
 الدور الثانينتائج المرحلة الثانية 

 7102/  7102العام الدراسي 

 

 
 ت

 
 

 اسم الطالب

 
 لدور الثانينتيجة ا

 كتابتا  

 راسب احمد ثامر احمد 0

 ناجح احمد عباس فاضل 7

 ناجح اسماء قيس عبد الرحمن 3

 ناجح اطياف جميل كامل 4

 ناجح بالعبور برهان حمود غريب 5

 ناجح حسب هللاختام سمير  6

 راسب خلود وليد هاتف 2

 راسب دعاء علي محمد 2

 ناجح زينب رياض وهاب 9

 راسب سيف محمد كريم 01

 ناجح بالعبور صابرين موسى جمعة 00

 ناجح بالعبور عبد الرحمن سعد خليل 07

 راسب علي جبار عبد الواحد 03

 راسب علي حسين سلمان 04

 ناجح بالعبور علي محمد عبد الرحيم 05

 ناجح  غفران برع عبد الحسين 06

 راسب فاطمة محمد ابراهيم 02

 ناجح ماهر اسماعيل ابراهيم 02

 ناجح محمد طالب ذيبان 09

 راسب محمد موفق عبد علي 71

 ناجح بالعبور محمود مجيد محمود 70

 ناجح بالعبور مرتضى منصور جواد 77

 راسب مصطفى احمد كريم 73

 ناجح بالعبور عباس فليح مصطفى 74

 ناجح بالعبور مظهر سعيد سالم 75

 راسب منتظر محمد حسن 76

 ناجح بالعبور نغم مقداد كريم 72

 ناجح نور احسان علي 72

 راسب هادي خالد عبود 79

 ناجح هدى نبيل خضير 31

 ناجح وادي ساجد برع 30

 راسب علي محمد ابراهيم 37

 

 

 

 



 الدور الثاني لثةنتائج المرحلة الثا

 7102/  7102العام الدراسي 

 
 ت

 
 اسم الطالب

 

 
 الثاني دورنتيجة ال

 كتابتا  

 ناجح احمد فارس سعدي عباس 0
 ناجح بالعبور اسامة باسم علي حمد 7
 راسب بشار عباس حمزة 3
 ناجح بالل جواد عبد لفتة 4
 ناجح الحسن علي حسين ناصر 5
 ناجح ديانا نوزاد عبد الحسين 6
 بالعبور ناجح زينب حسين حمد صالح 2
 ناجح بالعبور سالم خضير علي احمد 2
 راسب سيف شاكر محمود كاظم 9
 راسب صفا رياض علي مجيد 01
 ناجح بالعبور عبدالعزيز عوني عزاوي 00
 ناجح عمر لطيف علكم 07
 ناجح بالعبور علي عمار جواد كاظم 03
 بالعبورناجح  عمر وصفي عبدالكريم 04
  ناجح  غدير سامان علي جمعه 05
 ناجح بالعبور قاسم محمود علي حمد 06
 ناجح بالعبور محمد عبد الودود مهدي 02
 بالعبور ناجح مروه علي اسماعيل سلمان 02
 ناجح بالعبور حميدمسلم حسن  09
 ناجح بالعبور مظر ظاري عباس 71
 ناجح منى مجيد نزال 70
 ناجح عليندى ابراهيم  77
 ناجح نور سالم عبعوب 73
 ناجح بالعبور هيثم لطيف حمود 74
 راسب سيف سعد محمود 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدور الثاني رابعةنتائج المرحلة ال

 7102/  7102العام الدراسي 

  ت
 االسم

 
 

 النتيجة 

 كتابتا  
 

 ناجح احمد رحيم وحيد فرحان 0
 ناجح حيدر فرحان خضير 7
 ناجح اسكندر محمدخضر رضا  3
 ناجح دعاء عمار عبدالكريم حسن 4
 ناجح رائد زيدان محمد 5
 ناجح رسل ابراهيم صبار حسين 6
 ناجح سجى عبدالخالق وهيب 2
 ناجح عامر جبار جدوع 2
 ناجح عبدالقدوس عبدالخالق جاسم 9
 ناجح علي لفته غني سالم 01
 ناجح عبدهللا سعد علي 00
 راسب غضبانعمر كنعان  07
 ناجح فاطمة حسين فرج 03
 ناجح محمد جاسم صادق 04
 ناجح محمد عدنان تحسين 05
 ناجح محمد ناظم محمد 06
 راسب منصور عمار قاسم 02
 راسب مها عبد الحسين سعيد 02
 ناجح نورهان شاكر محمود 09
 ناجح هند جواد محمد جواد 71
 ناجح هاجر عواد حمودي 70
 راسب سعيد ياسر طالب 77
 ناجح ياسر حازم محمد 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثاني الدورنتائج المرحلة االولى 

 7102/  7102العام الدراسي 

 ت
 
 االسم

 

 الثاني الدورنتيجة 

 كتابتا  

 راسب احمد جاسم محمد علي 0

 ناجح احمد حسين خميس كريفع 7

 ناجح احمد رباح عبد المطلب صالح 3

 ناجح بزوند ياحمد رحيم عب 4

 ناجح احمد محمد محمود حسن 5

 ناجح احمد مقداد سعيد خليل 6

 راسب احمد هاشم حميد صالح 2

 ناجح ايمن مهدي سلمان 2

 راسب باسم محمد ناجي حسين 9

 ناجح بان سمير عبدالكريم محمد 01

 راسب حسن فالح علو خميس 00

 راسب حسين ثامر حسن غضيب 07

 ناجح حسين جاسم مهدي 03

 ناجح حنين ابراهيم محمد كاظم 04

 ناجح زينب فاضل جاسم ويسي 05

 راسب سراج الدين مجيد سلمان 06

 ناجح شذى مثنى صالح حسين 02

 راسب عبد القادر اياد طارق عبد 02

 ناجح  عقيل نعمة حسين يونس 09

 ناجح عمار ميثم عزيز غريب 71

 ناجح فاطمة خليفة تايه علي 70

 راسب لؤي مزهر عبد هللا فراس 77

 راسب قيصر قيس رحيم محمود 73

 راسب  مرتضى خميس عبد الهادي  74

  ناجح  مصطفى جاسم محمد علي 75

 راسب منتظر روكان ابراهيم عداي 76

 ناجح هبه عدنان عبود عباس 72

 راسب علي مهدي 72

 راسب نور غازي 79

 


