
 ) الدور االول( باالمتحان النهائي للفصل االول نتائج الطلبةقائمة باسماء 

  2019/  2018المرحلة الثانية للعام الدراسي 

 المالحظات اسم الطالب ت

 ناجح االء علي دنان عباس 1 

 ناجح احمد حسن خلف شالل 2

 مكمل احمد حسين خميس كريفع 3

 مكمل احمد رباح عبد المطلب صالح 4

د بزونياحمد رحيم عب 5  مكمل 

 مكمل احمد رعد حسين احمد 6

 ناجح احمد محمد محمود حسن 7

 مكمل احمد مقداد سعيد خليل 8

 ناجح اسراء عباس عبود اسماعيل 9

 ناجح امير فاضل عبد االمير جعفر 10

 ناجح انفال محمد مجيد هادي 11

 مكمل ايمن مهدي سلمان 12

 مكمل احمد ثامر احمد خضير 13

 مكمل بان سمير عبدالكريم محمد 14

 ناجح بيان رجاء ياسين خضير 15

 ناجح تقوى قيس حسن علي 16

 مكمل حسين جاسم مهدي 17

 مكمل حنين ابراهيم محمد كاظم 18

عباس خلود وليد هاتف 19  ناجح 

 ناجح ربى جالل محمد جسام 20

علي خميس رغده حسن عبد 21  ناجح 

جاسم ويسيزينب فاضل  22  ناجح 

 ناجح زينه صبحي حسن جباره 23

 مكمل سفانه سلمان جاسم محمد 24

 مكمل شذى مثنى صالح حسين 25

 مكمل صالح يحيى صالح حسين 26

 مكمل عقيل نعمة حسين يونس 27

 ناجح علي حيدر عبد االمير 28

 مكمل علي عدنان خالد حسين 29

 ناجح علي جبار عبد الواحد 30

محمد ابراهيمعلي  31  مكمل 

 ناجح عمار ميثم عزيز غريب 32

 ناجح عمر ابراهيم جاسم محمد 33

34 
 فاطمة محمد ابراهيم

 مكمل
 

 ناجح فاطمة خليفة تايه علي 35

دفاطمة فراس توفيق محمد جوا 36  ناجح 

 ناجح فردوس ايوب كامل سرحان 37



 ناجح فضيله عباس شكير محمود 38

محمودقيصر قيس رحيم  39  مكمل 

 ناجح كوثر زاهد محمد عيسى 40

 مكمل محمد موفق عبد علي 41

 مكمل محمد ثامر شهاب مخلف 42

 ناجح مروج عدنان جاسم علي 43

 ناجح مريم اياد كامل خلف 44

 ناجح مصطفى جاسم محمد علي 45

 ناجح مصطفى احمد كريم 46

 مكمل منتظر محمد حسن 47

عدايمنتظر روكان ابراهيم  48  مكمل 

 ناجح ندى خضير عباس خضير 49

 ناجح نمير الزم محمد 50

 مكمل هبه عدنان عبود عباس 51

 ناجح هبه قيس مهدي رحمان 52

 ناجح هدير داوود سلمان 53

 ناجح همسه قاسم عدنان غربي 54

 ناجح يقين عبدالكريم محمد محمود 55

 

 

 ) الدور االول( باالمتحان النهائي للفصل االول نتائج الطلبةقائمة باسماء 

 2019/  2018المرحلة الثالثة للعام الدراسي 

 المالحظات اسم الطالب ت

 ناجح احمد عباس فاضل 1

 مكمل اسماء قيس عبد الرحمن 2

 مكمل اطياف جميل كامل 3

 مكمل اياد خلف محمد 4

 ناجح ايه مجبل رحيم 5

 مكمل بشار عباس حمزة 6

 ناجح حسام جمال علي  7

 ناجح حنان رزاق فياض 8

 مكمل حنان علي حسين  9

 مكمل ختام سمير حسب هللا 10

 ناجح ريام هاشم مهدي 11

 مكمل زهراء حسن هادي 12

 ناجح زينب رياض وهاب 13

 مكمل سيف شاكر محمود كاظم 14

 ناجح شهد عبد الستار منصور 15



 مكمل صفا رياض علي مجيد 16

 ناجح ضحى محمد حسين 17

 عبد الرحمن سعد خليل 18

 
 مكمل

 مكمل علي محمد عبد الرحيم  19

 ناجح علي محمود حسين 20

 مكمل عمر عاصم حميد 21

 مكمل غفران برع عبد الحسين  22

 ناجح فاطمة غازي حامد 23

 ناجح فاطمة كاظم موسى  24

 مكمل ماهر اسماعيل ابراهيم 25

جاسممحمد احمد  26  مكمل 

 مكمل محمد طالب ذيبان  27

 مكمل محمد قاسم محمد  28

 مكمل محمد مخلص عبد الحميد 29

 مكمل محمود مجيد محمود 30

 راسب مرتضى منصور جواد 31

 مكمل مروان عبد هللا قحطان 32

 ناجح مريم عامر محسن 33

 مكمل مصطفى عباس فليح 34

 مكمل مظهر سعيد سالم 35

سعد مهديمهدي  36  ناجح 

 ناجح ندى محسن دحام 37

 مكمل نغم مقداد كريم 38

 مكمل نور احسان علي  39

 مكمل هدى نبيل خضير 40

 مكمل وادي ساجد برع 41

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ) الدور االول( باالمتحان النهائي للفصل االول نتائج الطلبةقائمة باسماء 

