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وبخالفه ٌعد الطالب راسباً فً صفه  0/01/3102جعة القسم لغاٌة ى الطلبة العبور مراعل :مهمةمالحظة 

 ٌتم شموله بقرار العبور وال

 النتٌجة الدراسة المرحلة اسم الطالب خ

 ناجحة الصباحٌة األولى ابتهال احمد عبد مهٌدي  1

 بقرار ناجح الصباحٌة األولى ابراهٌم كرٌم حسٌن جواد  2

 ناجحة الصباحٌة األولى احالم طارق كرٌم احمد  3
 ناجح الصباحٌة األولى احمد سالم مظلوم حالوب  4
 بقرار ناجح الصباحٌة األولى احمد شهاب احمد حسن  5
 ناجح الصباحٌة األولى احمد عبدالكرٌم مصطفى لطٌف  6
 ناجح الصباحٌة األولى حمد كاظم جواد خماسأ  7
 ناجح الصباحٌة األولى احمد محمد جدوع وٌس  8
 ناجح الصباحٌة األولى احمد محمد مهدي ابراهٌم  9

 ناجحة الصباحٌة األولى س حكمت كرٌم خضٌرآ  11
 ناجحة الصباحٌة األولى ابراهٌم محمد حسٌناسراء   11
 ناجحة الصباحٌة األولى اسراء عامر طاهر عبد  12
 ناجحة الصباحٌة األولى سراء غازي ولً محمدأ  13
 ناجحة الصباحٌة األولى الء طاهر ابراهٌم سادرا  14
 عبور الصباحٌة األولى الء عبدالواحد حسٌن فرجآ  15
 ناجحة الصباحٌة األولى الهام عبدالكرٌم حسٌن حمد  16
 بقرار ناجحة الصباحٌة األولى انوار محمد عبدالكرٌم عبدهللا  17
 عبور الصباحٌة األولى نور مثنى خالد جمٌلأ  18
 ناجحة الصباحٌة األولى فالح مسلم عبود آٌات  19
 بقرار ناجحة الصباحٌة األولى اٌمان مازن محمد عباس  21
 ناجح الصباحٌة األولى ٌمن عدنان مزهر براكأ  21
 ناجحة الصباحٌة األولى جالل فالح حاتم هٌآ  22
 ناجحة الصباحٌة األولى ٌه محمود محمد حماديا  23
 عبور الصباحٌة األولى باهر سالم غدٌر ابراهٌم  24
 ناجحة الصباحٌة األولى جنان رحٌم ابراهٌم علوان  25
 بقرار ناجح الصباحٌة األولى حسام عدنان خلف خمٌس  26
 عبور الصباحٌة األولى حسن شمس احمد ظاهر  27
 ناجح الصباحٌة األولى حسن حسن علً ابراهٌم  28
 ناجح الصباحٌة األولى حسٌن عبدالكرٌم صاحب غاٌب  29
 ناجح الصباحٌة األولى حسٌن نزار خلف نجم  31
 ناجحة الصباحٌة األولى حنان فاضل كاظم سلمان  31
 ناجحة الصباحٌة األولى حنٌن شعالن حمدي ٌاس  32
 ناجحة الصباحٌة األولى عٌسى ابراهٌمحوراء رعد   33
 عبور الصباحٌة األولى حوراء عبدالستار شهاب احمد  34
 ناجح الصباحٌة األولى حٌدر سلطان فاضل شمال  35
 ناجح الصباحٌة األولى حٌدر ناصر كاظم علوان  36
 ناجح الصباحٌة األولى خضر عباس جاسم محمد  37
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 ناجحة الصباحٌة األولى دعاء سعد احمد عبداللطٌف  38
 بقرار ناجحة الصباحٌة األولى دعاء طه رزوقً وهٌب  39
 ناجحة الصباحٌة األولى دعاء علً نعمان شمهود  41
 ناجحة الصباحٌة األولى دٌنا سلمان محمد فلٌح  41
 عبور الصباحٌة األولى راغب خلٌل مهدي حمندي  42
 ناجحة الصباحٌة األولى رشا عبدالرزاق كرٌم صالح  43
 بقرار ناجحة الصباحٌة األولى رشا ناٌف خلف صالح  44
 ناجحة الصباحٌة األولى رواء مجٌد رشٌد محمد  45
 ناجحة الصباحٌة األولى رواء ناصر كٌطان محسن  46
 ناجحة الصباحٌة األولى زهراء اٌاد حسٌن علً  47
 ناجحة الصباحٌة األولى زهراء طه مطرود ٌعقوب  48
