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 لمادة التطبيق السادة التدريسين على الطلبةتوزيع 

رمز الصف  أسم الطالب أسم التدريسي
 االلكتروني

 
 أ.د احمد عبد االمير

  كرار محمد سرحان هادي

a3yb2iw محمد عالوي منديل كاظم 

 
 

 أ.د حسين مردان عمر

 Qakh5i7 نور جواد محل خريمط

 زهراء محمد هادي مهدي 

 زينب فؤاد جمال محمد أمين

 
 أ.د عبد الجبار سعيد

  مسافر عبد زيدزهراء 

 زهراء نجم عبد هللا عيدان

 حنين حسن محمد عطشان

 
 أ.د عادل تركي حسن

 26j3ur3 كرار حميد غالي عبيد

 غسان فاضل جفات هادي

 
 أ.د حازم موسى عبد

 bljiw76 علي سعيد ياسر

 علي محمد كاظم عبود

 
 أ.د أحمد عبد الزهرة

 C4t5mfk حسين علي طالب عبيس

 علي هاديسيف 

 
 أ.د رحيم رويح حبيب

 a2fse5g احمد جواد كاظم عبد الحسين

 حسين شخير نومان دحام

 
 أ.د سالم جبار صاحب

 7epneco حسين خالد حسين نصيف

 عمار عويز عبود 

 
 

 أ.د االء عبد الوهاب

 qjsmzuq بنين سعد حميد كريم

 دعاء شبيب عبود ياسين
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 ناصرسعاد عبد الحسن منحي 

  حنين هيثم بنيان هاشم

 
 أ.د اسعد عدنان عزيز

 g4ah2wc احمد عادل كاظم الوي 
 حسنين نصير عبد هللا حسين

 
 أ.د قيس سعيد دايم

 Cpnl2ltg كرار حيدر تركي

 مصطفى جمال مهدي

 
 أ.د فالح حسن عبد هللا

 

 Ibkohkc حسين حمزة جالب

 مصطفى حميد حرز

 
 هويديأ.د هشام هنداوي 

 zy6bqkc امير عبد الزهرة حسين حسون 

 حسن زغير عبادي حمزة

 
 أ.د أثير عبد هللا حسين

 Eq5muo2 حسن رهيف عبد مبرد
 احمد علي عباس حسين

 
 أ.م جميل كاظم جواد

 

 bz4wv4y مهند حسن جدعان علي

 امير عبد علي عودة مرقنه

 
 أ.د قاسم محمد عباس

 Bfctm4e دهشكرار عباس عبد الزهرة 

 محمد علي وهيله جليب

 
 أ.م.د حامد نوري علي

 Kusbly7 ياسر عبد الصاحب حسين

 امير رزاق لعيبي حسين

 
 

 أ.د روال مقداد

 Zf2njmn تبارك حمزة عبد عاصي
 زهراء حسن كامل

 رانيا عالء محي شافي

 زينب جليل جواد عالج

 
 أ.م ضرام موسى عباس

 r56w3w3 فرهودرشا ستار سالم 
 عذراء سعد مطشر

 زينا علي مهدي عبد الحسين

 هال محمد حمزة عبيد
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 أ.د أكرم حسين جبر

 53rhvjs محمد قاسم فالح

 رائد صباح نوري محمد

 
 أ.م.د عالء خلدون 

 Ckzio7l محمد سالم رهيف

 مسلم لفته كاظم دوهان

 
 

 أ.د علي حسين هاشم
 

 h23x4ut الكاظمعلي عبد طالب عبد 

 ضياء الدين موفق جبار

 غيث صاحب صالح عطشان

 
 أ.د علي مهدي هادي

 Libcw24 مصطفى حسن غازي 

 هاني عبود جابر

 
 أ.م.د رأفت عبد الهادي

 3k5wtap مصطفى يحيى عبد الرضا

 محمد هيثم سامي عبد االمير

 
 أ.م عامر موسى عباس

 2icumjn مهدي حيدر عطية كريم

 نبيل جعفر عزيز خيري 

 ياسر علي إهالل  أمطير

 
 أ.م.د حيدر كريم سعيد
 

 Skxm7bu مصطفى كتاب عبادي مشعب

 غيث  عبدعبد االمير هادي

 
 أ.م. د رياض جمعة

 K6rzjdt مرتضى حامد علي سلمان

 مسلم عبد هللا دحام فرحان

 
 

