
 ( 0202-0202اسماء طلبة المرحلة الثانٌة مسائً للعام الدراسً )

 المالحظات          اسم الطالب  ت

  اباذر عالء عبد الزهره علك  1

  احسان مهند كرٌم  2

  احمد حسٌن عجه جٌاد 3

  احمد كرٌم صالح مهدي  4

  عباساحمد كرٌم غافل  5

  احمد لزام رحٌم عواد  6

  احمد معا هللا عوازه خضٌر  7

  احمد ناجً غازي حٌوان  8

  احمد وسام فرج عبد الرزاق  9

  احمد ٌقضان حمٌد خضٌر  10

  ادٌان هاشم حسٌن نور 11

  اسماء حسٌن عطٌه عسكر  12

  امٌر رحٌم طاشً حمزة  13

  انغام جمٌل علٌوي سهر  14

  أمانً عبد هللا عبد الكرٌم  سعدون 15

  بنٌن عقٌل عبد االمٌر عزٌز 16

  ثائر عبد طحٌور حمزة 17

  ثائر عبد علً عبد السادة  18

  حسٌن اٌاد عبد رحوم  19

  حسٌن جابر حمود رشم 20

  حسٌن جلٌل داٌخ عبد الرضا 21

  العالً حسٌن علً جواد عبد  22

  حسٌن علً مسرب فهد 23

  حمٌد توفٌق عبد الزهرة مسٌر 24

  حٌدر طالب ناجً حسٌن  25

  حٌدر فائز غالب عباس  26

  خالد عواد حمود رشم 27

  رامً جعفر فالح حسن  28

  زٌنب تكلٌف بدهً حسٌن  29

  زٌنب علً جبار كاظم  30



  فرج  سارة عبد بحر 31

  سجاد فلٌح حسن عبد علً  32

  سلمى جبار عباس علً 33

  سناء سعد نجم عبادي  34

  شكران صدام كرٌم سلمان  35

  شهد احمد طعمه عرٌبً 36

  صادق عبادي انشٌنش مركب 37

  ضٌاء قابل منشد علً 38

  طالب عبد هللا جاسم خشان  39

  عامر ٌاسر فرحان جبار 40

  عباس سعران نازل زماط 41

  عباس علً جمٌل موسى  42

  عباس عمار جواد كاظم  43

  عبد الصمد حمود زبٌدي ساهً  44

  عالء عبد السادة عبد الحسٌن مهدي  45

  عالء عبد زٌد طراد  46

  علً حسٌن سعد سعٌف  47

  علً حٌدر نعمه كانً 48

  علً رزاق غازي كرٌم  49

  علً عبد االله حسن حسٌن  50

  علً عٌدان فتٌن عواد 51

  علً غصاب نوري 52

  علً كرٌم عباس جناحً 53

  علً وذن هدٌرس جبر  54

  غدٌر غالب عبد هللا  55

  فاضل عبد االمٌر عارٌة  56

  فاضل كاظم عبد غضٌب  57

  قائد حسٌن فرحان جابر  58

  كرار محمد عارف كرٌم  59

  كرار ناجح رسول نور  60

  ماجد عبد االمٌر فرهود عباس 61

  ماجد مجٌد خضر حمزه 62

  محسن ستار عكٌلً جار هللا  63



  محمد حمٌد سعد مناحر 64

  محمد رٌاض رحٌم طعٌمه 65

  مطشر نجممحمد عبد اللطٌف  66

  محمد نعمة عبد سوادي  67

  مرتضى شناوة قابل ظاهر  68

  مصطفى صالح فهد والً  69

  منتظر صدام كاظم هالوي  70

  مها محمد عبد هللا حسٌن  71

  مهند تركً وكاع  سٌسان  72

  ناجح قاسم دبال علٌوي  73

  نجالء فوزي فاضل جابر  74

  نور مؤٌد صادق بالو 75

  ود حسٌن مطشر  76

  ولً رزاق والً عبود  77

 