 ناجحة الصباحٌة األولى زهراء عباس لطٌف حسٌن  49
 ناجحة الصباحٌة األولى زهراء عبدالجبار كوكز عبدهللا  51
 ناجحة الصباحٌة األولى زٌنب حسن حسٌن حمد  51
 ناجحة الصباحٌة األولى سهٌل عبدالجبار مراد هسار  52
 ناجحة الصباحٌة األولى سحر حسٌن احمد عبدالواحد  53
 ناجحة الصباحٌة األولى حماد سراب ناجً صالح  54
 ناجحة الصباحٌة األولى صالحسرى نجاح عبدالستار   55
 ناجحة الصباحٌة األولى منصور محمد ردام هسمٌ  56
 ناجح الصباحٌة األولى سٌف جعفر جواد كاظم  57
 بقرار ناجح الصباحٌة األولى سٌف عبدالسالم مظلوم جباره  58
 ناجح الصباحٌة األولى سٌف علً بدر رمٌض  59
 بقرار ناجح الصباحٌة األولى علً سٌف علً كاظم  61
 ناجحة الصباحٌة األولى شهد علً عباس عبدالعظٌم  61
 ناجحة الصباحٌة األولى شهد عماد مهدي صالح  62
 ناجحة الصباحٌة األولى شهالء صالح مهدي حسن  63
 ناجحة الصباحٌة األولى شٌرٌن صالح محل جلٌب  64
 ناجحة الصباحٌة األولى شٌرٌن عبدالواحد علوان موسى  65
 ناجحة الصباحٌة األولى شٌماء محمد محمود علٌوي  66
 بقرار ناجح الصباحٌة األولى صفاء حسٌن تركً خشاف  67
 بقرار ناجح الصباحٌة األولى صفاء خالد سرحان احمد  68
 بقرار ناجحة الصباحٌة األولى ضحى اسماعٌل عبدهللا مهدي  69
 ناجحة الصباحٌة األولى ضحى صالح جاسم صالح  71
 ناجحة الصباحٌة األولى ضحى غسان حٌدر محسن  71
 ناجحة الصباحٌة األولى ضحى نوري عبدالكرٌم عبود  72
 راسب الصباحٌة األولى عباس الظاهر محمد خضٌر عبد  73
 ناجح الصباحٌة األولى عبدالرحمن نجاح جاسم محمد  74
 بقرار ناجح الصباحٌة األولى عبدالعزٌز روكان ابراهٌم عبد  75
 عبور الصباحٌة األولى عبدالهادي عامر حاتم رشٌد  76
 ناجح الصباحٌة األولى علً احمد رشٌد محمد  77
 راسب الصباحٌة األولى علً رٌاض حسٌن جمٌل  78
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 بقرار ناجح الصباحٌة األولى علً شهٌد حمٌد نزال  79
 عبور الصباحٌة األولى علً عبدالكرٌم مرزا رشٌد  81
 بقرار ناجحة الصباحٌة األولى علٌاء سلمان حمد حسن  81
 بقرار ناجح الصباحٌة األولى عمر ابراهٌم حاتم داود  82
 ناجح الصباحٌة األولى عمر ابراهٌم هادي منصور  83
 ناجح الصباحٌة األولى عمر قٌس نصٌف جاسم  84
 ناجح الصباحٌة األولى عمر محمد عباس مبارك  85
 ناجح الصباحٌة األولى سنٌن عمر ٌاسٌن بدر  86
 ناجحة الصباحٌة األولى علً رضا غصون احمد  87
 ناجحة الصباحٌة األولى صباح شوكت فخري هفاطم  88
 ناجحة الصباحٌة األولى مظهر حسٌن مخلف هفاطم  89
 بقرار ناجح الصباحٌة األولى كرٌم لفته جٌاد جلعوط  91
 ناجحة الصباحٌة األولى لقاء حسٌن علً خضٌر  91
 بقرار ناجح الصباحٌة األولى علو نٌماهر جمعة حس  92
 ناجح الصباحٌة األولى مثنى محمد خلٌل اسماعٌل  93
 عبور الصباحٌة األولى محسن نافع لطٌف علً  94
 بقرار ناجح الصباحٌة األولى محمد حسن علً حسٌن  95
 ناجح الصباحٌة األولى محمد خالد جاسم عطٌه  96
 بقرار ناجح الصباحٌة األولى محمد خلٌل غافل حافظ  97
 بقرار ناجح الصباحٌة األولى محمد ضٌاء مالح حمود  98
 بقرار ناجح الصباحٌة األولى جواد حمٌدمحمد ناظم   99