 أ.م. د بسمة توفيق
 

  تقى باسم تايه بادي

Cjbpba5 

 

 

 هناء محيسن بريد عرك

 شهد عامر جميل

 غفران مجيد عبد الكاظم سدخان
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 أ.م.د حازم علي غازي 

 Bf3ybjg عالء شنان شناوةصكر

 

 

 إبراهيم خالد عبد الحسن حمزه

 سيف سمير مزهر

 
 أ.م.د علي بديوي طابور

 S6c4oip احمد فالح نجم عبد الزهرة

 حسن عالوي محمد عطية

 
 أ.م.د مشرق عزيز طنش

 Fpyf66w امير صباح خضير

 حسين سعيد عبد الكريم محمد

 
 أ.م.د مشتاق عبد الرضا

 dkf2svg مرتضى عباس رباط عودة

 مجتبى علي محيي عصفور

 
 

 أ.م.د عمار مثنى جميل

 gqmayqp قاسم طالب منديل دحام

 مصطفى سامي داخل يونس

 مصطفى صالح مجيد

 
 جبار نعمةم.د ليث 

 Ggsjwy7 كاظم ماجد كاظم حمزة

 ماجد حميد صالل حنوش

 
 

 أ.م.د محمد حاتم عبد الزهرة

 X5keqy6 علي عيسى فيصل محمد

 محمد احمد محمد حميد

 نبيل وطن عبيد

 
 أ.م.د سمير راجي عبيس

 Iwnyhih محمد جبار سلمان خدام

 عمار نجاح عبد جاسم

 
 م.د ضياء ثامر مطر

 kntdaie رحيم شاكر فارس

 غسان حسون إدريس حسن
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 أ.م.د حيدر مهدي سلمان
 

 vnyggs7 فالح كاظم حسين عبود

 علي عماد بدري حواس

 
 أ.م.د عالء كاظم عرموط

 Vlyr4yh علي ميري ناصر حسن

 عمار حمادي عبد المهدي حداوي 

 محمد حسن بخيت عباس

 
 أ.م.د مهند ياسر دايخ

 Eyj6cx4 عبيسسجاد حسين 

 محمد قاسم جبر جياد

 مرتضى عبد الكريم كاظم كاطع

 
 أ.م.د وسام فالح جابر

 Mcd5rr7 عمر عبد هللا جحيل غالي

 محمد حبيب عبد زرزور

 احمد رسن رهيف عبد

 
 

 م.د فايز حسن عبد السادة

  غيث لفته نعمة خلف

 علي عبد الرزاق عبد الصاحب

 الشون عبيدمصطفى عصام أبو 

 
 أ.م.د بشير شاكر حسين

 54q5oe3 عقيل تركي خضير  بديوي 

 عبد هللا حسين جواد كاظم

 
 أ.م علي خومان علوان

 Ctxadar زهير حاكم عبيد بربوت

 جعفر كريم نعمه حسين

 
 

 أ.م.د أحمد فاهم نغيش

 4f34ywl علي حازم صالح عطية

 سيف سالم معضد عيدان

 وحيد بردانمصطفى جميل 

 
 ـأ.م.د محمد عبد الرحمن محمد

 dzzoeo4 علي احمد لفتة جودة

 محمد حامد حمزة مزهر
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 مخلد حسين عبد حسن

 
 أ.م.د ساجت مجيد جعفر

 2hyjyqx عبد هللا عبد علي عبيد ربيط

 ضياء عبيس عودة حمزة

 
 

