
 العقوبة المادة المرحلة االسم ت

 ابو الحسن عصام حسن 1
 

 العضوية)نظري( الثانية
 تحليلية )نظري(
 تحليلية)عملي(

 فيزياوية)عملي(
 فيزيااوية )نظري(

 تنبيه
 انذارنهائي)تعهد(
 انذارنهائي)تعهد(

 تنبيه
 تنبيه

   جمعة علي أدريس 
  

 (عملي) تحليلية الثانية
 (نظري)تحليلية

 تنبيه
 تنبيه

  جاسم عادل ايات 
  

 

 (عملي)عضوية الثانية
 (عملي) تحليلية
 (نظري)تحليلية

 (عملي)فيزياوية

 تنبيه
 (تعهد) نهائي انذار

 انذارثاني
 تنبيه

 امجد محمود سلمان 
 

 تحليلية )نظري( الثانية
 )عملي( تحليلة

 انذار نهائي)تعهد(
 تنبيه

 تنبيه تحليلة )نظري( الثانية امنه محمد هاشم 

 تحليلة نظري الثانية بنين جاسم 
 تحليلة عملي

 تنبيه
 انذار اول

 بسمة  كاظم  حسين 2
 

 تنبيه فيزياوية)نظري( الثانية

 العضوية )نظري( الثانية  تبارك مهدي نوار 3
 التحليلية)عملي(

 التحليلية )نظري(
 فيزاوية)نظري(

 تنبيه
 انذار نهائي)تعهد(
 انذار نهائي)تعهد(

 تنبيه

 فيزياوية )نظري( الثانية تبارك جاسم محمد 
 تحليلية )نظري(
 تحليلية )عملي(

 تنبيه
 انذار اول
 انذار اول

 تنبيه تحليلية )عملي( الثانية تماره قيس 

 عضوية)عملي( الثانية حيدر رباح حسين 4
 فيزاوية )نظري(

 تحليلية)عملي(
 تحليلية)نظري(

 تنبيه
 انذار نهائي)تعهد(

 انذار أول
 انذار نهائي)تعهد(

 تتبيه تحليلية )نظري( الثانية حنين سامي 

 انذار اول حليلية )عملي(ت الثانية حوراء عبد الخالق 

 تنبيه  (عملي)تحليلية  الثانية ختام محسن 

 تنبيه تحليلية )عملي ( الثانية رقية حسين خليفة 

 فيزياوية)نظري( الثانية ريام محمد حسين 
 تحليلة )نظري(
 تحليلية )عملي(

 تنبيه
 تنبيه

 ثانيانذار 

 تحليلة )نظري( الثانية زهراء حميد احمد 
 )عملي( تحليلة

 تنبيه
 تنبيه

 )نظري( فيزياوية الثانية زهراء عقيل ابراهيم 
 )عملي( تحليلة

 تنبيه
 تنبيه

 تنبيه )عملي( تحليلة الثانية زينب ستار 

 تنبيه تحليلة )عملي( الثانية سارة اسماعيل 

 تحليلية )نظري( الثانية سفيان حمود احمد 
 )عملي( تحليلة

 )تعهد( انذار نهائي
 )تعهد( انذار نهائي

 تحليلة )نظري( الثانية سالم حسين 
 تحليلة )عملي(

 تنبيه
 انذار نهائي )تعهد(

 تنبيه نظري()تحليلة  الثانية ضحى فيصل رشيد 

 تحليلة )نظري( الثانية طالع مدب جداح 
 تحليلة )عملي(

 فيزاوية )عملي(

 انذار نهائي )تعهد(
 تنبيه
 تنبيه

 عضوية )عملي( الثانية طيبة باسم محمد 5
 تحليلية )عملي(

 انذار اول
 نهائي )تعهد(انذار 



 نهائي )تعهد(انذار  تحليلية )نظري(
 
 

 انذار ثاني فيزياوية )عملي( الثانية طيبة ناصر حسين 

 فيزياوية )نظري( الثانية طيبة محمد رحيم 
 تحليلية )عملي(
 تحليلية )نظري(

 

 ثاني انذار
 انذار نهائي )تعهد(

 تنبيه

 عضوية)نظري( الثانية عبدالعزيز عبدالخالق  6
 فيزياوية)نظري(
 تحليلية )عملي(
 تحليلية)نظري(

 انذار أول
 تنبيه

 انذار نهائي)تعهد(
 تنبيه

 

