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ن كريم1 3939ذابراهيم محمد عبد الحسي 

3838ذاحمد اسماعيل مايع فضل2

ن نوري صالح3 3737ذاحمد حسي 

3838ذاحمد رزاق عزيز سلمان4

3939ذاحمد صالح صالح طارش5

3838ذاحمد عباس رباط محمد6

3737ذاحمد عدي عبد االمي  عبود 7

ي8
ن شمخن 3939ذاحمد غازي عبد الحسي 

3838ذاحمد فاضل هالل عبد الدليمي9

3838ذاحمد فاضل والي عباس10

ف عباس حسن مطلك11 3737ذاشر

3939ذاكرم مهدي منسي جاسم 12

ن حميد نايف13 3838أالهام عبد الحسي 

3939ذامجد عايد زباله حسون 14

ي15 3838ذامي  حياوي حنون عبد النب 

4343ذامي  حيدر رحمان عبد 16

ن17 3939ذامي  طارق هالل حسي 

3838ذامي  عايد سلمان شنته 18

3939ذامي  قحطان صالح طارش 19

ن ابو راشد 20 ن عمران حسي  4343ذامي 

3838أانعام رياض عبيس حمزة 21

4242أانفال سعد حسن نارص 22

4343أايات حيدر بندر مرس23

3939أايات فريق سلمان نجم 24

3838ذايمن سلمان حلواص جوده25

3939ذايهاب مهدي جي  عيس 26
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4040ذايوب عبد االله شويل دمن 27