 أ.م.د صبا شاكر

 26vzozf رفيف خالد عبد الجبار

 زهراء علي عبد األمير عبد ألزهره

 زينب احمد شاكر جاسم

 حوراء هيثم بنيان هاشم

 
 

 م.د نعمان كريم

 5clljdq علي ثامر هادي جواد

 سيف هللا سعيد حمزة نذير

 محمد جبار شاهين سلمان

 
 أ.م.د أحمد عالوي سعدون 

 Xb3nmmx سامر عبد الرحمن هاشم حسن

 حسينصباح عماد صباح 

 
 

 م. غزوان كريم خضير

 Vp5yjyd سجاد حمزة عبد هللا إبراهيم

 سالم عادل جبر عبيد

 مرتضى رحمان لطيف هميم

 
 م. سنان عبد الحسين

 Tskbkah علي سليم هنو ساهي

 زيد موجان حسين مطر

 معتز مهدي عواد

 
 م. علي يعقوب يوسف

 a2s5ckf صدام عبد العباس شنان حسين

 العابدين عبد  الرسول ميري  زين

 مرتضى عبد المنعم عبد العزيز

 
 م.د حسن عبد الهادي

 3afq4i4 حسام عايد حمزة عزيز

 امجد شرشاب حامد شناوه
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 أ.م. د حسام حسين
 4zhsuil شهاب احمد جواد كاظم

 صفاء مكي نجم عبد

 
 م. د جعفر شعيل

 Lkdlice ضرغام عقيل افندي جبار

 علي حميد رسام راضي البركي

 
 

 أ.م.د واثق محمد

 4mbzifv سعد خليل سيار عذاب المرشدي

 رسول نعيم  داخل عبد هللا

 محمد ميثم عبد الحسين زيارة

 
 

 م.د أكرم عبد الحسين

 lslven2 امير كامل عنون عوده

 عبد هللا عبد الكاظم عصفور

 مصطفى صالح مخور فياض

 
 

 م. علي غانم مطشر

 Nttry6k علي حاكم سحير جودة

 مسلم حمزة كاظم زغير

 مصطفى كاظم داخل عبد هللا

 
 م. عبد الحسين ماجد

 K3tdih2 علي صالح حمزه سلطان

 رعد هادي شمخي جبر

 
 أ.م.د ثامر حسين كحط

 Zko37dq حسن فالح ديوان هنيدي

 امجد حمود بادي

 
 أ.د اسعد علي سفيح

 Dyg6tuq حسين مسلم حسين محمد

 حسين علي عبادي حسون 

 
 م.د محمد راضي

 Qxkg7zh حيدر علي هادي محمد

 راضي محسن حسين سلمان

 هيثم سامي جابر عامر

 V7nt2ms رزاق حسين شعيل عوده 
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 رسول ناجح كريم عبود م.د ماجد عبد الحميد

 محمد حسين حمزة عبد دخيل

 

 
 محمد مصلحم.د حيدر 

 Hegw6j5 حسين علي كشكول ظاهر

 خالد كامل عاشور راضي

 
 م.م حسنين علي كاظم

 5vh4pyp حسنين مهدي كاظم باوه

 احمد عماد  شهيد عيسى

 
 م.م صفاء كاظم راضي

 Lpaq2eu حسن مهدي كاظم كشاش

 امير علي سعدون 

 حسين محمد هادي صياح

 
 

 م.م رؤى عباس أسيود

 27dissy شيماء حيدر عايد كاطع

 نبا حسين مهدي صالح

 مريم حسن غازي عبود

 حنين حامد جابل عبود

 
 محمد فائز صاحبم.م

 Pxie5cc حسين علي مهدي

 حليم  كريم كاظم مشعب

 محمد رياض شمخي جودة

 
 م.م صباح مهدي صالح

 K5mpxu6 حسين محمد راضي لفتة

 حيدر حسين فزع عجر

 