 عبور الصباحٌة األولى محمد هادي حسٌن علوان  111
 بقرار ناجح الصباحٌة األولى ةمرتضى حسٌن جاسم طعم  111
 ناجح الصباحٌة األولى مرتضى عدنان ناصر علً  112
 بقرار ناجحة الصباحٌة األولى مرٌم عدنان فاضل علً  113
 بقرار ناجح الصباحٌة األولى مصطفى ابراهٌم رحمن عبد  114
 ناجح الصباحٌة األولى حنصمصطفى اٌاد كرٌم   115
 بقرار ناجح الصباحٌة األولى مهند مظفر ماهر جمٌل  116
 ناجح الصباحٌة األولى مؤٌد محمد خلف محمد  117
 بقرار ناجحة الصباحٌة األولى مٌعاد مثنى عزٌز علوان  118
 ناجحة الصباحٌة األولى مٌنا فالح مراد صالح  119
 ناجح الصباحٌة األولى نبٌل نعٌم عبدالرحٌم وهٌب  111
 بقرار ناجحة الصباحٌة األولى نركز محمد حمٌد مجٌد  111
 ناجحة الصباحٌة األولى نور مخٌف ثابت عزٌز  112
 ناجحة الصباحٌة األولى هبه حمٌد رشٌد عبود  113
 بقرار ناجحة الصباحٌة األولى هدى قٌس علً كاظم  114
 ناجحة الصباحٌة األولى هناء حمٌد عبد صالح  115
 بقرار ناجحة الصباحٌة األولى هند عبدالكرٌم محمد ابراهٌم  116
 ناجحة الصباحٌة األولى هند عدنان محمود روٌشد  117
 ناجحة الصباحٌة األولى هند لٌث متعب مهدي  118
 راسب الصباحٌة األولى هٌثم طارق ٌوسف حبٌب  119
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 ناجحة الصباحٌة األولى وجدان عزٌز ابراهٌم اسماعٌل  121
 عبور الصباحٌة األولى ودٌع ولً ابراهٌم غرٌب  121
 ناجح الصباحٌة األولى وسف حمٌد محسن باخًٌ  122