ي خليوي28 3939ذبارق فالح مي 

ماهي29 3939أبزوغ علي سلطان شر

 عبد االمي  عزيز علي 30
ن 4040أبني 

 علي جادر عيدان 31
ن 2525أبني 

ن جابر 32  علي حسي 
ن 3939أبني 

ن كاظم عيدان زغي  33 4040أبني 

3939أتبارك محمد حمزة عبيد34

3939أتمارة عامر عبد المجيد عبد الصاحب 35

ن حمزة حميدي36 4141أتمارة ياسي 

4343ذثامر علي عبد عاجل37

3939ذجهاد عبد الزهرة كاطع فيصل38

ن 39 3939ذجواد هادي كاظم حسي 

3939ذحبيب رياض حبيب بطي40

3838ذحسام اياد معرج روضان41

3838ذحسام حسن فاهم حسون 42

3939ذحسام طارق جاسم محمد 43

ي 44
4040ذحسن اعالن حمود راضن

3939ذحسن علي غتار دايخ 45

ن تكليف شداد هاوي 46 3939ذحسني 

ن 47  حيدر عبد علي حسي 
ن 3939ذحسني 

ن صباح عبد الحسن صياح48 3838ذحسني 

ن ضياء عبد الزهرة عبيدي49 3838ذحسني 

ن عظيم جبار عبد هللا 50 4141ذحسني 

ن كريم شاكر عبيس 51 4040ذحسني 

ن حميد جابر جاسم 52 3838ذحسي 

ن رحيم مطرود موىس 53 3939ذحسي 

ن شتيب عبيد كزار 54 3939ذحسي 

ي 55
ن عباس عبد السادة راضن 4040ذحسي 

ن عباس فاضل كريم56 4141ذحسي 

ن عباس هادي حماي57 3939ذحسي 

ن عسكر58  علي حسي 
ن 3939ذحسي 

 علي رحم كاظم 59
ن 3838ذحسي 

 علي عبد المحسن كاظم 60
ن 4040ذحسي 

 علي عبيس محمد61
ن 3939ذحسي 



 علي مشكور صعيجر62
ن 4040ذحسي 

ن فراس هاشم محسن 63 2525ذحسي 

ن محمد داخل خنيفس 64 3939ذحسي 

ن 65 ن مكاوي عليوي حسي  3838ذحسي 

ن نذير وهد هليل66 4343ذحسي 

2525ذحمود عليوي مطر67

ن قاسم جبار نارص 68 3939أحني 

3939أحوراء عبد الرسول نوح مرزه 69

4040أحوراء محمد باقر علي 70

3939ذحيدر حسيب ضايف عليوي 71

4141ذحيدر عبد الرضا عبد علكم 72

3838ذحيدر كريم جابر مطعوج73

2525ذحيدر كريم حمزة74

ن 75 3939ذحيدر مطلب محمد حسي 

2525ذحيدر يوسف عبيس جمر76

4040أدعاء حسن مجيد شهيب 77

4141أدعاء حمزة جي  جاسم78

3939أدالل احمد عبد االمي  علي79

4040ذرافد قائد جاسم عبيد80

3939أرحاب رزاق عبد نجم 81

3838ذرحيم حسن غالي عبود82

3939أرسل ادريس عويد عبود83

4040ذرضا احمد حسن موىس 84

3939أزهراء سمي  مخي كاظم 85

3838أزهراء شالل فرحان علك 86

ن محمد مرجان 87 4040أزهراء عبد الحسي 

3939أزهراء عودة عجيل كاظم 88

4040أزهراء كريم عبد زيد كريم 89

3939ذزيد حمد جواد كاظم 90

4141ذزيد محمد عبد علي 91

3939ذزيد محمد وهيب مهدي92

3939أزينب سعد غافل نعمه 93

ن محمد94 4040أسارة رسول حسي 

3939ذستار قاسم يعقوب يوسف 95

2525ذسجاد باسم كطاف شبالوي96



4040ذسجاد جعفر كاظم رياح 97

ن حاكم بعيوي 98 ذسجاد حسي 

3939ذسجاد حيدر كريم جي  99

4040ذسجاد عباس صالح مهدي##

3939ذسجاد محمد عزيز سفيح##

3737ذسجاد مسعد جابر مشكور##

3838أسخ  ابراهيم هاشم نعمه ##

3838أسخ  كطران كحط وزير ##

3939أشى احمد عبد الكاظم حمزة##

3838ذسالم سالم حمادي جلوان ##

2525ذسمي  مزهر جاسم عداي##

ن ## 2525ذسيف طالب كاظم حسي 

3737ذشاكر ستار جبار عيدان ##

3939أشهالء حاكم ملك عبد العباس ##

4040أصابرين فارس عبد علي حسون ##

