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مؤجل192324مؤجلA101416ابراىيم احمد محمد1

مؤجلمؤجل912مؤجلA982ابراىيم الياس خمف2

مؤجلA1010146131518احمد بشار احمد داؤود3

20232020مؤجلA121215احمد جاسم محمد خمف4

مؤجل5411613مؤجلA8احمد محمد احمد5

مؤجلA1211188142122اسعد حميد كداش6

6مؤجل11مؤجلA8983اوس جالل عبدالفتاح7

مؤجلA15181815242323حسام فيصل سعيد موسى8

15مؤجل12مؤجلغائب3مؤجلA9حميد خضر عباس9

A151118824252525دالل محمد يونس محمود10

15221721مؤجلA111416رحمو عادل محمود خطاب11

A1316151025222524ريم خمف عمر عويد12

17172019مؤجلA15817سعدية عبدالرحمن خميل 13

A111013916121719سفيان عبدالحكيم اسماعيل14

A71015622232524سمية اياد محمد15

1491817مؤجلA999سيف حازم خميل16

20161822مؤجلA12912شيد رياض شريف17

A441251351518(ع)عباس فاضل زبار محمد 18

416141014مؤجلمؤجلA4(ع)عبدالرحمن احمد حسن احمد 19
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العام الدراسيكلية التربية للعلوم الصرفة
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14131312مؤجلمؤجلA58عبداهلل عيسى عبد خالد20

A5810420112320(ع)عمي سالم كامل عبدالكريم 21

91817مؤجلمؤجلA9610عمي عبد محمود22

مؤجلA889712128عمي محمد حسن درويش23

13مؤجلA93741418عمر حجي عمي24

A1316181117242523غفران حاجم سمطان25

A1413151123212522غفران عبدالعزيز شريف26

مؤجلA15101810162421قيدار ربيع فاضل شاىين27

A14917822242225لبنى ثائر محمد 28

A1412201020231516لمى محمد احمد29

مؤجلA127126131922محمد صالح محمود 30

21231922مؤجلA131312نور احمد محمود غزال31

182223مؤجلمؤجلA81417نور سعد محمد غزال 32

A111316820152324وائل جمال مخمف بردي33

مؤجلA1015149152213يوسف موفق احمد شريف34

A91212714121115يونس مزاحم عبداهلل35

1314مؤجل9613مؤجلB9اثير حامد ابراىيم فرحان1

16221520مؤجلB101518احمد حسين امين2

مؤجلB1312177191923احمد موفق محمود3
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مؤجلB712130161520الحكم مثنى يحيى4

20131218مؤجلB111011انعام صابر محمود5

B91513717121614انعام عبدالكريم محسن6

B171014824181922ايمان محمد طالب7

B891451281318حسين راشد ظاىر سفاح8

171620مؤجلمؤجلB6511ذو الفقار محي الدين مخيبر9

B15911616231722زيد مقبل سعيد عمر10

22181321مؤجلB111113سجى احمد دخيل احمد11

مؤجلB16131510151713سيف الدين صالح الدين مجيد12

B4711314131716صالح سالم حنظل13

مؤجلB1014146202223طيف ثائر غازي14

B645092510(ع)طيف طاىر حمود ذياب 15

25192423مؤجلB12915عائشة غسان عمي16

B1114151220161214عباس جاسم محمد17

232522مؤجلمؤجلB191117عباس عبد صالح سميمان18

B34104129915عبدالكريم حاتم حسين19

19142422مؤجلمؤجلB97عبدالمييمن نذير خضر20

B101314622171823عسل محمد حسن فياض21

B141516614211220عمي حمود تايو22
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11مؤجل103154مؤجلB7(ع)عمار خميل مرضي 23

مؤجلB14181512192315عمر كريم محمد صبري24

14مؤجل1819مؤجلB91011فوزان احمد عيسى ابراىيم25

136108غائبمؤجل9مؤجلBكرم محمد ادريس26

B1317121121222323محمد يونس حسن 27

B101014920202420مراد حازم مال اهلل 28

18132020مؤجلB1187مشتاق محمد احمد29

B111218619171724نادية عمي حسين غريب30

16242019مؤجلB111616نرمين سعد عبدالواحد 31

20مؤجل1615مؤجلC111114احمد جمال عبدحسين1

13141319مؤجلC13710احمد رافع حامد2

مؤجل8127171313مؤجلCاحمد صالح جرجيس3

13151018مؤجلC15211احمد غانم احمد 4

9915مؤجلمؤجلC1247احمد محمد صالح ابراىيم5

1414مؤجل12مؤجلC10109احمد منيل محمد نذير 6

C1414191224232425اسراء فتحي نجيب احمد7

20141916مؤجلC111210اشتر عباس جمعة 8

22مؤجلC8111271517اية نشوان ميدي9

C891449111418ايمن نصيف جاسم محمد10
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18مؤجلC15121252210بتول حازم مصطفى محمد11