 النتٌجة الدراسة المرحلة اسم الطالب خ

 بقرار ناجح الصباحٌة الثانٌة ابراهٌم خلٌل ابراهٌم سلمان  1 

 ناجح الصباحٌة الثانٌة أحمد إبراهٌم كرٌم أحمد  2 
 ناجح الصباحٌة الثانٌة اركان عبدالوهاب محمد فرج  3 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة اسماء رباح مجٌد طاهر  4 
 عبور الصباحٌة الثانٌة اسماء كامل فرحان ابراهٌم  5 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة اسماء محمد عواد سلٌم  6 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة اسٌل حاتم حمٌد نصٌف  7 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة االء جمال فاضل حسٌن  8 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة االء خوام سلٌمان حسن  9 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة أنس مقداد جاسم محمد  11 
 بقرار حةناج الصباحٌة الثانٌة إٌالف سعد علً كاظم  11 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة اٌالف غنً علً ناصر  12 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة اٌمان غالب حسب هللا أحمد   13 
 بقرار حةناج الصباحٌة الثانٌة جواد كاظم حمكً تاٌبٌن  14 
 ناجح الصباحٌة الثانٌة حسام احمد حمد أحمد  15 
 ناجح الصباحٌة الثانٌة حسن خلٌفه محجوب حسٌن  16 
 بقرار ناجح الصباحٌة الثانٌة حسٌن كرٌم سبع ذٌاب  17 
 بقرار ناجح الصباحٌة الثانٌة حسٌن كرٌم سلمان داود  18 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة حنٌن رائد نافع حسٌن  19 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة حوراء رحٌم كامل جمٌل  21 
 بقرار حةناج الصباحٌة الثانٌة دعاء حسٌن فاضل رحٌم  21 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة دعاء كاظم محمد جعفر  22 
 عبور الصباحٌة الثانٌة رسل حسن نصٌف جاسم  23 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة رفل احمد جاسم محمد  24 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة رٌهام ثاٌر احمد الٌاس  25 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة زمن موفق حمٌد ناصر  26 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة زٌنب جاسم حمادي عٌدان  27 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة سجى عامر احمد جاسم  28 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة سجى محمد كرٌم عبد  29 
 ناجح الصباحٌة الثانٌة سرمد ستار علً ساجت  31 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة سرى عباس فاضل هادي  31 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة سعاد كرٌم طاهر محمود  32 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة صفا حافظ ٌاسٌن فرحان  33 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة ضحى ستار صالح عواد  34 
 بقرار ناجح الصباحٌة الثانٌة ضٌاء الدٌن مجٌد سلمان مظلوم  35 
 ناجح الصباحٌة الثانٌة عبد هللا محمد صالح عبداللطٌف   36 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة عروبه محمود علٌوي حمود  37 
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 ناجح الصباحٌة الثانٌة عمر سمٌر محمود جاسم  38 
 ناجح الصباحٌة الثانٌة عمر شهاب احمد عبد  39 
 عبور الصباحٌة الثانٌة فاطمه فالح حسن كاظم  41 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة فرح ظاهر ادهم حٌاوي  41 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة كحالء غازي شلش فثر  42 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة كرٌمة قاسم غائب طعمه  43 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة لبنى حسن حسٌن سلمان  44 
 راسب الصباحٌة الثانٌة محمد مثنى مازن هاشم  45 
 ناجح الصباحٌة الثانٌة محمد ابراهٌم حبٌب عباس  46 
 ناجح الصباحٌة الثانٌة احمد عٌسى حماديمحمد   47 
 ناجح الصباحٌة الثانٌة محمد خلٌل ابراهٌم حسن  48 
 ناجح الصباحٌة الثانٌة مروان جمهور محمود اسماعٌل  49 
 ناجح الصباحٌة الثانٌة مصطفى سعد رحٌم نافع  51 
 ناجح الصباحٌة الثانٌة مصطفى طه حمٌد حبٌب  51 
 ناجح الصباحٌة الثانٌة مصطفى محمود حبٌب محمد  52 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة منى محمد جاسم خضٌر  53 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة ندى مجٌد طاهر كلً  54 
 ناجح الصباحٌة الثانٌة نزار عبد الرزاق احمد خادم  55 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة نور ضٌاء الدٌن سلمان زغٌتون  56 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة هدى صباح غالم حسن  57 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة محمد خلف سلطانهدى   58 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة هدى هادي حسٌن علٌوي  59 
 حةناج الصباحٌة الثانٌة هٌام مزهر عبدالوهاب محمد  61 
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 ناجحة الصباحٌة الثالثة اترٙاي دغٓ ٘ادٞ خٍف  1

 ناجح الصباحٌة الثالثة ادّذ د١ٍُ خ١ٍفٗ ِذّذ  2

 ناجح الصباحٌة الثالثة ادّذ ػٍٟ دغ١ٓ ػٍٟ  3
 بقرار ناجح الصباحٌة الثالثة ادّذ وش٠ُ غا٠ة دغ١ٓ  4
 ناجح الصباحٌة الثالثة أدّذ وش٠ُ ٘ادٞ د١ذس  5
 ناجح الصباحٌة الثالثة ادّذ ٌط١ف جاعُ ٠اع١ٓ  6
 ناجح الصباحٌة الثالثة ادّذ ٔاغك ادّذ ػثذاٌمادس  7
 بقرار ناجح الصباحٌة الثالثة دّادٞأدّذ ٠ٛٔظ صاٌخ   8
 بقرار ناجحة الصباحٌة الثالثة آد٠اْ دمٟ اعّاػ١ً غاٌة  9

