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   اسم المادة

عبة اسم الطالب
الش

 

 النتيجة

 مكمل أ احمد حسن قاسم محمود 1

 مكمل أ احمد عقيل عمران عيسى 2

 ناجح أ احمد علي عبداهلل مخلف 3

 مكمل أ احمد مصطفى حسين علي 4

 ناجح أ اسامة قاسم علي ناصر 5

 مكمل أ استبرق ابراهيم خلف نجم 6

 ناجح أ اسراء سعيد نصيف لطيف 7

 ناجح أ اسيل محمد درباس مصلح 8

 ناجح أ امنة عبد الرسول كاظم حسون 9

 معيد أ ايات محمد نجم عبد 10

   أ اية ميناء عبادي إستضافة الى 11

 مكمل أ ايسر جميل فالح حسن 12

 ناجح أ ايسر عريبي عبد كاظم 13

 ناجح أ ايمان فاضل خضير حمزة 14

 ناجح أ بتول ابراهيم حسين علي 15

 مكمل أ حمزة حكيم محمود يوسف 16

 ناجح أ حنان نجم عبد نصيف جاسم 17

 معيد أ حيدر شاكر محمود حسن 18

 مكمل أ خالد حافظ ياسين فرحان 19

 ناجح أ رسل كريم عالوي جزل 20

 ناجح أ زهراء مثنى عباس حميد 21

 ناجح أ زينب حشمت نعمة قاسم 22

 مكمل أ زينب سعد عزيز محمود 23

 ناجح أ سجى عالء عزيز طعمة 24

 ناجح أ سفانة مثنى احمد مهدي 25

 ناجح أ سهر سعد رزوقي جميل 26

 ناجح أ شذى حسن سعود طه 27

 معيد أ شيماء احمد كاظم عودة 28



 

 

 مكمل أ صفا احسان حيدر محسن 29

 ناجح أ طارق نبيل سامي ذياب 30

 ناجح أ عبد الصمد مهند عبد الستار داود 31

   أ عبد القادر ظاهر طاهر إستضافة الى 32

 مكمل أ عبد الكريم عدنان عبدالكريم صالح 33

 مكمل أ عبداهلل علي حسين  34

 ناجح أ علي السجاد خليل سعد عباس 35

 مكمل أ علي ستار عباس حسين 36

 مكمل أ علي كريم دلفي دانة 37

 مكمل أ علي محمد حسين علي 38

 ناجح أ منير شهاب احمدغفران  39

 مكمل أ فاطمة عبد الحسن عبد األمير كاظم 40

 ناجح أ فاطمة علي عبد مرمي 41

 مكمل أ فرقد قحطان محمود عباس 42

 مكمل أ لينه عبد المنعم حاتم جابر 43

 مكمل أ محمد ستار خضير عباس 44

 مكمل أ محمد صاحب محمد محسن 45

 معيد أ محمد صالح حسن حسون 46

   أ مرتضى كرم ناصر حسين إستضافة الى 47

 مكمل أ مرتضى محمد حميد صالح 48

 مكمل أ مصطفى رفعت مزهر عباس 49

 ناجح أ نبأ كريم شمخي جاسم 50

 مكمل أ نبراس طه محمود مهدي 51

 مكمل أ نجم عبداهلل خضير عباس  52

 ناجح أ نمارق ياس حسن سعود 53

 ناجح أ نور رحيم صكبان جبر 54

 مكمل أ هاجر ياسين حسن محمود 55

 ناجح أ هبة مظهر إسماعيل علي 56

 ناجح أ ورود رعد جميل عبد الحسين 57
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   المرحلة الثانية 

عبة اسم الطالب
الش

 

 النتيجة

 ناجح ب االء حمد عباس فنجان 1

 معيد ب االء كيالن محمود عباس 2

 معيد ب ابو بكر حسين حسن عباس 3

 مكمل ب احمد حسين محمد حسين 4

 ناجح ب اسراء حميد رزام إبراهيم 5

 معيد ب اسماء جاسم محمد نصيف 6

 ناجح ب امامه عبد الرزاق هوبي محمد 7

 ناجح ب انتضار محمود صالح دهش 8

 مكمل ب انور حسن هادي عودة 9

 ناجح ب حسناء حكمت خليل إسماعيل 10

 ناجح ب حسين ياسين إسماعيل جواد 11

 ناجح ب حقي اسماعيل داود سلومي 12

 معيد ب حمزة ابراهيم حسين محمود 13

 ناجح ب ديانا علي عبد الحسين إسماعيل 14

 مكمل ب رانية حامد هادي صالح 15

 ناجح ب رائد سالم عجاج حسين 16

 ناجح ب رسل عبد الحافظ محمود جاسم 17

 ناجح ب ريام ثاير محمود بحاوي 18

 مكمل ب وائل هادي عبد األمير زكريا 19

 مكمل ب زهراء عمران محمد ميرزا 20

 ناجح ب زهراء هاشم فاضل عباس 21

 ناجح ب زينب جاسم حسين مهدي 22

 مكمل ب زينب حسين نصيف 23

 ناجح ب زينب عدنان محمود حميدي 24

 مكمل ب زينة حميد محسن رشيد 25

 مكمل ب سارة عويد عودة كاظم 26

 معيد ب مطشر نجم عبدسعد  27

 ناجح ب سليمان خليل إبراهيم خلف 28



 