2525ذصادق سالم نغيش حسن##

3939ذصادق عالء صادق عباس##

4040ذصالح محمد صالح جياد ##

غام حمزةصغي  حمد ## 3838ذرصن

3939ذضياء اسماعيل كاظم عبد السادة ##

3838ذضياء الدين فضل جدعان كزار ##

4040ذظافر عبيد خضي  عبيد##

3838ذعامر حميد علوان شمام ##

3939ذعباس حسن جبار نارص ##

4040ذعباس رحمان هاشم عليوي ##

4141ذعباس رياض هادي حسن##

3939ذعباس صالح هادي خضي  ##

4040ذعباس عبد الكريم عبد الواحد رباط ##

3939ذعباس فاضل جاسم حبيب ##

ن شعالن ## عباس محمد حسي 

4040ذعبد هللا رياض كظوم جواد ##

2525ذعبد هللا طارش دويش فالح ##

3939ذعبد هللا عالء صادق عباس ##

ن عباس ## 3737ذعبد هللا علي حسي 

3939ذعزوز صاحب عزوز محمد ##



3838ذعزيز رحيم مدلول هادي ##

ن لهميص محمد ## 3939ذعقيل عبد الحسي 

ن دوي    ج سهيل ## 3838ذعالء حسي 

3838ذعالء يامر عمران حسن ##

4040ذعلي احمد كاظم وهام ##

4141ذعلي باسم جواد كاظم ##

3939ذعلي حسن نبات شاكر ##

ن غيدان نارص ## 3838ذعلي حسي 

ن مدوح رباط## 3838ذعلي حسي 

3939ذعلي حميد نوعان ظاهر##

4040ذعلي رحيم جي  فرحان ##

3838ذعلي سعيد عباس مهدي ##

3939ذعلي سعيد محسن حسن##

3838ذعلي عايد شاكر جاسم ##

2525ذعلي عباس حسن برهان##

2525ذعلي عبد الرضا عبد الكاظم عباس ##

3939ذعلي عبد العزيز رسول عيس ##

ن ## 3838ذعلي عبد الكاظم جابر حسي 

3838ذعلي عبيد جاسم نارص ##

3838ذعلي عدنان عكله يرس ##

ن ## 3939ذعلي عدنان نعمه حسي 

4040ذعلي فاضل عبيد علوان ##

ي ##
ي راضن

3939ذعلي محمد هانن

2525ذعلي نجم عبد هللا عبدان ##

3838ذعلي هاشم حمود علي ##

2525ذعماد طالب محمد##

ن كامل عبد هللا ## 2525ذعمار امي 

ن جابر ظاهر## 3838ذعمار عبد الحسي 

ي ## 3939ذغازي فيصل دجعان عاج 

ن عبيد ## 4141أغفران هالل حسي 

ن محسن ## 3939ذغيث رزاق حسي 

3838ذغيث علي شاكر رهيف ##

4040أفاطمة حميد حاكم عبد هللا ##

3737أفاطمة رعد ناهض ابو شنه ##

4141أفاطمة عالوي مبدر كريدي##



3939أفاطمة علي دردش دحام ##

3939أفرقان محمد كاظم حمزة ##

3838ذقاسم عباس شهيد جبار ##

2525ذقاسم عباس كاظم شناوه ##

2525ذكاظم حسن علي نصار ##

ي## 3838ذكاظم ضياء سلمان هون 

4040ذكرار حسن زميل حافظ##

ي##
4141ذكرار حمزة صاحب راضن

3939ذكرار حيدر شناوه عنيد ##

3838ذكرار زيدان مظهر فيصل ##

ي ##
4040ذكرار عبد الزهرة خضي  شمخن

3737ذكرار قحطان طالب حسن ##

3939ذكرار كاظم كريم شاكر ##

4040ذكرار هاتف حميد عبد هللا ##

3939أالره جي  خليف سايب ##

4040ذمالك نعمه عبد الرضا عواد ##

3939ذمجتب  جواد جالب عبد ##

ن فاضل لفتة ## 4040ذمحسن حسي 

4242ذمحمد جاسم حمزة جبار ##

3939ذمحمد حاكم رباط عودة ##

2525ذمحمد سهيل بتور رحيم ##

2525ذمحمد شاكر عينون جالد ##

2525ذمحمد علي صالح موىس كاظم ##

2525ذمحمد فاضل كاظم عبد##

3838ذمحمد كاظم عبد الزهرة كاظم ##

3939ذمحمد هادي ظاهر غازي ##

4343ذمحمد يحب  عبد الحمزة جبار ##

3939ذمحمود كريم كاظم يزل##

