
1 
 

للدور االول للعام الدراسي  النتائج النهائية للدراسة الصباحية  

8102-8102  

 

 صباحي - المرحلة االولى

 ت اسم الطالب النتيجة

 1 حسين صالح جهاد عبد الزهره ناجح

 2 ياسين ابراهيم ناصرحيدر  راناجح بقر

 3 دنيز محمد علي ابراهيم بقرار مكمل

 4 رنده حاتم كريم بديوي بقرار لةمكم

 5 زينب حسن محمد خلف ناجحة

 6 ساره خالد عدنان عبد الوهاب بقرار ةمكمل

 7 سجى عدنان صالح عيسى ناجحة

 8 سما فيصل جمعة نجم رناجحة بقرا

 9 صالح عبد الحسين صبري ناجح

 11 عبد الهادي صدام حاتم محمد بقرار مكمل

 11 عال صدام حسين جواد اجحة بقرارن

 12 غفران منذر حسن عويد ناجحة

 13 عايد وردي سلمانفاطمه  لةمكم

 14 لينا عباس فاضل محمد مكملة 

 15 محمد ضياء ابراهيم حميد مكمل 

 16 هدى طه عبد الرزاق قادر مكملة 

 17 اسماء علي عبدالحسن ناجحة

 18 امين عامر علوان جاسم ناجح

 19 ايمان محمد جاسم حميد ناجحة

 21 تبارك هللا محمد قاسم محمد ناجحة بقرار 

 21 حنين كمال رضا كفش ناجحة

 22 حوراء صباح عبدالحسين بندر ناجحة بقرار 

 23 خليل حسين علي حسين ناجح

 24 رحيم صكبان جبررحيل  ناجحة

 25 رسل علي نافع غني بقرارمكملة 

 26 زينب رائد قادر اسماعيل بقرارمكملة 

 27 ساهر ستار حسين ح بقرارناج

 28 سفانه اسماعيل خليل اسماعيل بقرارمكملة 

 29 شيماء ازاد عبد االمير شكر بقرار مكملة 

 31 عبدالرحمن ماجد حميد كرحوت ناجح بقرار 

 31 علي احمد فيحان كريم بقرارمكمل 

 32 عمر صالح احمد عزيز ناجح

 33 محمد ماجد محمد ناجح

 34 مروة محمد جاسم رجية ناجح

 35 عمار خالد عبد هللامريم  ناجحة بقرار 



2 
 

 صباحي - المرحلة الثانية

 ت اسم الطالب النتيجة

مكثفكورس  – بمواد الكورس الثاني مكمل محسن نجم احمد   1 

ناصر حسين علي ازهر النتيجة لعدم اكمال براءة الذمةحجبت   2 

حميد محمود عيدان اية ناجحة  3 

هللا عبد كاظم الحسين عبد حسين ناجح  4 

محمد عبدهللا محمد حوراء مكملة بقرار  5 

عبد خليل رحمن ختام ناجحة  6 

راضي الكاظم عبد جواد دعاء ناجحة  7 

فياض شلتاغ محمد رجاء ناجحة  8 

محمد علي نذير رنا مكملة بقرار  9 

علي احمد عمار زهراء ناجح  11 

خضير عبيس سعد زيد ناجح  11 

محمد مهدي يوسف زينب مكملة بقرار  12 

كرجي محمد قاسم سارة مكملة بقرار  13 

عجاج علي اسماعيل سراب ناجحة  14 

خضير عمر كريم سهى ناجحة  15 

العباس عبد األمير عبد شروق  بقرار ناجحة  16 

علي حسين عماد شهد  بقرار ناجحة  17 

إبراهيم عبد غازي شهد ناجحة  18 

شهاب ابراهيم خليل ضحى ناجحة  19 

متعب صالح مهدي عبير مكملة بقرار  21 

مصطفى اكرام عذراء مكملة بقرار  21 

مهدي كاظم حميد علي ناجح  22 

ابراهيم غسان علي مكمل  23 

نايل احمد باسم غفران ناجحة  24 

سبع عباس سامي فاطمة ناجحة  25 

بقرار ناجح عباس عبد الكريم عبد محمد    26 

مري بربير محمد محمود  مكمل  27 

بخيت عبد احمد نور ناجحة  28 

سعيد إبراهيم رياض نور مكملة بقرار  29 

عبدهللا كاظم صالح هاجر ناجحة  31 

زيدان عباس سمير هديل ناجحة  31 
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 صباحي - المرحلة الثالثة

