فقط ثمانٌة عشر 18ساره رحمن حسن عل85ً

فقط سبعة وعشرون 27فقط أربعة عشر 14فقط ثالثة عشر 13ساره محمد ذٌاب سلمان86

فقط واحد وثالثون 31فقط تسعة عشر 19فقط إثنى عشر 12سجى محمد عبد ٌاسٌن87

فقط ستة وثالثون 36فقط تسعة عشر 19فقط سبعة عشر 17سحر هزاع حسن مزعل88

فقط ستة وثالثون 36فقط ثمانٌة عشر 18فقط ثمانٌة عشر 18سراب مظهر شالل كاظم89

فقط ستة وثالثون 36فقط ثمانٌة عشر 18فقط ثمانٌة عشر 18سرور سلمان كتاب90

فقط تسعة وعشرون 29فقط تسعة عشر 19فقط عشرة 10سرور ٌوسف صالح عل91ً

فقط ستة وثالثون 36فقط تسعة عشر 19فقط سبعة عشر 17سرى رباح حسن عل92ً

فقط ستة وثالثون 36فقط تسعة عشر 19فقط سبعة عشر 17سرى موحان علً داود93

فقط سبعة وثالثون 37فقط تسعة عشر 19فقط ثمانٌة عشر 18سعد كاظم احمد صالح94

فقط ثالثة وثالثون 33فقط خمسة عشر 15فقط ثمانٌة عشر 18سماء ٌاسر عبود عل95ً

فقط اثنان وثالثون 32فقط خمسة عشر 15فقط سبعة عشر 17سماح عدنان مال هللا جبارة96

فقط خمسة وثالثون 35فقط ثمانٌة عشر 18فقط سبعة عشر 17سهاد محمود صٌهود97

فقط خمسة وثالثون 35فقط تسعة عشر 19فقط ستة عشر 16سهام غالب علً ضاح98ً

فقط ثالثة وثالثون 33فقط تسعة عشر 19فقط أربعة عشر 14سهى صالح حسٌن99

فقط أربعة وعشرون 24فقط ثالثة عشر 13فقط إحدى عشر 11سهى علً اسماعٌل عبدالجبار100

فقط ثالثون 30فقط ستة عشر 16فقط أربعة عشر 14سٌف علً محمد عنفوص101

فقط خمسة وعشرون 25فقط إثنى عشر 12فقط ثالثة عشر 13شمس الدٌن ولٌد محمد عبد102

فقط ستة وعشرون 26فقط ثمانٌة عشر 18فقط ثمانٌة 8شهاب احمد اسماعٌل جاسم103

فقط خمسة وعشرون 25فقط ثالثة عشر 13فقط إثنى عشر 12شهد قاسم حسٌن احمد104

فقط ثالثة وثالثون 33فقط سبعة عشر 17فقط ستة عشر 16شٌرٌن عبد الستار مجٌد105

فقط ستة وثالثون 36فقط تسعة عشر 19فقط سبعة عشر 17ضحى عزالدٌن محمد خماس106

فقط اثنان وثالثون 32فقط سبعة عشر 17فقط خمسة عشر 15ضحى لٌث زٌدان ابراهٌم107

فقط ستة وثالثون 36فقط تسعة عشر 19فقط سبعة عشر 17ضحى محمد رزاق عبدهللا108

فقط أربعة وثالثون 34فقط تسعة عشر 19فقط خمسة عشر 15طٌبة حسن علً حسٌن109

فقط خمسة وعشرون 25فقط إثنى عشر 12فقط ثالثة عشر 13عامر بشٌر ضٌاء110

فقط تسعة وعشرون 29فقط ثمانٌة عشر 18فقط إحدى عشر 11عباس الرجب مازن محمد111

فقط أربعة وعشرون 24فقط ثالثة عشر 13فقط إحدى عشر 11عبد السالم كرٌم محمد112

فقط أربعة وعشرون 24فقط ستة عشر 16فقط ثمانٌة 8عبد العلً حسٌن كامل113

فقط واحد وثالثون 31فقط ثمانٌة عشر 18فقط ثالثة عشر 13عبد الغفار عبد الرحمن علٌوي114

فقط ثالثة وثالثون 33فقط ستة عشر 16فقط سبعة عشر 17عبٌر خلٌل ابراهٌم عباس115

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط خمسة عشر 15فقط ثالثة عشر 13عذراء زاحم محمد عبار116

فقط ستة وثالثون 36فقط تسعة عشر 19فقط سبعة عشر 17عذراء ٌحٌى حسٌن سلمان117

فقط أربعة وعشرون 24فقط إثنى عشر 12فقط إثنى عشر 12علً عبدالعزٌز طلب عبود118

فقط ستة وعشرون 26فقط إثنى عشر 12فقط أربعة عشر 14علً كرٌم قاسم أسد119

فقط واحد وثالثون 31فقط ثمانٌة عشر 18فقط ثالثة عشر 13علً محمود مهدي صالح120

فقط واحد وثالثون 31فقط ثالثة عشر 13فقط ثمانٌة عشر 18علً مطشر محمد خلف121

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط أربعة عشر 14فقط أربعة عشر 14عمر رعد خمٌس حسن122

