
املالحظاتاسم الطالبت

احمد صالح عبدالكريم حسن1
احمد علي حسين احمد2
احمد مهدي سلمان محجوب3
احمد ياسر طه جاسم4
اخالص مثنى عبدالقادر عبدخميس5
افكار خالد جليل مجيد6
بشرى فتاح محمد فتاح7
حوراء حميد جمعة عبدهللا8
خليل ابراهيم خليل ابراهيم9
رانية فائق ابراهيم جواد10
رهف خلف لطيف محمود11
روان صباح ستار عبدالجالل12
رؤى تحسين علي حسين13
زينب الكبرى هاشم قنبر14
زينب عباس حمود عبدهللا15
زينب محمد قادر محمد16
سارة مازن فاضل مشهدي17
سبأ عدي خزعل احمد18
شعيب يحيى عباس محمد19
شهد احمد سلطان محمد20
شيماء سلطان محمود صمد21
ضحى ثامر عبدهللا محمد22
عبدالحسين حسيب عبدالحميد23
عذراء ثامر عبدالرحمن عبد24
عال علي عبدالرحمن حسين25
علي عدنان قاسم نصيف26
عمر طالب خليفة هداوي27
غسق قاسم مهدي حسن28
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فادية شاكر محمود علي29
فاطمة نعمان جميل خليل30
كرار عباس عبدالحسين مهدي31
محمد منير ستار مهدي32
محمد ناصر عداي عيدان33
مرتضى صالح مهدي عباس34
مروة سعد خليلسلمان35
مريم ابراهيم حسين سفيح36
مريم حسين علي جاسم37
مريم عامر محمد عيدان38

مصطفى احمد محمود ردام39

مصطفى جبار علي صالح40
مصطفى رشيد علي عبد41
ملوك سعد حسن ناصر42
منار حامد محمود رضا43
منار منهل مصطفى خليل44
منير عبد محمد علي45
مهيمن حسين هادي جاسم46
نبأ عدي خزعل احمد47
نبأ ماهر علوان منصور48
نور حازم حسين علوان49
نور سالم احمد عزت50
هديل حمزة خميس سبع51
هند عدي خزعل احمد52
ورود كمال حسين عباس53

وهاد خليل اسماعيل خليل54

ياسر محمد جواد عبد55
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اثير مثنى مانع شاكر1

احمد قاسم ناجي سالمة2

اسراء محمد رمضان صالح3

اية حسن عبدالحسين عبد علي4

اية سلمان حايف عبدهللا5

اية فاضل دوشان عبد6
اية وسام سامي سلمان7

ايهم صدام اسماعيل خليل8

تقوى خليل ساير لطيف9

حسام عبدالمنعم رشيد عبد10
حسناء امير علي مهدي11

حسين حيدر محمد علي12

حسين عباس عبد علي13

حسين محمد لطيف جاسم14

حوراء علي نصيف كاظم15

دنيا خالد شهاب احمد16

رفل علي عبداللطيف جسام17

زهراء حسن هادي رضا18

زهراء صالح عبدالوهاب محمود19
زهراء نهاد حميد شالل20
زهراء وسام حميد رشيد21
سارة خليل اسماعيل محمد22
سامر امجد شهاب احمد23
سجاد علي حبيب عبود24
سعاد حسن احمد علي25

سفيان عباس فاضل سلمان26
شهد رعد كامل منصور27

شيماء علي حافظ شاكر28
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ضحى عباس محمد عباس29

طيبة خليل مهدي حسن30

عباس ثامر كامل مصطفى31
عبدالحميد شالل عبدالخالق هذال32

عبدهللا موفق عز الدين وهاب33
عبدالمهيمن احمد حيدر34
علي احمد حسين علي35

علي حسين طالب علوان36
علياء قاسم اسماعيل راضي37

عهود بشار غازي حمد38

غفران امين وهاب امين39
فاطمة ذياب محمد كاظم40
فاطمة محمود علي عباس41
فنار وسام احمد موسى42
كيالن حسين عليوي خضر43

مازن محمد جاسم عبد44

محمد طه عطية سطام45
محمد عزيز طه ياسين46

محمد يونس حسين علي47
مروة مزهر علوان غفوري48

مريم سعد داود سلمان49

مريم محمد جميل محمد50

نبا نصير محمود عزيز51

نورة محمود مطر فهد52

هاجر اسماعيل احمد ناصر53

هالة محمد كاظم عبد54

يوسف اسماعيل خليل ابراهيم55
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احمد جاسم ابراهيم حسين1

اسعد عبدالسالم مصطفى جبوري2

اسيل خليل مغير هربت3
افراح محمد حسن خضر4

ايمن رشيد خليل5
بناز عبدهللا درويش محمد6
تبارك احمد عبد القادر عبدالحميد7
حسين جمال احمد خلف8

حسين حسن حسين ولي9

محمل بمادة املدني للمرحلة 

حسب 2020/2019الثانية  للعام 

في 2016/5االمر االداري ت ص

2019/11/13

حسين عالي محمد حسن10
حمزة  قيس لعيبي حاوي11
حمزة باسم علي عبود12
حميد عبد ابراهيم خلف13

خالد كاظم غيدان كاظم14

رامي الشحات بدير مصطفى15

رانيه جاسم محمد حنش16
رشا رمزي عبدعلي17
رفل قاسم غالب رشيد18
ريم علي عبدالخالق جعفر19
زبيدة عبدالرزاق احمد خادم20
زهراء امير كريم محمد21

زهراء علي حسن مال هللا22
سامي قاسم كامل ظاهر23
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سرى عبدالحسين سلمان حمدان24

شهد عبداالميرعبدالعباس حسين25

شيماء حافظ لطوف احمد26
صبا سلمان ابراهيم مطرود27

ضحى احمد عباس احمد28

ضحى يوسف حربي حسب هللا29

ضياء محمود فيصل شندوخ30

طه صالح محمد فزع31

طيبة عالء هادي كريم32

عبدهللا خالد ابراهيم حسن33

عبدهللا راغب راضي عباس34

عبدهللا عبدالصمد مهدي يوسف35

عبدهللا فرج اسماعيل حسون36

عرفان صفاء رضا جواد37

علي حسين ابراهيم زوين38

علي عدنان سعيد محمد39

علي نزار مجيد حميد40

علي هشام عبدالجبار محمود41

علي وصفي نعمان حسين42

عمار عماش سهيل نجم43

غيدان لؤي غيدان خلف44

فاطمة سعد علي محمود45

فاطمة علي سامي خليفة46
فاطمة فائق جاسم احمد47

فاطمة ياسر عبد جامل48

فرح عدنان حميد احمد49

قيس ساجد تحسين ماهر 50

كرار صكبان محمد حسن51

كرار محمد عبد ولي52

مازن محمد جاسم عبد53
محمد صالح مهدي حسن54

محمد قحطان عيدان عبد55



رقم وتاريخ واالمراسم الطالبت

حسين حسن حسين ولي 1
في 695/5حسب االمر االدري ت ص

2020/11/24

2019/11/13في 2016/5ت ص مرتضى نشأت احمد 2

4

تحميل/العقوبات الخاص 

(تحميل)مدني 
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