 ناجح الصباحٌة الثالثة أعاِٗ س٠اض ِذّٛد ادّذ  11
 ناجح الصباحٌة الثالثة أعالَ ذٛف١ك ِض٘ش ػثذهللا  11
 ناجحة الصباحٌة الثالثة اعّاء ػ١ذ ِذّذ ِٕصٛس  12
 ناجحة الصباحٌة الثالثة افٙاَ ادّذ ػثاط ِذّٛد  13
 ناجحة الصباحٌة الثالثة الثاي ػذاٞ ػثذ ف١ٍخ  14
 ناجحة الصباحٌة الثالثة اًِ عطاَ وش٠ُ سِخ  15
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 ناجح الصباحٌة الثالثة أٚط صِٚاْ ػٛاد خٍف  16
 ناجح الصباحٌة الثالثة أ٠ّٓ عؼ١ذ ػٍٟ ِٕصٛس  17
 ناجح الصباحٌة الثالثة تاسق داِذ واًِ دغ١ٓ  18
 ناجحة الصباحٌة الثالثة دغ١ٓ وْٕٛتؾشٜ عاٌُ   19
 عبور الصباحٌة الثالثة ذّاسٖ ِذّذ ػجّٟ ػثذهللا  21
 ناجحة الصباحٌة الثالثة جٕا  سػذ خٍف جش٠ّػ  21
 بقرار ناجحة الصباحٌة الثالثة جٕاْ د١ّذ غشفٗ ػثذ  22
 ناجحة الصباحٌة الثالثة جٕاْ صاٌخ ِذّذ ساؽذ  23
 ناجح الصباحٌة الثالثة دغاَ دغ١ٓ ٔادس ِذّذ  24
 ناجح الصباحٌة الثالثة دغٓ سد١ُ دغٓ غؼّٗ  25
 ناجحة الصباحٌة الثالثة دٕاْ ٌط١ف ِٔٛاْ ِظٍَٛ  26
 ناجحة الصباحٌة الثالثة دٛساء ِذغٓ عٍّاْ ػٍٟ  27
 ناجح الصباحٌة الثالثة د١ذس خ١ٍفٗ جٛاد خٍف  28
 بقرار ناجح الصباحٌة الثالثة خاٌذ ِشداط صثاس ٘اؽُ  29
 ناجح الصباحٌة الثالثة اعّاػ١ً د١ّذ عثرٟخ١شهللا   31
 عبور الصباحٌة الثالثة دػاء غاٌة وش٠ُ ِذّٛد  31
 ناجحة الصباحٌة الثالثة دػاء ِذّذ ادّذ ِذّٛد  32
 ناجحة الصباحٌة الثالثة سغذج فاظً ػٍٟ ٍِه  33
 ناجحة الصباحٌة الثالثة سغذٖ ِذّذ ادّذ خ١ّظ  34
 ناجح الصباحٌة الثالثة ص٠اد داٚد عٍّاْ ػٕاد  35
 ناجح الصباحٌة الثالثة عؼ١ذ ػ١اي واًِ ِذّٛد  36
 بقرار ناجحة الصباحٌة الثالثة عٕاء جاعُ ٔاصش وش٠ُ  37
 بقرار ناجح الصباحٌة الثالثة ع١ف اعؼذ ِٛعٝ ػ١غٝ  38
 ناجح الصباحٌة الثالثة ؽاوش ِذّٛد ٠اع١ٓ دّذ  39
 ناجحة الصباحٌة الثالثة ؽٙذ صالح جٍٛب ؽطة  41
 ناجحة الصباحٌة الثالثة ػثذاٌٛ٘اب ِذّذ جّؼٗؽٙذ   41
 ناجحة الصباحٌة الثالثة ؽٙالء خ١ًٍ جٙاد تذ٠ٛٞ  42
 بقرار ناجح الصباحٌة الثالثة صثاح دغٓ ج١ًّ ػ١اي  43
 ناجح الصباحٌة الثالثة صذاَ دغ١ٓ ػٍٟ تط١خ  44
 ناجحة الصباحٌة الثالثة ظذٝ ادّذ دغٓ ػٍٛ  45
 ناجحة الصباحٌة الثالثة ظذٝ عؼذْٚ ػثذاٌّذغٓ ػٍٟ  46
 ناجح الصباحٌة الثالثة ػادي ِذّذ غش٠ثح اتشا١ُ٘  47
 ناجح الصباحٌة الثالثة ػثاط ػادي ػثاط ػٍٟ  48
 عبور الصباحٌة الثالثة ػثاط لاعُ جاعُ ِذّذ  49
 ناجح الصباحٌة الثالثة اٌمٙاس عؼذ ِذّذ داجُ ػثذ  51
