
 

 2020-2019 المرحلة االولى هندسة المواد 

  
 المالحظات  النتيجة االسم  ت 
  ناجح احمد حسين محمد نصيف   1

  مكمل احمد علي حسين علوان  2

ة ناجح آالء اسماعيل رجب حبيب   3   

  ة ناجح ايمان ضياء حاتم ناصر  4

 مادة واحدة كان مطالب بها  ناجح حسين علي عبد الواحد  5

 لم يشترك باالمتحانات  راسب  حبيب حمزة شالل  6

  ناجح محمد عدنان علي   حمزة 7

  ناجحة  دعاء مهدي عبد الحسين حسين   8

  ناجح رقيه محمد طه قاسم  9

ة ناجح زهراء طارق عليوي ناصر  10   

ة ناجح زينب جليل عبد سالم  11   

ة ناجح سرى علي عبد الجبار حميد   12   

ة ناجح جوهر جاسم صفا نعمان  13   

  ناجح عبدالرحمن حسين علي سلمان  14

ة ناجح عبير َمنذر ناصر كيطان   15   

  ناجح علي االكبر عباس نكة غيدان  16

ة ناجح فاطمة الزهراء خالد عبد خلف   17   

  ناجح مجتبى علي عبدهللا حسين   18

  ناجح مرتضى يونس محمود حسن   19

  ناجح مهدي حسن رزيج صخي   20

ة ناجح نبأ رحمن علي محمود   21   

ة ناجح نسرين علي عبدهللا حسين  22   

ة ناجح نور ضياء متعب سعدون   23   

ة ناجح هوازن عبدالحميد جمعة ذياب   24   

  ة ناجح راهيم محمد ابوالء اسماعيل  25



النتيجةاسم الطالبت

ناجحةاميره ليث عبود احمد1

ناجحةانسام سعد حمد مهدي2

ناجحةاية عقيل هادي محمود3

ناجحةتقوى نبيل عبد االله عويد4

ناجحةرويده ليث ابراهيم احمد5

ناجحةزهراء علي مجيد شالل6

ناجحةزينب رفعت حسين محمد7

ناجحةسارة صالح احمد محمود8

ناجحةسحر سعد سلطان محمد9

ناجحةشهد عبد الرحمن 10

ناجحةضحى كاتب حسين علي11

ناجحةضحى وصفي عبدهللا حسين12

مكملطه عادل عدوان حمود13

ناجحةفاطمه عبد االمير خليفه حسين14

ناجحةمريم حميد غايب ديمي15

مكملةمريم سعد خليفة حسين16

ناجحةمنى قاسم احمد خميس17

ناجحةنور الهدى محمود خميس محمد18

ناجحياسر خميس فيصل حجم19
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          المرحلة الثانية/ الفصل الدراسي الثاني



 2020- 2019 - كورس ثاني  -نتائج المرحلة الثالثة  

 المالحظات  النتيجة اسم الطالب  ت 

   ناجح افراح يوسف سعدون  1

   ناجح ايه محسن سعيد عزيز  2

   ناجح بهاء الدين محمد شهاب احمد  3

   ناجح حسن عظيم حميزة عبد الرحمن   4

   ناجح حسن علي موري عيسى  5

   ناجح حسين فالح حسين علوان  6

   ناجح رسل صبحي  مجيد 7

   ناجح زهرة اياد سلمان   8

   ناجح زينب عالء هادي  9

   ناجح شيرين احمد اسماعيل خليل   10

   ناجح شيماء سعدون علي ميرزا  11

   ناجح طيبة قحطان ارحيم عيسى  12

   ناجح طيبه عبد المنعم عبود غوار  13

   ناجح طيبه محمود عباس حمود  14

   ناجح علي حسن عباس   15

   ناجح علي داود سلمان فاضل   16

   ناجح غدير فرج حسن علي  17

   ناجح محمد عالوي شبيب خريبط  18

   ناجح مرتضى جمعة جاسم  19

   ناجح مها سالم احمد  20

   ناجح مهدي انور اكبر   21

   ناجح نغم ماجد كاظم  22

   ناجح نور الهدى عباس هادي   23

   ناجح نور جالل خليل محمد  24

   ناجح هاجر عدنان اسماعيل خليل   25

   ناجح ورود محمد عليوي ناصر  26

 



              المرحلة الرابعة/ الفصل الثاني

النتيجةاسم الطالبت

ناجحابراهيم حميد ابراهيم شهاب1

ناجحالحسن محمد حسن مجيد 2

ناجحةامنه ايوب ابراهيم علوان 3

ناجحةتبارك مجيد كرم لفتة 4

ناجحةزهراء عبد الحافظ كرجي 5

ناجحةسجى نعمان جوهر جاسم6

ناجحةسهام وليد احمد فيحان 7

ناجحةشهد صاحب صادق جاسم8

ناجحةصفا مصطفى خليفة حسين 9

ناجحةضحى رائد شالل 10

ناجحعباس جميل مهدي موسى11

ناجحعبد الحميد حسين حميد حسين 12

ناجحعبد الرحمن محمد علي معروف 13

ناجحعلي عوفي حاتم14

ناجحلفتة بشير عبد الرضا عودة15

ناجحمحمد جواد عبيد عبد 16

ناجحمحمد سالم كطيف فريو 17

ناجحةمريم احمد صفر كريم 18

ناجحمصطفى علي حسين حمادي 19
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