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  أسم الطالب ت
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 1026/1027 /  أ: طلبة المرحلة الثانية

  االسم ت
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 المرحلة الثانية شعبة ب

  اسم الطالب ت

  عبدالكريم هاشم أبرهيم نور الدين 2

  أسراء علي خلف 1
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  فضل هللا  طارق مزبان 29
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 شعبة أ ةالثالثالمرحلة 

 المالحظات أسم الطالب ت
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 ب ةالثالثالمرحلة 

 المالحظات اسم الطالب ت
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  حسين ثامر حبيب 4
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 أ  طلبة المرحلة الرابعة

 المالحظات أسم الطالب ت

  أبرار كريم كيطان 2
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  آمنة محمد عويد 1
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  سجى محمد صالح 23
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  طيبة كريم عباس 27

  علي محمد حسين 28
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 عبة بالرابع شالمرحلة 

 المالحظات االسم ت
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  أحمد مجيد هند بلكت 2
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  تمارة علي وهاب 3
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  رانيا صبيح عبيد 5

  رسل شاكر كريم 6
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 المرحلة االولى شعبة ب

  اسم الطالب ت

  احمد ابراهيم جاسم محمد 2

  ارشد محمد فياض سعود 1

  الهام عباس جواد محمد 3

  امنه حامد جواد علي 4

  ايات سالم نوري لطيف 5

  ايات عبد الكريم احمد علي 6

  بتول فاضل خليف ماش 7

  بكر عباس غالب محمد 8
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  حسن منصور ضيدان محمد 20

  حسين خضر عباس عون 22

  حسين علي عبد الباري جاسم 21
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  - جواد كاظم خضيرزياد  29

  زينب ضيدان حمد ضيدان 10

  سجاد ثائر كالص مؤيد 12

  سجاد عمار عباس عسل 11

  سالم عداي مهاوش مطلب 13

  شعاع غني ذياب عطا هللا 14

  صابرين شاكر موسى علي 15

  ظي أحمد محسن كريم 16

  عباس ثامر محسن حمود 17

  عباس حمزة فالح 18

  حسين فزععبدهللا عماد  19

  عبد هللا حازم عبد محمود 30

  عذراء رعد حميد مبارك 32

  عذراء سعد محمد ناصر 31

  علي حسان زهير عبود 33

  علي سعد ذياب حمادي 34

  غفران عبدالكريم عبد الحميد فرج 35

  قاسم مدلل ناجي جواد 36

  - قصي رحيم احمد زكري 37
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  محمد رعد حبيب حميد 39
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  - محمد عدنان علي جاسم 42
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  - مسلم كريم عودة 44
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