 بقرار ناجح الصباحٌة الثالثة ػثذاٌغفٛس ػثذإٌّؼُ جاعُ ِذّذ  51
 ناجحة الصباحٌة الثالثة ػث١ش ػٛاد اعّاػ١ً ِذّذ  52
 ناجح الصباحٌة الثالثة ػٍٟ دغ١ٓ جاعُ ِذّذ  53
 ناجح الصباحٌة الثالثة ػٍٟ د١ّذ ِذّذ ِذّٛد  54
 ناجح الصباحٌة الثالثة ػٍٟ خ١ًٍ اتشا١ُ٘ خٍف  55
 ناجح الصباحٌة الثالثة ػٍٟ ػذٔاْ خ١ٍفح ؽٙاب  56
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 بقرار ناجح الصباحٌة الثالثة ػٍٟ ػذٔاْ ِرؼة ػثذ  57
  عبور الصباحٌة الثالثة ػٍٟ ٘ؾاَ لاعُ ِذّذ  58
 راسب الصباحٌة الثالثة ػٍٟ ٠ٛٔظ دىّاْ ػٍٟ  59
 بقرار ناجح الصباحٌة الثالثة ػّاس ِٛعٝ ِذّٛد دغ١ٓ  61
 ناجح الصباحٌة الثالثة ػّش ج١ًّ عٍطاْ فاظً  61
 ناجح الصباحٌة الثالثة ػّش دغٓ ػٍٟ ِذّذ  62
 ناجح الصباحٌة الثالثة ػّش ١٘الْ ادّذ دغ١ٓ  63
 ناجحة الصباحٌة الثالثة غصْٛ ػطا دث١ة ادّذ  64
 عبور الصباحٌة الثالثة فاذٓ ِض٘ش ػثذاٌخاٌك ؽٙاب  65
 ناجحة الصباحٌة الثالثة فاغّٗ اوش٠ُ اتشا١ُ٘ عؼٍٛ  66
 ناجح الصباحٌة الثالثة فشاط ادّذ جاتش ِٕصٛس  67
 بقرار ناجحة الصباحٌة الثالثة ٌط١فٗ غالي صاٌخ ِٙذٞ  68
 بقرار ناجحة الصباحٌة الثالثة ١ٌٍٝ سؽ١ذ د١ّذ جٛاد  69
 ناجح الصباحٌة الثالثة ِذّذ صالح جغاَ ِذّذ  71
 ناجح الصباحٌة الثالثة ِذّذ لاعُ ِذّذ ِذ هللا  71
 ناجح الصباحٌة الثالثة ِذّذ ٘الي ػٍٟ دّذ  72
 ناجح الصباحٌة الثالثة ِذّٛد ؽىش ِذّٛد دضَٚ  73
 ناجح الصباحٌة الثالثة ِشٚاْ اعّاػ١ً ج١ًّ أدّذ  74
 ناجحة الصباحٌة الثالثة ِشٖٚ عاٌُ ادّذ إتشا١ُ٘   75
 ناجحة الصباحٌة الثالثة ِشٖٚ ػّاد ِٙذٞ صاٌخ  76
 ناجحة الصباحٌة الثالثة ِش٠ُ ٌؼ١ثٟ ِضػً ٔاصش  77
 ناجحة الصباحٌة الثالثة ٍِىٗ ِذّذ ِذّٛد فذً  78
 ناجحة الصباحٌة الثالثة دغ١ِٕٓٝ داصَ ِذّذ   79
 ناجحة الصباحٌة الثالثة ١ِادٖ ٔضاس ػثذ دس٠ٚؼ  81
 عبور الصباحٌة الثالثة ١ِضس ِؾشف ػض٠ض دغ١ٓ  81
 ناجحة الصباحٌة الثالثة ٔٙٝ غٗ ِذّٛد دغٓ  82
 ناجحة الصباحٌة الثالثة ٔٛس خع١ش غأُ عثغ  83
 ناجحة الصباحٌة الثالثة ٔٛس عؼذْٚ ػٍٟ دغ١ٓ  84
 ناجحة الصباحٌة الثالثة ِثاسن ػٛاد غ١ذأْٛسط   85
 ناجحة الصباحٌة الثالثة ٔٛسٖ صثاح فراح ِخٍف  86
 عبور الصباحٌة الثالثة ٘جشاْ لاعُ ػط١ٗ سص٠ك  87
 ناجحة الصباحٌة الثالثة ٘ذ٠ش د١ّذ ِذّٛد د١ّذ  88
 ناجحة الصباحٌة الثالثة ٚد٠اْ صوٟ د١ّذ خٍف  89
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 النتٌجة الدراسة المرحلة اسم الطالب خ