15162222مؤجلC16813بشار غانم حازم12

20192323مؤجلC10816ثراء محمد محمود13

11مؤجلC8179181718خالد اسماعيل محمود14

مؤجل121712242125مؤجلCخالد عبدالرزاق احمد15

1012814مؤجلC539(ع)خميل إسماعيل احمد 16

17212524مؤجلC14614دالل عبدالستار خزعل17

17141818مؤجلC71012ريا بدران نايف سعيد18

2323مؤجلC131414919ريام محمد يحيى 19

C1218181823192123زىراء مؤيد فتحي20

C107131014182120سارة خيرالدين محمد21

19212324مؤجلC111315ساره نذير بشير عيدان22

C1510171125212524سرى طارق الياس داؤود23

20212421مؤجلC121318سعد سالم رمضان24

1924مؤجلC101214916سنا زياد حميد طو25

14111520مؤجلC6910شعالن محمد احمد خضر 26

C121115820192420عائشة شامل خزعل27

24مؤجلC171717122524عائشة وسام عبدالغني28

51010610مؤجلمؤجلC4عبدااللو سامي عبدالطيف29
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غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبCعالء عبدالغني عبد30

C1515161323192123عمر ىشام سامي31

C1215151221192322فاتن مدحت توفيق 32

C151116721252424فوز خالد يونس يحيى33

C141516819252223كرم ناظم يوسف احمد34

14212523مؤجلC7610محمد يونس محمد داؤد35

غائب412مؤجلغائب9غائبC7مصعب فراس عبدالوىاب36

C9915723192224نور يعرب موفق37

C1311121122182116ىبو ازىر سمطان فتحي38

C131015819192119ياسر صالح حسن ويس39

D131617824232225ابتيال ميدي صالح ابرىيم1

13مؤجلD131017112222احمد جاسم صالح حسن2

14202019مؤجلD10117احمد فيصل محمد3

D141311617151722احمد محمد عبد ياسين4

D2017201425252425افنان حسام الدين خميل5

D141516923162223امنة عدنان سعيد6

D1513191519172121ايو حسين طو7

D1712151017172425ايو ناطق خالد صبحي8

مؤجل سنةمؤجل سنةمؤجل سنةمؤجل سنةمؤجل سنةمؤجل سنةمؤجل سنةمؤجل سنةمؤجل سنةD(م)جنار جالل قاسم 9
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D521111521413حارث محمد احمد حسين10

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبDحسين حازم محمد احمود11

14151613مؤجلD8812حسين محمد نور يونس12

مؤجل1413مؤجلD96135خميل ابراىيم ذياب حسن13

1418مؤجل12مؤجلD81218دنيا محمد سعيد14

D1416181120242523ربى محمد يونس15

13141918مؤجلD9716رفل محمد صالح عبد16

16مؤجل712مؤجلD5910زيد فايز قاسم يحيى17

19141918غائبD121016سارة سعد احمد محمود18

D1215181321212525سجى عدنان سميم19

D1516191325212325سرى عمي محمد20

1191512مؤجلD12910طارق محمد حمد21

مؤجل131213مؤجلD101210عبداهلل ثامر جاسم22

23مؤجل2119مؤجلD161015عثمان عبدالسالم صديق23

D111315821212320عمي عاصي عويد فالح24

16112021مؤجلمؤجلD108عمي نايف حسن25

20182123مؤجلD141614فرحان عبدالجبار جاسم26

1210مؤجل8مؤجلD9210محمد طو ابراىيم27

17202419مؤجلD11913محمد عبد صالح احمد28
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15142124مؤجلD14812مصطفى فارس مصطفى29

D111414722222319معاذ عماد محي الدين30

17مؤجلD881391211ميا سالم سعدون احمد31

51416مؤجلمؤجل9مؤجلD6(ع)ميند محي الدين عزيز 32

D1617161321222424ميس عبدالسالم بولص33

D151516720152423نجالء رعد احمد 34

D121616102112519وسام منذر حامد عمي35

مؤجلمؤجل1681617مؤجلD10ياسر عبد احمد صالح36

D10813612131516ياسر عمار محمد سميمان37

D1715141519201920يحيى عمي يونس عبداهلل38


