
اليوم

التاري    خ

عدد الساعات

اثير لفته هليل طرفه1

ي2 احمد جبار مالك عريب 

ن عبد الحسن عبيد3 أحمد حسير

احمد ستار جي  جاسم4

احمد سعد كريم علوان5

ن6 احمد عادل جوده حسير

احمد كاظم عالج رحيل7

اركان عبد الكريم حنون مطيلب8

اشواق غانم فاضل عبد الجبار9

افنان عدي دمحم عبد هللا10

االء سلمان محمود عزيز11

ن12 االء عباس نارص حسير

ي مديد منيجل13
امجد رارن

امير حميد كاظم جابر14

امير خضير عباس عبد15

أنتظار أحمد تايه كاظم16

آيات واثق هادي سلمان17

أيام علي صاحب كاظم18

ايام محسن عبيد بدهان19

ي دمحم20
ايمان جليل رارن

ايمان حسام علي21

ايمن  جميل كاظم انبيت22

ايناس خفيف مريود عباس23

ن24 ايناس رعد سوادي عبد الحسير

ايهاب عباس عطية يوسف25

آيه خالد كامل حمود26

أيه عائد وحيد  حمزه27

ن كاظم28 باقر جاسم حسير

ي29
بتول عاد حمود رارن

بتول يوسف كاظم جبير30

ن حاكم عظيم حسون31 بنير

ن حسن يوسف عطيه32 بنير

ن حسن يونس جالب33 بنير

ن علوان دمحم34 ن حسير بنير

ن عزيز عباس علي35 بنير

ن عالوي عواد كاظم36 بنير

بهاء الدين كامل رسواط دمحم37

تبارك احمد حسن هادي38

تبارك اسعد عبد الحميد كاظم39
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االوىل: الشعبة : المادة

اسم الطالبت

:التوقيع : مدرس المادة



اليوم

التاري    خ

عدد الساعات

تبارك رياض عزيز عوده40

تقى احمد غازي دمحم علي41

ن حميد42 تقوى القلوب حسام حسير

ثابت احمد تكليف رحيم43

جاسم دمحم سلمان خرمان44

جعفر اسعد عبد علي عبد الرضا45

جعفر باسم حمزه هدوان46

ن عالوي طارش47 جعفر حسير

ي بوهان بري    ج48
جعفر رارن

جعفر صالح جياد عطيوي49

جعفركريم جاسم جياد 50

حسن زباله جاسم دمحم51

ن حبيب52 حسن عبد الحسير

حسن كريم سلمان عايز53

حسن مسلم محسن مهدي54

:التوقيع: مدرس المادة

االوىل: الشعبة

اسم الطالبت
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: المادة 



اليوم

التاري    خ

عدد الساعات

ي حلو جي 1
ن رارن حسير

ن رياض خضير عباس2 حسير

ن شهيد ابو جاسم عبد3 حسير

ن4 ن عطيه كاظم عبد الحسير حسير

 علي جبار خزي5
ن حسير

 علي جرود شايخ6
ن حسير

 علي حسن خشان7
ن حسير

ن غانم عبد خضير8 حسير

ن دمحم كاظم عبد الحسن9 حسير

ن هاشم عزيز جوده10 حسير

ي11  عارف هزار لعيب 
ن حنير

 علي نعيم جي 12
ن حنير

حوراء صبيح عبيس زغير13

حوراء عادل كاظم عكلو14

حوراء دمحم جي  شنيور15

حيدر اركان دمحم كريود16

حيدر دمحم شاكر كاظم17

خديجه كاظم طارش كاظم18

دالل صفاء حمزة عطيوي19

دموع صاحب عبد الرضا رحمن20

ي جابر21
ذو الفقار فواز شمخن

راسم هادي غثوان دهش22

رحاب قاسم دمحم حسن23

رحاب كريم صياح محل24

رحاب موفق كاظم جاسم25

رسل علي دمحم رضا عمران26

رضوان عقيل محسن سدخان27

رقيه جبار هادي فين28

رقية داخل عبد سميسم29

ن30 رقيه دمحم جبار حسير

رقيه  دمحم علي دمحم31

رند رعد مناحي عيدان32

رواء جناح رحيم غيدان33

ن صيهود34 رواء كمال حسير

روان سعود عزيز حسن35

رونق نهاد سلمان ابراهيم36

ريام كاظم ابو كطيفة ثامر37

ي38 زهراء جاسم دمحم داب 

الثانية: الشعبة 

اسم الطالبت

:التوقيع : مدرس المادة

:المادة
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اليوم

التاري    خ

عدد الساعات

زهراء جواد كاظم عكلو39

ن40 زهراء حاتم محمود حسير

زهراء حسن عيدان سلمان41

زهراء حيدر كاظم عباس42

زهراء عدنان جالب جياد43

زهراء علي سالم صجم44

زهراء كريم عبد دمحم45

زهراء دمحم مزهر حمزة46

زهراء نعمه جبار كاظم47

زهراء نهاد جاسم دمحم48

زيد كاظم مطلب شخير49

ي هندي50
ن
زين العابدين محمود صاف

زينب توفيق جواد شهيد51

زينب حسن خضير بعيوي52

زينب حسن مزهر محيسن53

ن54 زينب خضير عباس حسير
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الثانية: الشعبة :المادة