 ناجح الصباحٌة الرابعة اتشا١ُ٘ خ١ًٍ اتشا١ُ٘ سؽ١ذ  1 
 ناجح الصباحٌة الرابعة اٌّج١ذ ادّذ دّضٖ ف١ط هللا ػثذ  2 
 ناجح الصباحٌة الرابعة ادّذ ؽٙاب ادّذ ػثذ  3 
 بقرار ناجح الصباحٌة الرابعة أدّذ ػثذ اٌشدّٓ ٘ادٞ عٍّاْ  4 
 ناجح الصباحٌة الرابعة هللا ادّذ ػثذ هللا ٠اع١ٓ ػثذ  5 
 ناجح الصباحٌة الرابعة ادّذ ػّش اتشا١ُ٘ ػٍٟ  6 
 ناجحة الصباحٌة الرابعة هللا صاٌخ اعشاء تش٠غُ ػثذ  7 
 ناجحة الصباحٌة الرابعة اف١ٓ جّاي داٚد ِج١ذ  8 
 ناجحة الصباحٌة الرابعة إِٗ لذطاْ دغٓ ػٍٟ  9 
 ناجحة الصباحٌة الرابعة ذمٜٛ ع١ٍُ وش٠ُ ػ١ذاْ  11 
 ناجح الصباحٌة الرابعة هللا عؼ١ذ ػثذ داسز ِذّذ  11 
 ناجحة الصباحٌة الرابعة دٕاْ جٛاد دغٓ ٠ؼىٛب  12 
 بقرار ناجحة الصباحٌة الرابعة سعً ػٍٟ دغ١ٓ دغٓ  13 
 ناجحة الصباحٌة الرابعة سٔا سػذ ػثذ اال١ِش ِذّذ  14 
 ناجح الصباحٌة الرابعة صا٘ش ٔاصش ػذاٞ ػ١ذاْ  15 
 ناجحة الصباحٌة الرابعة عّش ؽاوش ِذّٛد ِاِا خاْ  16 
 ناجحة الصباحٌة الرابعة ؽشٚق لاعُ خ١ٍفح ػثذ  17 
 بقرار ناجحة الصباحٌة الرابعة ؽ١ّاء ػاِش ج١ًّ غاٌة  18 
 بقرار ناجحة الصباحٌة الرابعة ؽ١ّاء فائك ػشِٛػ دشتٟ  19 
 ناجح الصباحٌة الرابعة ػادي ادّذ ِذّٛد عٍّاْ  21 
 ناجح الصباحٌة الرابعة ػادي ػٛاد ػثاط ِطشٚد  21 
 ناجحة الصباحٌة الرابعة ػث١ش ػذٔاْ ٔاصش دغ١ٓ  22 
 بقرار ناجح الصباحٌة الرابعة ػثّاْ رػزاع ػثٛد دغ١ٓ  23 
 ناجحة الصباحٌة الرابعة ػزساء ِذّذ ٔاصش دغ١ٓ  24 
 ناجح الصباحٌة الرابعة ػصاَ خ١ًٍ اتشا١ُ٘ خٍف  25 
 ناجح الصباحٌة الرابعة ػٍٟ دغ١ٓ اعّاػ١ً خٍف  26 
 راسب الصباحٌة الرابعة رػزاع ػثٛد دغ١ٓػٍٟ   27 
 بقرار ناجح الصباحٌة الرابعة ػٍٟ عٍّاْ داٚد دغ١ٓ  28 
 ناجح الصباحٌة الرابعة ػٍٟ ػادي سؽ١ذ ِج١ذ  29 
 بقرار ناجح الصباحٌة الرابعة ػٍٟ ٠ٛعف سؽ١ذ ِج١ذ  31 
 ناجح الصباحٌة الرابعة ػّاس ػادي صفٛن ػثذ هللا  31 
 ناجح الصباحٌة الرابعة ػّش عراس ِذّذ غضاي  32 
 بقرار ناجح الصباحٌة الرابعة ػّش ػٍٟ ػٍٛاْ ؽاغٟ  33 
 ناجحة الصباحٌة الرابعة فطِٛٗ ػثذ ادّذ صاٌخ  34 
 ناجح الصباحٌة الرابعة ِثٕٝ جٛاد فاظً ػثاط  35 
 بقرار ناجح الصباحٌة الرابعة ِشٚاْ ػثذاٌج١ًٍ صادق ِطٍه  36 
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 ناجحة الصباحٌة الرابعة ِش٠ُ اوشَ ١ِخاْ جّؼٗ  37 
 ناجح الصباحٌة الرابعة ِصطفٝ جاعُ ِذّذ ٔص١ف  38 
 ناجحة الصباحٌة الرابعة ٔذٜ فاظً ػٍٟ دغٓ  39 
 ناجح الصباحٌة الرابعة ٔضاس فٙذ عثغ خ١ّظ  41 
 بقرار ناجحة الصباحٌة الرابعة ٔٛس ػاصٟ خ١ٍفٗ دغ١ٓ  41 
 ناجح الصباحٌة الرابعة ٘أٟ ػٍٟ دغ١ٓ ػصفٛس  42 
 ناجحة الصباحٌة الرابعة ٘ذٜ لاعُ ٔص١ف ػ١ػ  43 
 بقرار ناجحة الصباحٌة الرابعة ٘ذٜ ٘ؾاَ ؽٛود ا١ٌاط  44 
 ناجح الصباحٌة الرابعة ٚعاَ صالح ػثذاٌشد١ُ ١٘ٚة  45 
 ناجح الصباحٌة الرابعة ١ٌٚذ اتشا١ُ٘ عٍّاْ ِذّذ  46 