2525ذمرتضن برهان عباس عودة ##

4040ذمرتضن محمد كريم رنان ##

4141أمريم رعد نوري حميد ##

4242أمريم عباس مؤتمن كريم##

4242أمريم منصور جاسم مهدي ##

4040أمسار حيدر تركي ابوجغيده##

4141ذمصطفن ثابت محمود محمد ##



4040ذمصطفن حسن عباس هادي ##

3939ذمصطفن خليل شاكر محمد##

 سامي كاظم حسن ##
4343ذمصطفن

2525ذمصطفن سليم مراد كاظم ##

4040ذمصطفن صالح هادي حمزة ##

3939ذمصطفن عباس شنشول حسون ##

4141ذمصطفن عالوي حسن عجه ##

4242ذمصطفن كامل مهلهل صنجه ##

4040ذمصطفن محمد جاسم كاظم ##

2525ذمصطفن محمد عبد الحسن صاحب##

4040ذمقتدى سامي محمد دهام ##

4141أمالك احمد كاظم محمد ##

ن ## 4040ذمنتظر اياد عباس عبد الحسي 

2525ذمنتظر عبد نعمه كليكل##

 محمد علي هندول جبار ##
4242أمبن

ن كاظم ## 2525ذمهند علي حسي 

4040أمياده وناس جاسم فهد ##

3939أميس قاسم عبد شنان ##

ن شخي  لفته## 4141أنبأ حسي 

4040أنبأ طالب كامل يوسف ##

3939أنرجس عبد الهادي نارص حسون##

4040أنور حميد حاكم عبد هللا ##

3939أنور ماجد عزيز ياش ##

3838أنورالهدى محمد مطلك جلوب ##

3939أنورس جبار سعيد علي ##

ن علوان## 4040ذنوماس هربود حسي 

3939أهاله سليم حطحوطعجيل ##

ن عطية ## 4040أهبه جبار عبد الحسي 

4040أهدى ابراهيم هاشم نعمة##

3939أهدى عباس محمود مهدي ##

4141أهدى عمران موىس عباس##

ي خليوي## 4040ذيوسف صالح مي 

3939ذيوسف صالح مخمور فياض ##

4040ذحيدر حسن مانع 22

التحميل##



ذاحمد قاسم تايه##

ذثامر حاكم##

ي رميح##
ي راضن

ذامي  حسونن

ذامي  سالم سعيد##

 علي وداد حسن ##
ن ذحسي 

 علي ياش عبد##
ن ذحسي 

ن عبد طوفان ## ذحيدر حسي 

ذحيدر عالوي جاهل ظاهر##

ذحيدر فاخر شجر عيدان ##

ن ## اد حسي  ذسجاد جمعة شر

ذعلي جاسم كاطع لفته ##

ن جاسم شناوه ## ذعلي حسي 

ذعلي قاسم عباس حسن ##

ذعلي كاظم هادي##

ن ## ذكرار سعد كاظم حسي 

ذمحمد عبود كريم صالح##

ن ## ذمحمد محسن حسي 



ي 2019-2018راسب 
ن
ي+ مالكمة +تدريب + ساحة + جمناستك + يد) مستوف ن (إنكلي 

المالحضات





(مطالب بجميع المواد) 2019-2018راسب 



ي 2019-2018راسب 
ن
ات + طائرة + ديمقراطية + تدريب + سلة + ساحة + جمناستك + إحصاء ) مستوف ي + اختي  ن (حاسبات+ إنكلي 

ي 2019-2018راسب 
ن
ي + طائرة + ديمقراطية + طرائق ) مستوف ن (حاسبات+ إنكلي 



(مطالب بجميع المواد) 2019-2018راسب 



ي 2019-2018راسب 
ن
(حاسبات+ طائرة + سلة + يد ) مستوف



عودة مرقنة قيودهم 



ي)تحميل  ن (إنكلي 

(اختبارات وقياس)تحميل 

(مالكمة)تحميل 

(سلة+ بايوميكانيك )تحميل 

(بايوميكانيك)تحميل 

(بايوميكانيك)تحميل 

(إحصاء)تحميل 

(طرائق+ إحصاء )تحميل 

(بايوميكانيك)تحميل 

(إحصاء)تحميل 

(بايوميكانيك)تحميل 

(إحصاء)تحميل 

(بايوميكانيك+ إحصاء  )تحميل 

(تدريب)تحميل 

(جمناستك+ إحصاء )تحميل 

(بايوميكانيك)تحميل 

(حاسبات+ جمناستك )تحميل 









ي 2019-2018راسب 
ن
ات + طائرة + ديمقراطية + تدريب + سلة + ساحة + جمناستك + إحصاء ) مستوف ي + اختي  ن (حاسبات+ إنكلي 