 ت اسم الطالب النتيجة

 1 ابرار محمد عبدالعزيز رشيد  بقرار ناجحة 

 2 احمد قيس كامل ناصر  ناجح

 3 مازن زامل عبد الكريم احمد  ناجح

 4 اسراء قاسم عبدهلل حسن  بقرارمكملة 

 5 اية برهان احمد ناصر  ناجحة

 6 اية عبد االله سامي حسن  رجحة بقرانا

 7 اية قاسم خضير جحة بقرار نا

 8 اية ياس خضير عليوي  ار جحة بقرنا

 9 ايمان جميل عليوي ياسين  بقرارمكملة 

 11 ايمان سعد كاظم عبد  بقرارمكملة 

 11 بنان غنى عبود عباس  مكملة 

 12 تبارك ثامر عبداللطيف مسلم  ناجحة

 13 جنان سمعان قحطان علوان  ناجحة

 14 محمد حميد صالح حسن  ناجح

 15 حمدي غازي حمدي رشيد  ناجح

 16 زهراء ثامر عزيز جواد بقرارمكملة 

 17 زهراء عباس خلف المي  ناجحة

 18 زينب محمود بريسم هالل  ناجحة بقرار 

 19 سارة برغش حسن نصر هلل  ناجحة بقرار 

 21 سارة سامي داود علي   بقرارمكملة 

 21 سجى فاضل عباس محسن  ناجح

 22 سرمد علي حسون كاظم   بقرارمكمل 

 23 سفانه خليفة حسن داود  ناجحة بقرار 

 24 شهد ابراهيم فاضل  بقرارمكملة 

 25 عبد الستار حسين ضحى  ناجحة

 26 ضحى نوري ابراهيم محمود  ناجحة بقرار 

 27 عبير عبد المنعم احمد محمد ناجحة

 28 غصون محمد رشيد معتوك  بقرارمكملة 

 29 غفران حسن سلمان كاظم  ناجحة

 31 د محمد جعفر رشي بقرارمكمل 

 31 محمد صالح طه عبدالحسن  بقرارمكمل 

 32  مريم قاسم غني  بقرارمكملة 

 33 مصطفى عدنان حسين حمودي   بقرارمكمل 

 34 نهال علي حسن رسول  ناجحة بقرار 

 35 هدى فيصل عبد حسين  ناجحة

 36 محمد مزهر راضي هديل  ناجحة بقرار 

 37 والء ثامر حسن محمد  ناجحة
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للدور االول للعام الدراسي لنتائج النهائية للدراسة المسائيةا  

 8102-8102  

 

 مسائي - المرحلة االولى

 ت اسم الطالب النتيجة

 1 احمد حسين علي عناد النتيجة لعدم اكمال براءة الذمةحجبت 

 2 االء عباس خضير بقرارمكملة  

 3 جمال هدوان زيدان بقرارمكمل 

 4 جنان كريم كاظم بقرارمكملة 

 5 حارث عاصم عباس ناجح

 6 حسين ماجد عيدان بقرارمكمل 

 7 حكمت عباس فاضل بقرارمكمل 

 8 زهراء غالب ناصر حسين بقرارمكملة 

 9 عبدهللا علي نافع النتيجة لعدم اكمال براءة الذمةحجبت 

 11 علي باسم محمد محي الدين ناجح بقرار 

 11 عمر باسم محمد محي الدين ناجح

 12 مارية ضامن محمد بقرارمكملة 

 13 محمد مهدي محمد صالح مهدي النتيجة لعدم اكمال براءة الذمةحجبت 

 14 مديحة اياد جميل بقرارمكملة 

 15 وليد هيثم محمود النتيجة لعدم اكمال براءة الذمةحجبت 
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 مسائي - المرحلة الثانية

 ت اسم الطالب النتيجة

 1 احمد شكري امين عباس   رار ناجح بق

 2 احمد عبد الباسط عدنان  النتيجة لعدم اكمال براءة الذمةحجبت 

 3 احمد مازن احمد حسن  مكثفكورس  –مكمل 

 4 االء ثامر عبد الرحمن ناجحة

 5 امير وئام رشيد خلف  بقرارمكمل 

 6 انعام رزوقي وحيد عباس  بقرارمكملة 

 7 جعفر صادق شكرمحمود  بقرارمكمل 

 8 سجاد كريم حسين   بقرارمكمل 

 9 سرى سمير فائق  قرارمكملة ب

 11 سعد حسين حميد ردام  بقرارمكمل 

 11 سكينة صباح صالح مهدي بقرارمكملة 

 12 سوزان عيسى مجيد  بقرارمكملة 

 13 عمر مشتاق داود سلمان النتيجة لعدم اكمال براءة الذمةحجبت 

 14 فرات ياسين هالل خلف بقرارمكمل 

 15 قبس عباس ادريس خليل  بقرارمكملة 

 16 محمد ايوب مدلول  ناجح بقرار 

 17 محمد عادل ولي احمد ناجح بقرار 

 18 زن عبد الباريمحمد ما مكثفكورس  –مكمل 

 19 مصطفى عصام فاضل النتيجة لعدم اكمال براءة الذمةحجبت 

 21 منتظر خماس ابراهيم قدوري مكثفكورس  –مكمل 

 21 هاشم ضياء هاشم  النتيجة لعدم اكمال براءة الذمةحجبت 
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 مسائي - المرحلة الثالثة

 ت اسم الطالب النتيجة

 1 ابراهيم مرحب نبيتاحمد  ناجح بقرار 

 2 احمد باسم وهيب احمد بقرارمكمل 

 3 احمد حسين حمد اسماعيل  بقرارمكمل 

 4 احمد كريم علوان حمادي  ناجح

 5 اسان حسن احمد  بقرارمكملة 

 6 اساور رعد حمود عواد بقرارمكملة 

 7 اشواق حسن رشيد بقرارمكملة 

 8 صباح رفعت امجد  بقرارمكمل 

 9 حسنى احمد عبدالكريم بقرارمكملة 

 11 رحمة عبدالستار ابراهيم خلف بقرارمكملة 

 11 زينب مصطاف  محمد  مكملة 

 12 ضحى اكثم صافي  مكملة 

 13 ضرغام محمد اليذ حمد مكمل 

 14 حعبد السالم احمد مال مكمل 

 15 عبدهللا غسان كاظم  بقرارمكمل 

 16 عبدهللا محمد سعدي حسن ناجح بقرار 

 17 عالء كرم مهدي صالح  ناجح

 18 علي خالد مرداس ناجح بقرار 

 19 علي عمار كريم بقرارمكمل 

 21 فرح محمد جميل مجيد بقرارمكمل 

 21 فوز زيد سالم حمودي  ناجح

 22 كرار محمد محمود مكمل 

 23 محمد حقي اسماعيل* بقرارمكمل 

 24 نداء عبدالواحد خلف ناجحة

 25 هاشم عماد احمد شهاب ناجح بقرار 

 26 وسام ابراهيم معيوف  مكمل 

 

 

 