 

 

 

 

 ناجح ب عالء حسين كاظم خلف 29

 مكمل ب علي حسين محمود جواد 30

 مكمل ب علي حيدر محمد علي فهد 31

 مكمل ب علي عدنان هاشم علوان 32

 ناجح ب عمار ياسر عبد نصيف 33

 مكمل ب فاطمة محمود علي ماضي 34

 ناجح ب محسن رشيدفرح احمد  35

 مكمل ب محمد هادي صالح مخلف 36

 ناجح ب محمود عامر جاسم محمد 37

 معيد ب مرتضى محسن علوان حسين 38

 مكمل ب مريم صالح حسن خلف 39

 مكمل ب %011مصطفى فؤاد احمد محمد/ 40

 ناجح ب مصطفى محمد عبداهلل محيميد 41

 معيد ب معد حمدي حسن كنون 42

   ب منيب فاروق شاكر إستضافة الى 43

 مكمل ب منير خليل إبراهيم خميس 44

 ناجح ب نرجس مرهج ناصر محمد 45

 مكمل ب نور امين وهاب امين 46

 معيد ب نورس ابراهيم عبدالرزاق ابراهيم 47

 معيد ب نورس حسين ناصر مياح 48

 ناجح ب هدى جاسم محمد سلوم 49

 ناجح ب ياسمين عباس علي حسين 50

 ناجح ب يقين عبد الكريم محسن جوامير 51

 مكمل ب يوسف رشيد محمد عودة  52

 مكمل ب يوسف طالب حسن ناصر 53

 ناجح ب يوسف محمود سلمان عواد 54
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عبة اسم الطالب
الش

 

 النتيجة

 مكمل ج احمد خالد احمد عزيز 1

 مكمل ج احمد خليل إبراهيم لطيف 2

   ج عناد /راسب لعدم المباشرةاحمد محسن  3

 ناجح ج امال باقر هادي عبداهلل 4

 ناجح ج ايمان احمد خليل علو 5

   ج ايمن رشيد خليل /مؤجل 6

 ناجح ج بالل قيس جعفر مهدي 7

   ج جاسم محمد عبدالرضا/ مؤجل 8

 مكمل ج حسن طعمه حسن علي 9

   ج حسين جمال احمد/ مؤجل 10

   ج حنان مجيد حبيب خلف/ إستضافة الى 11

 مكمل ج حنان محمد عباس فرج 12

 ناجح ج حنين محمد صالح خميس 13

 ناجح ج حيدر طالب إسماعيل إبراهيم 14

 مكمل ج حيدر عبد الرحمن حسن محمد 15

   ج حيدر علي حسين مؤجل 16

   ج حيدر كامل شاكر راسب لعدم المباشرة 17

 مكمل ج الرحيم حميد حيدر محمد عبد 18

 ناجح ج دعاء خليفة رحيم حبيب 19

 مكمل ج دعاء عباس إبراهيم فيصل 20

 ناجح ج دعاء عبد الكريم مراد حسين 21

   ج سرمد يوسف محمود /مؤجل 22

 مكمل ج شهد باسم غضبان ياسين 23

 مكمل ج شهد عدنان صالح بريسم 24

 ناجح ج شيرين ياسين عنوان هزاع 25

 مكمل ج عبداهلل حسين عون علي 26

 مكمل ج عثمان فيصل احمد عمر 27

   ج علي عبداهلل حسين مؤجل 28

 مكمل ج علي نزهان شوكت حسن 29



 

 ناجح ج عمار فاضل حسين كاظم 30

   ج عمر راسم نصيف/ مؤجل 31

 مكمل ج غدير طه علي بدر 32

 مكمل ج فاطمة وسام إبراهيم خليل 33

   ج كرار فالح حسن إستضافة الى 34

 ناجح ج مازن صاحب ناجي حلبون 35

 ناجح ج محمد احمد حسين 36

 مكمل ج محمد فرحان حسين احمد 37

 مكمل ج محمد نوري هادي عنقود 38

 مكمل ج مروة احمد عبداهلل محمد 39

 مكمل ج مصطفى خشان جميل حسين 40

 مكمل ج مصطفى قاسم محمد مطلك 41

 ناجح ج مصطفى محمد محمود حميد 42

 مكمل ج مصطفى يوسف صالح عواد 43

 ناجح ج منتصر اركان جاسم حسين 44

 مكمل ج نبراس سامي محمد سلمان 45

   ج نزار حسن علي إستضافة الى 46

   ج نمير ستار عبد جواد مؤجل 47

 مكمل ج نورس عبد الحميد شهاب عزيز 48

 ناجح ج عباس هديل عبد الجبار إبراهيم 49

 ناجح ج هشام عطية فهد خميس 50


