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 المالحظات الكلية االسم الثالثي العدد والتاريخ ت
 منجزة التربية للعلوم االنسانية محمد عدنان ناصر 11/4/5112في 181 1

 منجزة التربية للعلوم االنسانية جواد كاظممها  11/4/5112في 181 5

 منجزة التربية للعلوم االنسانية اسراء علي رحمان 11/4/5112في 181 1

 منجزة التربية للعلوم االنسانية نضال محمود حسن 11/4/5112في 181 4

 منجزة التربية للعلوم االنسانية احمد علي حسين 11/4/5112في 181 2

 منجزة التربية للعلوم االنسانية يوسف فوزي قدوري 11/4/5112في 181 6

 منجزة التربية للعلوم االنسانية فراق حامد مزهر 11/4/5112في 181 7

 منجزة التربية للعلوم االنسانية احمد قاسم سعيد 11/4/5112في 181 8

 منجزة التربية للعلوم الصرفة مصطفى كريم جالل 11/4/5112في 185 1

 منجزة التربية للعلوم الصرفة ندى ناظم عبدالرحمن 11/4/5112في 185 11

 منجزة التربية للعلوم الصرفة نور وصفي حامد 11/4/5112في 185 11

 منجزة التربية للعلوم الصرفة مثنى خليل فاضل عباس 11/4/5112في 185 15

 منجزة الهندسة نبا احمد جالل 11/4/5112في 181 11

 منجزة العلوم عباس خيري فاضل 11/4/5112في 181 14

 منجزة التربية الرياضية كريم هادي محمود 11/4/5112في 171 12

 منجزة التربية الرياضية حسين رسول مرتضى 11/4/5112في 171 16

 منجزة التربية الرياضية احمد عباس علي 11/4/5112في 171 17

 منجزة التربية االساسية احمد نصيف جاسم 51/4/5112في 181 18

 منجزة التربية االساسية عباس خلف حسين 51/4/5112في 181 11

 منجزة العلوم االسالمية محمد احمد جواد مغير 51/4/5112في 188 51

 منجزة القانون حسين اكرم غريب عبد الكريم 51/4/5112في 187 51

 منجزة القانون سيف فالح عباس احمد 51/4/5112في 187 55

 منجزة القانون صالح الدين شهاب احمد 51/4/5112في 187 51

 منجزة القانون ماهر حكيم ابراهيم دراغ 51/4/5112في 187 54

 منجزة القانون احمد صباح حسن 51/4/5112في 187 52

 منجزة التربية للعلوم االنسانية  علي يوسف رشيد 51/4/5112في 186 56

 منجزة التربية للعلوم االنسانية سالي حسين مالو 51/4/5112في 186 57

 منجزة التربية للعلوم االنسانية سارة مقداد عباس 51/4/5112في 186 58

 منجزة التربية للعلوم االنسانية قادرية محمد سلمان محمد 51/4/5112في 186 51

 منجزة التربية للعلوم االنسانية محمد خالد يوسف 51/4/5112في 186 11

 منجزة التربية االساسية احمد نصيف جاسم 51/4/5112في 181 11

 منجزة التربية االساسية عباس خلف حسين 51/4/5112في 181 15



 
 
 
 
 

  
 
 
 

 المالحظات الكلية االسم الثالثي العدد والتاريخ ت
 منجزة التربية االساسية عباس خلف حسين 51/4/5112في 181 11

 منجزة والعلوم السياسيةالقانون  علي عباس نعمان 51/4/5112في 111 14

 منجزة الطب البيطري نور محمود احمد  58/4/5112في 115 12

 منجزة الطب البيطري ياسين عبد الكريم ياسين 58/4/5112في 115 16

 منجزة الطب البيطري انفال سعد عبد الستار عبدالقادر 58/4/5112في 115 17

 منجزة الهندسة سارة عامر حسن 58/4/5112في 111 18

 منجزة الهندسة ماجد محمد عبد هللا 58/4/5112في 111 11

 منجزة العلوم محمد علي عبد 58/4/5112في 114 41

 منجزة الزراعة حيدر محمد حسن 58/4/5112في 112 41

 منجزة الزراعة حسين لطفي مظلوم 58/4/5112في 112 45

 منجزة والعلوم السياسيةالقانون  ابراهيم غسان ابراهيم 58/4/5112في 116 41

 منجزة القانون والعلوم السياسية سارة جبار صالح 58/4/5112في 116 44

 منجزة القانون والعلوم السياسية احمد محمد جاسم  58/4/5112في 116 42

 منجزة الهندسة بيداء محمد حامد 51/4/5112في 117 46

 منجزة االدارة واالقتصاد وسن يوسف حسن 51/4/5112في 118 47

 منجزة التربية للعلوم الصرفة شيماء حاتم عبدهللا 51/4/5112في 111 48

 منجزة التربية للعلوم االنسانية رحيم علي حمد 11/4/5112في 514 41

 منجزة التربية االساسية محمد عبد الرحمن نافع  11/4/5112في 515 21

 منجزة السياسيةالقانون والعلوم  منال محمود عباس 11/4/5112في 511 21

 منجزة الهندسة باسط نصر هللا خلف 11/4/5112في 511 25

 منجزة الهندسة ابراهيم محمد لطيف 11/4/5112في 511 21

 منجزة الهندسة عباس حسين شمال 11/4/5112في 511 24

 منجزة الهندسة نجم عبد الكريم رشيد 11/4/5112في 511 22

 منجزة العلوم زهراء عزت مجيد 11/4/5112في 511 26

 منجزة العلوم مصطفى قيس خضر 11/4/5112في 511 27

 منجزة العلوم نور ابراهيم وهيب 11/4/5112في 511 28

 منجزة العلوم رندة حازم سلطان 11/4/5112في 511 21

 منجزة العلوم رفل فاضل عبد االمير كاظم 11/4/5112في 511 61