 تحليلية )نظري( الثانية عبد هللا عودة محسن 
 فيزياوية )نظري( 

 ثانيانذار 
 تنبيه

 تحليلة )نظري( الثانية عثمان ماجد 
 تحليلة )عملي(

 فيزياوية )نظري(

 تنبيه
 تنبيه
 تنبيه

 تحليلة )نظري( الثانية هللاعذراء محمد عبد  
 تحليلة )عملي(

 فيزياوية )نظري(

 انذار نهائي )تعهد(
 تنبيه
 تنبيه

 )نظري(تحليلة  الثانية عال عبد الرحيم 
 تحليلة )عملي(

 (عمليفيزياوية )

 تنبيه
 انذار ثاني

 تنبيه

 تحليلة )نظري( الثانية عمر نهاد قحطان 
 (تحليلة )عملي

 تنبيه
 ثانيانذار 

 تحليلة )نظري( الثانية غفران مظفر حسين 
 (تحليلة )عملي

 فيزياوية )نظري(

 تنبيه
 تنبيه
 تنبيه

 )عملي(تحليلة  الثانية فاطمة الزهراء حسن 
 

 انذار اول

 عضوية)نظري( الثانية فاطمة سمير سامي 7
 تحليلية) نظري(
 تحليلية)عملي(

 فيزياوية )نظري(

 تنبيه
 انذار نهائي )تعهد(

 )تعهد( انذار نهائي
 ثانيانذار 

 انذار اول تحليلة )نظري( الثانية فاطمة عادل مهنا 

 تحليلة )نظري( الثانية فاطمة عبد هللا جمعة 
 (تحليلة )عملي

 تنبيه
 تنبيه

 تنبيه فيزياوية )نظري( الثانية فاطمة قاسم حسين 

 تحليلة )نظري( الثانية فالح خلف 
 (تحليلة )عملي

 تنبيه
 انذار اول

 تحليلة )نظري( الثانية لهيب حقي 
 (تحليلة )عملي

 انذار اول
 انذار اول

 تحليلة )نظري( الثانية ماريا سمير شكر 
 (تحليلة )عملي

 تنبيه
 انذار اول

 تحليلة )نظري( الثانية ماريا عبد هللا حسن 
 (تحليلة )عملي

 تنبيه
 تنبيه

 عضوية )نظري( الثانية محمد حقي فيصل 8
 فيزياوية)نظري(
 تحليلية )نظري(
 تحليلية )عملي(

 انذار اول
 ثانيانذار 

 انذار نهائي )تعهد(
 انذار نهائي)تعهد(

 

 تحليلة )نظري( الثانية محمد خالد عبود 
 (تحليلة )عملي

 انذار اول
 انذار نهائي )تعهد(



 فيزياوية )نظري(
 فيزياوية )عملي(

 انذار ثاني
 تنبيه

 تنبيه تحليلة )نظري( الثانية محمد عامر عزيز 

 تحليلة )نظري( الثانية محمد عمر محمد 
 (تحليلة )عملي

 انذار اول
 انذار اول

 عضوية)عملي( الثانية محمد فيصل غازي 9
 تحليلية )نظري(

 (عمليتحليلية)
 فيزياوية )نظري(

 تنبيه
 تنبيه

 انذار اول
 تنبيه

 عضوية)نظري( الثانية محمد مهدي محمود 10
 تحليلية )نظري(
 تحليلية )عملي(

 )نظري(فيزياوية 

 تنبيه
 انذار نهائي)تعهد(
 انذار نهائي )تعهد(

 تنبيه

 )نظري(تحليلة  الثانية محمد يوسف عرميط 
 (تحليلة )عملي

 تعهدانذار نهائي 
 انذار اول

 تحليلة )نظري( الثانية مريم جاسم علي 
 (تحليلة )عملي

 تنبيه
 انذار اول

 تحليلة  )نظري( الثانية مريم كمال سكران 
 فيزياوية )عملي(

 تنبيه
 تنبيه

 تنبيه (تحليلة )عملي الثانية ميس حميد 

 تحليلة )نظري( الثانية نور مثنى عبد الجبار 
 (تحليلة )عملي

 انذار اول
 تعهد انذار نهائي

 تحليلة )نظري( الثانية هدية عبود محمد 
 (تحليلة )عملي

 تنبيه
 تنبيه

 تحليلة )نظري( الثانية وجدان رشيد 
 (تحليلة )عملي

 تنبيه
 تنبيه

 تحليلة )نظري( الثانية ياسمين شاكر 
 (تحليلة )عملي

 انذار نهائي )تعهد(
 نهائي )تعهد(انذار 

     

 