فقط خمسة وعشرون 25فقط خمسة عشر 15فقط عشرة 10عمر محمد حسن123

فقط أربعة وعشرون 24فقط إحدى عشر 11فقط ثالثة عشر 13عمر محمود مهدي صالح124

فقط ثالثة وعشرون 23فقط عشرة 10فقط ثالثة عشر 13عمراحمد خمٌس125
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فقط تسعة وعشرون 29فقط ستة عشر 16فقط ثالثة عشر 13عمران ثاٌر جاسم خضٌر126

فقط أربعة وعشرون 24فقط إحدى عشر 11فقط ثالثة عشر 13غسان غازي خلٌفة كرٌم127

فقط اثنان وثالثون 32فقط خمسة عشر 15فقط سبعة عشر 17غفران شرهان فزع سعٌد128

فقط تسعة وعشرون 29فقط إثنى عشر 12فقط سبعة عشر 17فاضل عباس فاضل عزٌز129

فقط سبعة وعشرون 27فقط أربعة عشر 14فقط ثالثة عشر 13فاطمة سامً خلٌل حسن130

فقط تسعة وعشرون 29فقط ستة عشر 16فقط ثالثة عشر 13فاطمة عماد احمد شكر131

فقط سبعة وثالثون 37فقط ثمانٌة عشر 18فقط تسعة عشر 19فاطمة ٌاسٌن محمد عباس132

فقط ثالثة وعشرون 23فقط عشرة 10فقط ثالثة عشر 13فراس عدنان كامل133

فقط خمسة وثالثون 35فقط عشرون 20فقط خمسة عشر 15قاسم محمد عاصً فلٌح134

فقط ثالثون 30فقط سبعة عشر 17فقط ثالثة عشر 13كاظم مازن حازم خضٌر135

فقط أربعة وعشرون 24فقط عشرة 10فقط أربعة عشر 14لقاء رافد ولٌد136

فقط اثنان وعشرون 22فقط إثنى عشر 12فقط عشرة 10مالك غائب صبري سلمان137

فقط تسعة وعشرون 29فقط أربعة عشر 14فقط خمسة عشر 15محمد ساهً عبد138

فقط اثنان وعشرون 22فقط إثنى عشر 12فقط عشرة 10محمد عبدالرضا شالل رحٌم139

فقط خمسة وعشرون 25فقط ثالثة عشر 13فقط إثنى عشر 12محمد علً حمٌد عواد140

فقط ثمانٌة عشر 18فقط ثمانٌة 8فقط عشرة 10محمد علً شكر محمود141

فقط سبعة وعشرون 27فقط ستة عشر 16فقط إحدى عشر 11محمد كرٌم سلمان حران142

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط خمسة عشر 15فقط ثالثة عشر 13محمد محارب ٌاسٌن بحر143

فقط اثنان وعشرون 22فقط اثنتا عشرة12فقط عشرة 10محمد هاشم جاسم144

فقط واحد وثالثون 31فقط ثمانٌة عشر 18فقط ثالثة عشر 13مرتضى خضٌر محمد جاسم145

فقط خمسة وعشرون 25فقط ثالثة عشر 13فقط إثنى عشر 12مروان خضٌر عبدهللا ذٌاب146

فقط ثالثة وعشرون 23فقط ثالثة عشر 13فقط عشرة 10مروان ٌحٌى صالح احمد147

فقط خمسة وعشرون 25فقط عشرة 10فقط خمسة عشر 15مروة خلف محمد خلف148

فقط تسعة وعشرون 29فقط أربعة عشر 14فقط خمسة عشر 15مرٌم سهٌل خلٌل محمود149

فقط تسعة وعشرون 29فقط ثالثة عشر 13فقط ستة عشر 16مصطفى رحمة هللا مهدي صالح150

فقط اثنان وثالثون 32فقط تسعة عشر 19فقط ثالثة عشر 13مصطفى سامً هادي151

فقط ثالثة وعشرون 23فقط ثالثة عشر 13فقط عشرة 10مصطفى علً محمد عل152ً

فقط ستة وعشرون 26فقط ستة عشر 16فقط عشرة 10مصطفى محسن احمد عبد153

فقط سبعة وعشرون 27فقط أربعة عشر 14فقط ثالثة عشر 13مصطفى هاشم شكر داود154

فقط أربعة وثالثون 34فقط سبعة عشر 17فقط سبعة عشر 17مصطفى ولٌد علوان155

معد شهاب احمد حمادي156
فقط سبعة وعشرون 27فقط خمسة عشر 15فقط إثنى عشر 12معن نصٌف جاسم احمد157