ت

: مدرس المادة

اسم الطالب

:التوقيع 



اليوم

التاري    خ

عدد الساعات

زينب سلمان جابر مهدي1

زينب صالح صالح طارش2

زينب علي دمحم جاسم3

زينب عواد جبار عبيس4

زينب فيصل كريم حاجم5

ي6
ن
ن زاب زينب كاظم لكير

زينب لطيف سلمان صكبان7

ن دخيل8 زينب نارص حسير

ن جالب9 زينب نافع حسير

ساجد سعدون رهيف شنه10

سارة عدنان بازول موحي11

ساره مهند حمادي كاظم12

ن13 سجاد حامد جي  حسير

سجاد حامد حيدر دمحم14

سجاد صالح جابر عباس15

سجاد عباس حسن شيال16

ن17 سجاد دمحم عويد حسير

سخ  قاسم هادي علي18

سيف جواد رحمن جوان19

سيف علي هدهود سالم20

وق جاسم عداوي كاطع21 رسر

شفاء كاظم وادي علوي22

شمائل قاسم خضير جي 23

شهد جبارجواد كاظم24

شهد سعد سوادي خلف25

شهد عبد الكاظم هادي مراح26

صادق جواد كاظم خضير27

صفا رائد فرحان عبار28

ضخ جبار حسن مغراف29

ضخ عبد هللا نارص كشيش30

ن31 ن عبد معير ضخ عالء حسير

طيبه خالد مهدي فاضل32

عامر قحطان هادي فاضل33

عباس احمد علي وناس34

عباس حميد عبد كسار35

عباس حيدر يتيم بديوي36

عباس عبد الرضا عجمي سلمان37

عباس علي حسن كاطع38
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: مدرس المادة

: المادة 

اسم الطالبت

:التوقيع 

الثالثة:الشعبة 



اليوم

التاري    خ

عدد الساعات

عباس فاضل جبار حسن39

عباس قحطان عجه حسون40

عبد هللا احمد عادل مع هللا41

عبد هللا حمزه كامل مبدر42

عبد هللا علي جي  عبيد43

عذراء نعيم عبد جاسم44

علي احمد ساجت نومان45

علي جاسم دمحم مجيد46

علي جبار كاظم عنجور47

علي راهي مراد بوضان48

علي سعيد محسن مرهج49

علي عادل عوده جي 50

علي عبد العزيز عيدان عباده51

علي عبد الكريم عطوان عبود52

علي قاسم دمحم كاظم53

علي دمحم توفيق كيد54
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الثالثة: الشعبة 

: مدرس المادة

اسم الطالبت

: المادة 

:التوقيع 



اليوم

التاري    خ

عدد الساعات

ن1 علي مهدي جميل حسير

عمار عباس نارص عبيس2

غافل ماجد غافل مرهون3

غدير جابر لفته عبد زيد4

ن5 غفران هاشم كريم حسير

فاطمة سلمان صالح جساب6

فاطمة علي شاكر هاشم7

فراس احمد راشد مهدي8

فرح عبد الزهره عبد هللا زباله9

ن ترف10 قاسم خضير حسير

قاسم وناس عبد علي وادي11

كرار رحم عبيد مريد12

ي هالل13 كوثر كاظم باح 

كوثر كرار غانم روي    ح14

محسن كاظم رخيص غاىلي15

دمحم الباقر ماجد مرجون16

ن جوير17 دمحم الجواد رضا حسير

دمحم حامد  برهان معارز18

ن عبد هللا19 دمحم حميد حسير

دمحم عبد العباس فليح احمد20

دمحم عمران مود جفات21

دمحم كاظم فرحان وزير22

ن طه23 دمحم ماجد ياسير

دمحم مجيد عبد الحمزه لفته24

محمود احمد عبد مزعل25

محمود كاظم عباس شنان26

مرتزن دمحم كامل عبد27

مرتزن نهاد جاسم دمحم28

مرتزن هاتف جبار عبيد29

ن30 مريم جهاد كاظم حسير

 علي31
ن مريم شهيد حسير

مريم علي راشد هديد32

مصطقن سالم رحم عبد33

ن حمد34  صادق حسير
مصطقن

مصطقن صالح مهدي عبيد35

 عبد االمير لهمود ضايع36
مصطقن

منار جابر حميد عبود37

منتظر عادل احمد دمحم38

اسم الطالبت
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: المادة 

:التوقيع : مدرس المادة

الرابعة:الشعبة 



اليوم

التاري    خ

عدد الساعات

نبأ جبار حاتم منوخ39

نبأ فاضل كاظم مسير40

نرسين حمزه جفات جالب41

نضال حسن يونس جالب42

ن فضل جي 43 نور حسير

نور علي كاظم عذاب44

نور دمحم كامل كاظم45

نوره عقيل محسن سدخان46

نورهان علي عيدان حسون47

ن حمد48 هادي عباس ياسير

هاله شاكر كاظم منذي49

هجران مطرسر فرحان حديد50

هدى علي جاسم حمود51

هديل حسن خطار مود52

هناء رياض كامل ليلو53

ن54 ن سمير وائل بشير حسير

وجدان عباس فليح حسن55

:التوقيع : مدرس المادة
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