
اسم الطالبت

 منتهى محمد احمد شطب 1

ابرار اسود خماس اسود2

ابراهيم عدي ابراهيم فرمان3

ابراهيم محمد ابراهيم جاسم4

احمد رباح ابراهيم 5

اسماء راشد حميد6

امير عادل ميثم علوان7

اية رضا جعفر8

بارق نصار مهدي9

حسن بشار عز الدين10

حسن علي مصطاف11

حسن موسى محمود عبد هللا12

حسين سمير ناجي اسماعيل13

حسين كامل غيدان زيدان14

حسين هادي عبد الحسن15

حيدر يوسف رضا علي16

رندة ابراهيم حسين17

روزالين اسماعيل ابراهيم18

رؤى اسماعيل صادق19

سجاد حسن محسن20

سلطان فيض هللا سلطان عبد21

سيف عدنان جميل22

شيماء حامد حسين محمد23

صالح مهدي مري مسرهد24

عبد السالم علي حسين25

عبد هللا سالم عودة جواد26

عبد هللا عماد حسن27
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عبد الهادي عالء لطيف عبد الصاحب28

علي سالم مري مسرهد29

علي صدام علي حسين30

علي لطيف سعيد محمود31

عمر محمود خليفة احمد32

غالب طالب جاسم33

فرحان عبد هللا غلك فنجان34

محمد سامي مهدي35

محمد صباح فيصل36

محمد عبد الجليل احمد37

محمد قاسم محمد38

محمد مرتضى حاچم سلطان39

مرتضى اسعد ناصر40

مصطفى جعفر نادر محمد41

مصطفى سالم اسماعيل سلمان42

مصطفى سالم محمد فرج43

ناظم خليل ابراهيم حسون44



المالحظات

محمل حقوق انسان
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اسم الطالبت

ابراهيم حسين مجيد حميد1

ابراهيم علي احمد حمادي2

اثير روكان حسين علوان3

اوس هاتف محمود زيدان4

جاسم محمد سامي محمود5

حسن عامر حامد عثمان6

حسن هادي علوان حسين7

حسين علي ضاري رزوقي8

حسين هاشم محمد9

حيدر سعد فرمان علوان10

رنا عباس فاضل11

روكان علي محمود مهدي12

سالل صالح جاسم حسين13

صبا قاسم محمد سلمان14

صباح نوري نابت نعمان15

عبد الكريم حسين جواد16

عبد هللا رعد خليل ابراهيم17

عبدهللا غانم مجبل سبع18

عدنان خضير عباس19

علي ثامر اسماعيل حسون20

علي حسين مهدي حسن21

علي محسن سلمان سعيد22

علي محمد خالد ابراهيم 23

عمار مؤيد حميد عبد24

قثام عبد الرحمن مهدي حسين25

كرار ياسر ابراهيم كاظم26
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ماجد مهند محمد مبارك27

مجيد محمد عبد الرزاق كاظم28

محمد توفيق جاسم محمد29

محمد فوزي جاسم حميدي30

مرتضى عباس عبد الخالق31

مصطفى سالم ردام كطيو32

نور الدين خوام عبد الواحد فرحان33

هدى وليد عبد هللا34

هالل قيصر قاسم حسين35

هيثم احمد شاهر محمد36

وميض وهاب سرحان سلمان37

يحيى محمد عبد الباري38

يوسف احمد عيدان39

حسن كريم محمد زيدان40
نبيه ابراهيم حمادي فيصل41

وفاء حازم محمد فاضل42

وليد عاشور علوان43



المالحظات

+ راسب مرحلة ثانية 

راسب بمادة المقاصة 

(الحاسبات)العلمية 

راسب
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راسب