فقط خمسة وثالثون 35فقط ثمانٌة عشر 18فقط سبعة عشر 17مها محمد خلف جواد158

فقط اثنان وثالثون 32فقط أربعة عشر 14فقط ثمانٌة عشر 18مهدي صالح اكرم حسٌن159

فقط واحد وعشرون 21فقط إحدى عشر 11فقط عشرة 10مهدي صالح حسن كاظم160

فقط واحد وعشرون 21فقط إحدى عشر 11فقط عشرة 10مهند محمد كامل161

فقط سبعة وثالثون 37فقط ثمانٌة عشر 18فقط تسعة عشر 19مٌاسه اسماعٌل سلطان بالل162

فقط سبعة وعشرون 27فقط خمسة عشر 15فقط إثنى عشر 12مٌسم عبد مجٌد ثابت163

فقط أربعة وثالثون 34فقط ثمانٌة عشر 18فقط ستة عشر 16مٌنا محمد علً جودي164

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط خمسة عشر 15فقط ثالثة عشر 13نجالء رحٌم سلمان احمد165

فقط عشرون 20فقط عشرة 10فقط عشرة 10نزار محمد فاروق عبدالواحد166

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط ستة عشر 16فقط إثنى عشر 12نسرٌن احمد كٌطان ٌوسف167

مستوفً
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االرشاد التربوي: المادة  كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة - جامعة دٌالى 

الدراسة الصباحٌة- قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة 

 (الثالثة )المرحلة 

2016-2015:العام الدراسً

فقط ثمانٌة وثالثون 38فقط تسعة عشر 19فقط تسعة عشر 19نصٌر عبدالرحمن مولود سباح168

فقط سبعة وعشرون 27فقط ثالثة عشر 13فقط أربعة عشر 14نمٌر غانم ذٌاب169

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط ستة عشر 16فقط إثنى عشر 12نهاد زٌد عبد العزٌز170

فقط سبعة وعشرون 27فقط أربعة عشر 14فقط ثالثة عشر 13نهرٌن عبد محمد سلطان171

فقط ثالثة وثالثون 33فقط ثمانٌة عشر 18فقط خمسة عشر 15نهى ٌاسٌن جواد172

فقط ثالثة وثالثون 33فقط ستة عشر 16فقط سبعة عشر 17نور حامد حسٌن173

فقط خمسة وعشرون 25فقط ثالثة عشر 13فقط إثنى عشر 12نور حسٌن كرٌم ابراهٌم174

فقط أربعة وثالثون 34فقط تسعة عشر 19فقط خمسة عشر 15نور منذر نعمان كاظم175

فقط سبعة وثالثون 37فقط ثمانٌة عشر 18فقط تسعة عشر 19نورس جاسم احمد عباس176

فقط ستة وعشرون 26فقط ثالثة عشر 13فقط ثالثة عشر 13نورس عطا عبد محمد177

فقط ستة وثالثون 36فقط ثمانٌة عشر 18فقط ثمانٌة عشر 18هاجر قٌس محسن سعٌد178

فقط سبعة وعشرون 27فقط ثالثة عشر 13فقط أربعة عشر 14الهام كاظم جاسم حمادي179

فقط أربعة وثالثون 34فقط سبعة عشر 17فقط سبعة عشر 17هبة محمد خٌري سحاب180

فقط سبعة وثالثون 37فقط تسعة عشر 19فقط ثمانٌة عشر 18هبه احمد عبد هللا هوٌر181

فقط ثالثة وثالثون 33فقط سبعة عشر 17فقط ستة عشر 16هدف عبدالرحمن ناجً حلبون182

فقط واحد وثالثون 31فقط ستة عشر 16فقط خمسة عشر 15هدٌل خلٌل اسماعٌل183

فقط ثالثون 30فقط ثمانٌة عشر 18فقط إثنى عشر 12هدٌل كاظم حسٌن فلٌح184

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط ستة عشر 16فقط إثنى عشر 12هشام نجم عبدهللا وٌس185

فقط ستة وعشرون 26فقط أربعة عشر 14فقط إثنى عشر 12هند طالب زنزل محمد186

فقط واحد وثالثون 31فقط ستة عشر 16فقط خمسة عشر 15هٌام اسماعٌل حسٌن محمود187

فقط تسعة وعشرون 29فقط إثنى عشر 12فقط سبعة عشر 17وسام محمد كرٌم مردان188

فقط ثمانٌة وعشرون 28فقط خمسة عشر 15فقط ثالثة عشر 13وئام علً غالب189

فقط تسعة وعشرون 29فقط أربعة عشر 14فقط خمسة عشر 15ٌاسر سعد عبد عل190ً

فقط ثالثون 30فقط إثنى عشر 12فقط ثمانٌة عشر 18ٌثرب علً مهدي عل191ً

حسٌن داود سلمان داود192
2015-11-11فً 15313ص .ط.مؤجل تأجل ثانً بموجب االمر االداري المرقم شمصطفى علً حسٌن193

2016-1-31فً 1941ص .ط.مؤجلة بموجب االمر االداري المرقم شنجلة جمال ارحٌم علوان194

نبأ واثق ابراهٌم عبود195

2016-2-21 فً 2803ص .ط.مؤجل بموجب االمر االداري المرقم ش

2016-2-21 فً 2801ص .ط.راسبة بالغٌاب بموجب االمر االداري المرقم ش
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