
 

يسائٙ / انًرزهح االٔنٗ نهمسى االسثاَٙ 

 

انًالزظاخ انُرٛدح اسى انطانة  خ  

 َاخر  ازًد زازو عثد انًُعى 1

 راسة  ازًد زايد َاصر 2

 يعٛد  ازًد خٕاد خاسى 3

 راسة  اسايح يُصٕر زسٍٛ 4

 يعٛد  ايدد يسًد فرج 5

 َاخر  ازًد عصاو زًٛد 6

 َاخر  ازًد ثائر ٚسٙ 7

 َاخسح  اٚح ثاير عثد انكرٚى 8

 يعٛد  اياَٙ عثد انهطٛف سعد اهلل 9

 يعٛد  ازًد يسًد زسٍٛ 10

 يعٛد  اسراء تٓدد َسٛى 11

 راسة  االٌ عهٙ يٓد٘ خالب 12

 َاخسح  اياَٙ طالل عثد عهٕٛ٘ 13

 راسة  ازًد سرارخثار 14

 يعٛد  اٚٓاب طارق ارزٔلٙ 15

 يعٛد  زساو اتراْٛى عٕٚد 16

 يعٛد  زسٍ زٛدر يسًد عهٙ 17

 راسة زٛدر ازًد عطٛح  18

 يعٛد  زسٍٛ عهٙ عثد انسًٛد 19

 َاخر  زسٍ ٚاسٍٛ زسٍٛ 20

 يعٛد  زٛدر زسٍ يسًد عهٙ 21

 يعٛد  زٛدر زسٍ ٚاسٍٛ 22

 َاخر زازو اتراْٛى زسٍ  23

 راسة  زٛدر ْاد٘ رضا 24

 يعٛد  خاند عثد انُاصر عثداهلل 25

 يعٛد  خاند سهًاٌ عثاش 26

 يعٛد  خاند فاضم عثد 27

 َاخسح دعاء عثد انسرار  28

 َاخر  رايٙ زايد كايم 29

 َاخر  رسٕل زازو يسًد عهٙ 30

 يعٛد  رسٕل ٚاسر ْارف 31

 راسثح رٍَٛ عصاو عهٙ  32

 َاخر  سٛف اندٍٚ سعٛد خاتر  33

 يعٛد  سريد سفٛر عثد انُثٙ 34

 َاخر  سٛف عثد انكرٚى زاذى 35

 يعٛد  سرٖ ْاشى يسًد زًد 36

 َاخر  شٛركٕ يسًٕد لادر 37

 يعٛد  صفاء زسٌٕ ثاتد 38



 يعٛد  يصطفٗ ازًد خٕاد  39

 َاخر  ٔساو ْاد٘ سانى  40

 راسة  ازًد خاسى يسهى 41

 يعٛد  ازًد رزاق عهٕٛ٘ 42

 راسة  اسايح يسًد يسًٕد 43

 راسة ازًد خاسى يسًد  44

 راسة زسٍٛ اكرو عهٙ  45

 َاخسح  خٕنح لاسى زسٍٛ 46

 َاخسح  رؤٖ رعد ذٕفٛك  47

 يعٛد  زْراء عٛداٌ خثار 48

 َاخر  صفاء عثد هلل يطر 49

 يعٛد  صٓٛة عد٘ زًٛد 50

 راسة طارق طانة طارق  51

 َاخر عًر خًال خٕاد  52

 راسة عًر ٔنٛد عهٕاٌ  53

 يعٛد عًر سعدٌٔ يسًد  54

 َاخر  عمٛم خًٛم  ازًد دأد 55

 راسة  عهٙ ٕٚسف سهًاٌ 56

 َاخر  كاظى ٕٚسف زاٚر 57

 َاخر  نٛث اسعد خضٛر 58

 يعٛد  يُٓد خاسى يسًد 59

 يعٛد  يسًد غُٙ َشًٙ 60

 َاخر  يسًد عثد انكرٚى أزٛد 61

 يعٛد  يسًد عًاد سعاد 62

 َاخر  يسًد خساو يسًد عهٙ 63

