
الدور  6102 – 6102للعام الدراسي /األوىلاملرحلت العاهت  اإلدارةطلبت قسن  بتائجقائوت 

 االول

 النتٌجة  اسم الطالب ت

 ناجح اثٌر موفق عبود لفتة 1

 ناجح احمد رعد حسٌن عبار 2

 ناجح احمد عبد الرحمن سكران احمد 3

 مكملة اسراء ثاٌر محمد حسٌن 4

 ناجح عباس عبد الحكم عبد االمٌر 5

 ناجحة الق موفق حسن عبد 6

 ناجح احمد تركً هادي ) مستضاف( 7

 ناجح امٌن منذر طه محمد 8

 ناجح أحمد سامً عزاوي وهٌب 9

 ناجح بارق حسٌن علً حسن 11

 ناجح بسام خالد مخٌبر ) مستضاف( 11

 ناجحة  حوراء علً عبد جواد 12

 مكمل حٌدر محمد عٌدان عبد 13

 مكمل حٌدرعدنان داود بنون 14

 ناجح خلٌل ابراهٌم خلٌل 15

 ناجح درٌد كهالن كرٌم حسٌن 16

 مكملة رحمه حسن حمٌد رشٌد 17

 مكملة رسل سعٌد حسٌن علٌوي 18

 ناجح رضا سالم عبود رزوقً 19

 مكملة رمضاء محمود خلٌفة حسٌن 21

 مكملة روٌده روكان حسٌن عطٌه 21

 ناجحة  علوانرٌام سمٌر ثامر  22

 ناجحة  زهراء جاسم محمد حسن 23

 مكملة زٌنب عدي عدنان بدر 24

 ناجحة زٌنب محمد هاشم محمد 25

26 
سارة عبد الستار حسٌن 

 نصٌف
 ناجحة 

 ناجحة  ساره حقً اسماعٌل مصطفى 26

 مكمل سجاد عبٌد علوان حسٌن 28

 ناجحة  سماح حسٌن مصطفى رشٌد 29

 ناجحة  شهد جمعة عبد علً مرهج 31

 مكمل صادق كرٌم كاظم سعٌد 31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا.م.                                                                   

ذٌاب  كرٌم 

 احمد

قسم  رئٌس 

اإلدارة  العامة

                                                                          

 ناجح صقر طالل سكران نصٌف 32

 ناجحة صفا كاظم قاسم 33

 ناجح عبد الحمٌد عماد جدوع علوان 34

35 
عبد الرحٌم هذال عبد الخالق 

 هذال
 مكمل

 ناجح عبد الرزاق عباس كرٌم احمد 36

37 
عبد هللا عبد الرحمن محسن 

 مناحً
 ناجح

 مكمل علً حسٌن خلف شناوه 38

39 
علً صبري قدوري محمد 

 صبري
 مكمل

 مكمل عمر رعد هادي علوان 41

 ناجح عمر ناصر ابراهٌم محمود 41

 ناجحة غفران عباس فاضل حسن 42

 مكملة غفران عبد الوهاب كرٌم جاسم 43

 مكمل غٌث عثمان حسن فرحان 44

 مكملة فاطمة محمد سلمان عباس 45

 ناجحة  فرح محسن دحام سلك 46

 مكمل كرار طه عبد الرضا حمٌد 47

 ناجحة لمٌاء غضبان عبد خمٌس 48

 ناجح محمد علوان عباس بولً 49

 ناجح محمد وضاح احمد جواد 51

 مكمل مرتضى موفق خضٌر حسن 51

52 
مروان علً خلٌفة ) 

 مستضاف(
 مكمل

 مكمل مصطفى احمد عبد الواحد  53

 ناجح مصطفى راسم سلمان ناصر 54

 ناجح مصطفى عدنان لطٌف جاسم 55

 ناجح مصطفى عدي صالح 56

 ناجح منتظر محمد ناصر عباس 57

 ناجحة نبأ عبد السالم عبد الوهاب  58

 ناجحة  ندى فلٌح حسن علوان 59

 ناجحة  نسرٌن محمد مجٌد احمد 61

 ناجح نزار ابراهٌم عبد اللطٌف 61

 ناجحة اٌاد حسن محمودنورس  62

 ناجحة هالة عادل حاتم ابراهٌم 63

 ناجحة هناء فاضل حسٌن 64

 مكملة  وجدان رحٌم حمٌد خضٌر 65

 ناجح وعد مؤٌد جمٌل احمد 66

 ناجحة وفاء احمد كرٌم سلمان 67

 ناجحة ٌاسمٌن فاٌق سبع خماس 68
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