 

 

 النتٌجة الدراسة المرحلة اسم الطالب خ

 ناجح المسائٌة األولى ابراهٌم احمد محمود أسماعٌل  1

 بقرار ناجح المسائٌة األولى احمد قٌس حسٌن  هاشم  2

 بقرار ناجح المسائٌة األولى احمد مطشر رشٌد علٌان  3

 ناجحة المسائٌة األولى افراح محمد عبد حسٌن    4

 ناجح المسائٌة األولى امجد هاتف مجٌد عبدهللا  5

 ناجحة المسائٌة األولى انتصار محمود حمودي سوادي  6

 ناجح المسائٌة األولى عبدالرزاق عباسانمار صباح   7

 ناجح المسائٌة األولى اوس عصام اٌوب محمود  8

 ناجح المسائٌة األولى حسٌن خلٌفه محجوب حسٌن  9

 راسب المسائٌة األولى حسٌن رشٌد حارث حسن  11

 ناجح المسائٌة األولى حسٌن رعد سلمان ناصر  11

 بقرار ناجح المسائٌة األولى حسٌن علً مهدي حسٌن  12

 راسب المسائٌة األولى ذوالفقار صالح مهدي عبدالمحسن  13

 بقرار ناجح المسائٌة األولى رائد فاروق هادي قدوري  14

 ناجح المسائٌة األولى زٌاد زنزل خزعل شالوخ  15

 عبور المسائٌة األولى سرمد صكبان محمود شهاب  16

 ناجح المسائٌة األولى سفٌان مجٌد صالح حماد  17

 بقرار ناجح المسائٌة األولى عوٌرسالم كامل محمد   18

 ناجح المسائٌة األولى عالء ابراهٌم رشٌد سهٌل  19

 بقرار ناجح المسائٌة األولى علً حبٌب حسٌن محمد  21

 ناجح المسائٌة األولى علً مثنى راضً علً  21

 ناجح المسائٌة األولى علً هٌالن شجاع مراد  22

 بقرار ناجح المسائٌة األولى عمار لطوف حمٌد بكر  23

 ناجح المسائٌة األولى عمر سلمان داود صالح  24

 راسب المسائٌة األولى عمر قحطان صالح سالم  25

 ناجح المسائٌة األولى عمر محمد احمد زٌدان  26
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 راسب المسائٌة األولى غٌث غازي جاسم هٌل  27

 بقرار ناجح المسائٌة األولى فائز شاكر لطٌف عبد  28

 ناجح المسائٌة األولى لٌث ناظم عبود سبع  29

 عبور المسائٌة األولى مثنى مشرف عزٌز حسٌن  31

 راسب المسائٌة األولى محمد باسم محمد جاسم  31

 بقرار ناجح المسائٌة األولى مرتضى عبدالوهاب محسن خضٌر  32

 عبور المسائٌة األولى مصطفى جعفر صادق مطلك  33

 راسب المسائٌة األولى مصطفى حسٌن ابراهٌم علوان  34

 بقرار ناجح المسائٌة األولى عباس هادي مهديمصطفى   35

 ناجحة المسائٌة األولى منار حاتم هادي حمٌد  36
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