 2019/  2018للعام الدراسي  الرابعةالمرحلة 

 المالحظات اسم الطالب ت

 ناجح اسامة باسم علي حمد         1

 مكمل الحسن علي حسين ناصر  2

 ناجح ايمان حامد سالم عبد الهادي 3

 ناجح احمد فارس سعدي عباس      4

 ناجح بالل جواد عبد لفتة 5

 ناجح حوراء طارق محمد احمد 6

 مكمل ديانا نوزاد عبد الحسين 7

علوان سلمانرحاب طه  8  ناجح 

 ناجح زهراء رعد خضير عباس 9

 ناجح زهراء عماد عبد علي مهدي 10

 ناجح زهراء فرحان عباس جواد 11

 ناجح زينب حسين حمد صالح 12

 ناجح سالم خضير علي احمد  13

 مكمل سماح خيري عباس جاسم 14

 مكمل شيماء صبيح قدوري مصلح 15

 ناجح صابرين حسين محمود احمد 16

 ناجح طيبه قحطان انصيف كشكول 17

 ناجح طيبه ليث عبدهللا محمد 18

 ناجح من الرابع ومكمل من مادة العبور عبدالعزيز عوني عزاوي  19

 ناجح علي اسماعيل كاظم علي 20

 مكمل عمر كنعان غضبان 21

 مكمل عمر لطيف علكم  22

 مكمل عمر وصفي عبدالكريم   23

كاظم علي عمار جواد 24  مكمل 

 مكمل غدير سامان علي جمعه 25

 مكمل غفران خليل ابراهيم رشيد 26



 ناجح غفران شيبان مسلم 27

 مكمل قاسم محمود علي حمد 28

 ناجح منصور عمار قاسم 29

 راسب مها عبد الحسين سعيد 30

 ناجح محمد عبد الودود مهدي  31

 مكمل مروه علي اسماعيل سلمان 32

حميد مسلم حسن 33  مكمل 

 ناجح مظر ظاري عباس 34

 مكمل منى مجيد نزال 35

 مكمل ندى ابراهيم علي 36

 ناجح نور سالم عبعوب 37

 ناجح نور عبد الستار  38

 ناجح هند ثامر محمود خميس 39

 مكمل هيثم لطيف حمود 40

 ناجح ياسر طالب سعيد 41

 

 

 

 

 

 

  

 ) الدور االول( باالمتحان النهائي للفصل االول نتائج الطلبةقائمة باسماء 

 2019/  2018للعام الدراسي  االولىالمرحلة 

 

 المالحظات اسم الطالب ت

 ناجح احمد جاسم محمد 1 

 مكمل احمد حسن بدر 2

 ناجح احمد عبد الودود علي 3

 ناجح احمد محمود متعب 4

 ناجح احمد هاشم حميد 5



 مكمل احمد هاشم وادي 6

 ناجح اسراء خليل احمد 7

 ناجح ايه احمد خميس 8

 ناجح ايه باسم محمد 9

 مكمل باسم محمد ناجي 10

 ناجح بتول حسين عبد العظيم 11

 ناجح بنين احمد صبح 12

 ناجح جعفر عمار عبد الصاحب 13

 ناجح حسن فالح علو 14

 ناجح حسن مقدام جبار 15

 مكمل حكم وسام نصير 16

 مكمل ابراهيم ياسينرحمة  17

 مكمل رسول علي محمد 18

 مكمل رسول كريم حسين 19

 ناجح رقية عماد محمود 20

 مكمل رنده اثير خليل نايف 21

 ناجح ريام اسماعيل جاسم 22

 ناجح زهراء عامر حسين 23

 مكمل زينب معتصم اكرم نهاد 24

 مكمل زينة حسين علي 25

 مكمل سارة رواء احمد 26

 ناجح سارة هيثم عبد المطلب 27

 ناجح سجى وليد احمد 28

 مكمل سلمان عبد الرسول 29

 ناجح سوران شاكر محمد محمود 30

 مكمل شهد علي حسين 31

 مكمل طيبة عارف احمد 32

 مكمل عبد الرحمن حسين عبد الرحمن 33

 مكمل عبد هللا علوان خميس 34

 ناجح عذراء اياد جواد كاظم 35

 ناجح حافظ عويدعقيل  36

 مكمل علي محسن احمد 37

 ناجح علي محمود حسين  38

 مكمل علي مهدي عبد 39

 ناجح فاطمة ابراهيم احمد 40

 مكمل فاطمة عدنان فاضل 41

 ناجح فاطمة فيصل احمد 42

 ناجح فراس لؤي مزهر 43

 مكمل كرار علي صالح محمود 44

 ناجح محمد احمد صالح 45



 مكمل نكه ابراهيممحمد خضير  46

 مكمل محمد صالح مهدي 47

 مكمل محمد فراس سلمان 48

 مكمل محمد قحطان صالح شلهوم 49

 مكمل محمود سلمان عبد خلف 50

 ناجح مروه محمد فليح 51

 ناجح مريم كفاح عبد السالم 52

 مكمل مصطفى ايمن عبد العزيز 53

 مكمل مقتدى قصي احمد 54

 ناجح ميان عادل ابراهيم 55

 ناجح نبأ عبد الرحمن حسن 56

 ناجح نبراس خليل ابراهيم 57

 ناجح نوال محمد يعقوب خليل 58

 ناجح نور حازم ياسين 59

 ناجح نور ناجي يوسف 60

 ناجح هاجر علي عبد الحسين 61

 ناجح هاله حسن خميس سلمان 62

 مكمل هبه علي حسين 63

 مكمل هدى عدنان هاشم 64

 ناجح هند حبيب خضير  65

 ناجح يوسف ثامر صالح 66

 ناجح يوسف عبد اللطيف محسن 67

 ناجح يوسف ناظم نوري  68

 


