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حرية  اللغة العربية  2الحاسبات  علم األرض كيمياء تحليلية  النبات العام   أسم الطالب ت

 وديمقراطية 

صالح حسن صالح ابراهيم 1  انذار اولي      

شهاب محمود خالد احمد 2        

نصيف احمد خليفة احمد 3  انذار نهائي انذار ثانوي   انذار ثانوي  

حسن سلمان داود احمد 4        

كاظم محمود ساهر احمد 5        

عبد حسن فالح احمد 6  انذار اولي    انذار اولي  

عيدان سلمان فالح احمد 7      انذار ثانوي  

علوان حسن فؤاد احمد 8  انذار اولي      

فرحان ناظم مهند احمد 9  انذار ثانوي انذار اولي     

سمير حمادي نبهان اسراء 10   انذار ثانوي     

محمود احمد حسين افيان 11  انذار اولي      

عباس كاظم سعدون اكرام 12        

مطلك ابراهيم غازي انس 13  انذار ثانوي      

جعفر محمود شاكر اية 14        

جمعة يوسف محمد ايالف 15  انذار اولي      

محمد صبري كامل بلسم 16        

نادر حسين مصطفى بنين 17        

قدوري هاشم ناجي تبارك 18  انذار اولي      

احمد صالح محمود جنيد 19   انذار ثانوي   انذار ثانوي  

مهدي فالح حسن حسام 20        

  انذار ثانوي   انذار نهائي  حسن صالح لفتة 21

كمر محمد الجبار عبد حنان 21      انذار اولي  

جسين سلمان عزيز حيدر 22        

عباس خضير قيس خلدون 23  انذار نهائي انذار ثانوي   انذار ثانوي  

 انذار نهائي انذار ثانوي   انذار ثانوي  ديار حسن سلمان 24

حسن رشيد ثائر دينا 24        

سلمان ربيع رائد ربيع 25        

حسين هللا عبد مصطفى رغد 26        

حسين هللا نصر احمد رؤى 27   انذار اولي     

محمد خورشيد رشيد رؤيا 28        

احمد عادل ماجد زمن 29        

حمد هللا عبد حمدي زهراء 30        

عبد علي رعد زهراء 31        

ياس خضر ستار زينب 32        

وبيعق موسى الجليل عبد سارة 33        

محمد عباس مجيد سارة 34  انذار ثانوي      

خلف احمد محمد سارة 35  انذار اولي      

غربي جعفر مهدي ساهرة 36  انذار ثانوي انذار اولي   انذار ثانوي  

حسين سعدي مشرق شروق 37        

 انذار اولي      شهد عبد الرضا عبد الواحد 38

حسين شاكر مثنى شهد 39        

ينحس حميد عاصم الدين صفاء 39        

 انذار اولي      حمادي حسن رحمن طيبة 40

 انذار ثانوي      علي حسن حميد اسود 41

       عائشة كمال هادي صالح 42
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     انذار اولي  عبد الحميد كاظم خلف جدوع 43

     انذار اولي  عبد هللا احمد شهاب حسين 44

       عبد هللا رحمن حسن محمود 45

       عبد هللا صالح لفته صالح 46

 انذار ثانوي انذار ثانوي   انذار نهائي  علي الهادي حسين علي حسين 47

       علي حسين علي عباس 48

 انذار اولي انذار اولي     علي عبد الجبار فاضل مهدي 49

       علياء حسين طال صالح 50

       عمر لطيف محمد اسماعيل 51

 انذار اولي    انذار ثانوي  غدير عماد عباس محمد 52

     انذار اولي  غيث عبد علي حسين موسى 53

 انذار اولي      صالح عبد هللا نجم لكما 54

       ليث عمر الدين فاروق عباس 55

 انذار ثانوي    انذار ثانوي  محسن محمد جاسم كريم 56

       محمد جاسم نعمان جاسم 57

       محمد زكي خلف عباس 58

       محمد علي كنعان عصفور 59

 انذار اولي      محمد فائق عبد االمير حميد 60

       محمد قاسم محمد فاضل 61

 انذار اولي      محمد كريم عباس منشد 62

       محمد هادي فرمان سلمان 63

 انذار اولي انذار اولي   انذار اولي  محمود طعمة كردي ذباح 64

       محمود عيسى محمود عبد هللا 65

       مسرة علي محمد شعيب 66

       معتز عبد الكريم هادي 67

 انذار نهائي انذار ثانوي   انذار نهائي  منار سلمان عناد داود 68

 انذار ثانوي    انذار اولي  منتضر كريم حسين كريم 69

       ميثم محمد جاسم محمد 70

       ميساء قحطان محمد خضير 71

       نبأ محمود جاسم حمودي 72

 انذار اولي      ندى خضير عباس كريم 73

       نور الهدى منير محمد شاكر 74

       هالة شامل كامل جياد 75

 انذار اولي      هبة الرحمن علي محمد حسن  76

 انذار ثانوي      هدى علي رحيم مصطفى 77

       نبيل مجيد رشيد هند 78

 انذار ثانوي    انذار ثانوي  ياسمين حمدان رشيد خدام 79

       يوسف قاسم جواد جوهر 80
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