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 المالحظات الكلية االسم الثالثي العدد والتاريخ ت
 منجزة التربية االساسية كرار محمود علي 4/5/6015في 602 1

 منجزة التربية االساسية نبيل جبار حمد 4/5/6015في 602 6

 منجزة التربية االساسية نور فاضل اسماعيل 4/5/6015في 602 3

 منجزة العلوم االسالمية والء محمد احمد صالح 4/5/6015في 602 4

 منجزة التربية للعلوم االنسانية محمد سعد عيال 4/5/6015في 602 5

 منجزة االنسانيةالتربية للعلوم  ياسمين رحمن عباس 4/5/6015في 602 2

 منجزة التربية للعلوم االنسانية عالء فاضل احمد 4/5/6015في 602 2

 منجزة العلوم زهراء عزت مجيد عزير 4/5/6015في 611 2

 منجزة الطب البيطري محمد ساجد محمد فاضل 4/5/6015في 610 9

 منجزة التربية للعلوم االنسانية  ياسر شعالن جواد 4/5/6015في  609 10

 منجزة التربية للعلوم االنسانية  عبد الرزاق شهاب احمد 4/5/6015في  609 11

 منجزة التربية للعلوم االنسانية  هشام عدنان جاسم 4/5/6015في  609 16

 منجزة التربية للعلوم االنسانية  احمد جاسم محمد 4/5/6015في  609 13

 منجزة التربية للعلوم االنسانية  احمد طه حسون 4/5/6015في  609 14

 منجزة التربية للعلوم االنسانية  مصطفى  جمعة جياد 4/5/6015في  609 15

 منجزة التربية للعلوم االنسانية  سارة رشيد موسى علي 4/5/6015في  609 12

 منجزة القانون والعلوم السياسية  وسام ردام لطيف  2/5/6015في 616 17

 منجزة القانون والعلوم السياسية  سمر خالد رحيم 2/5/6015في 616 12

 منجزة القانون والعلوم السياسية  عمر نزار عايش 2/5/6015في 616 19

 منجزة القانون والعلوم السياسية  هاني عباس فاضل  2/5/6015في 616 60

 منجزة القانون والعلوم السياسية  بان كاظم اسماعيل 2/5/6015في 616 61

 منجزة القانون والعلوم السياسية  احمد سلمان حسين 2/5/6015في 616 66

 منجزة العلوم  علي قاسم عبد هللا هاشم 2/5/6015في 613 63

 منجزة العلوم نور عدنان عبد الستار جمعة 2/5/6015في 613 64

 منجزة العلوم ندى مظهر خلف 2/5/6015في 613 65

 منجزة التربية للعلوم االنسانية ابراهيمعمر عادل  2/5/6015في 614 62

 منجزة التربية الرياضية واثق وسمي راضي 2/5/6015في 615 62

 منجزة التربية الرياضية مهند جواد كاظم  2/5/6015في 615 62

 منجزة التربية الرياضية عبد الرحمن احمد موسى  2/5/6015في 615 69

 منجزة التربية الرياضية رفل عماد طراد معضد 2/5/6015في 615 30

 منجزة التربية الرياضية هدير محمود عبدهللا حسين 2/5/6015في 615 31

 منجزة التربية الرياضية مهند فيصل خلف 2/5/6015في 615 36



 
 
 
 
 

  
 
 
 

 المالحظات الكلية االسم الثالثي العدد والتاريخ ت
 منجزة التربية االساسية بالسم حميد عودة 2/5/6015في 612 33

 منجزة التربية االساسية باسم عزيز عبعوب جاسم 2/5/6015في 612 34

 منجزة التربية االساسية علي قحطان محمد علو 2/5/6015في 612 35

 منجزة التربية االساسية حنان عبد كاظم 2/5/6015في 612 32

 منجزة التربية االساسية ياسم ناموس كاظم 2/5/6015في 612 32

 منجزة التربية للعلوم الصرفة انفال ابراهيم محمد رضا 2/5/6015في  612 32

 منجزة التربية للعلوم الصرفة ندى ناظم عبد الرحمن احمد 2/5/6015في  612 39

 منجزة التربية للعلوم الصرفة ناهدة رحيم عيسى 2/5/6015في  612 40

 منجزة التربية للعلوم الصرفة مصطفى هاشم كامل 2/5/6015في  612 41

 منجزة التربية للعلوم الصرفة احمد عدنان لطيف خضر 2/5/6015في  612 46