 َاخر  يسًد صانر يٓد٘ غدٚر 64

 يعٛد  يصطفٗ زسٛة فانر 65

 َاخر  يسًد عثد انثار٘ عثداهلل 66

 َاخسح  يُّ اهلل عادل ازًد 67

 يعٛد  يًٍٓٛ عدَاٌ شاكر 68

 راسة يسًد خسعم خهٕب  69

 يعٛد يصطفٗ  لاسى زًسج  70

 يعٛد َغى يظفر يُدٔب  71

 يعٛد ٚسٙ َدى عثد  72

    

 

 

يسائٙ / انًرزهح انثاَٛح  نهمسى االسثاَٙ

 

انًالزظاخ انُرٛدح اسى انطانة  خ  

 يعٛد  ازًد دأد سانى 1

 َاخسح  اسراء عالء شاكر 2



 يعٛدِ  إَار يسًد عثد اهلل 3

 يعٛدِ  إٚاٌ عثد انًُعى خاتر ْاد٘ 4

 يعٛدِ  االء كايم ضٛداٌ 5

 َاخر  ازًد ْاد٘ صانر 6

 َاخسح  تسًح يسٙ َاخٙ كسار 7

 َاخر  خاسى يسًد خهٛم اتراْٛى 8

 يعٛد  زٛدر عرب عثد انسسٍٛ شرْاٌ 9

 يعٛد  زٛدر ازًد دأد 10

 يعٛد  زٛدر زسٍ ارزٚح 11

 َاخر  زسٍٛ ازًد عثٛد عثد انرضا 12

 يعٛدِ  رٚاو يسًد خاتر كاظى 13

 يعٛد  راغة صازة عثٛد 14

 يعٛد  رافم عثد انرسٕل شثٕط 15

 يعٛد  سدٗ ْاشى عثاش خصاٌ 16

 َاخسح  سارج عثد االيٛر سهًاٌ فرزاٌ 17

 َاخسح  سارج فٕز٘ َعٛى دأد 18

 َاخسح  سارج سعد سهًاٌ 19

 َاخسح  سرٔر خالل سهًاٌ 20

 َاخر  صفاء عثاش يسسٍ كشًر 21

 َاخر  صفاء عثد اهلل ترْاٌ زسٍٛ 22

 يعٛد  ضار٘ َاٚف شاكر يسًٕد 23

 راسة  عهٙ سعد يسسٍ 24

 َاخر  عهٙ ْاشى عثد اندثار يسًٕد 25

 َازدر  عثد انرزًٍ اسًاعٛم يسًٕد 26

 راسة عهٙ يٕسٗ خعفر  27

 يعٛدِ فرٚدج لاسى خثار  28

 راسة  يسًد سعد درٕٚل 29

 راسة  يصطفٗ َثٛم زسٍٛ 30

 يعٛدِ  يُار َادر عٛسٗ يسًد 31

 َاخر  يُٓد يُاضم خهٛم اتراْٛى 32

 يعٛد  يسسٍ سُاٌ يسسٍ 33

 َاخر  يسًد زاذى فارش انطساٌ 34

 َاخر  يُٓد عهٙ زسٍٛ عهٕاٌ 35

 يعٛد  يسًٕد زايد دزاو 36

 يعٛد  يسًد عثد انعسٚسيسًد 37

 َاخسح  ْدٖ ْاد٘ كاظى 38

 يعٛدِ  ْدٖ كاظى عهٙ  39

 يعٛدِ  ٔرٔد صثاذ يسًٕد  40

 يعٛد  ٔساو صثٛر فاضم 41

 

 

 



 

 

 يسائٙ/ انًرزهح انثانثح نهمسى االسثاَٙ

 

 

 

 
 

 ت اسم الطالب الىتيجة المالحظات

 

 1 سالم علي محمد يعٛد 

 2 فيصل سلمان محمد واجح 

 3 مؤيد وايف حمادي يعٛد 

 4 وبيل طه محمود واجح 

 5 علي حسه علي راسب 

 


