
 
 

 
 

 الدراسة الصباحیة/   نتائج المرحلة الثانیة

 ۲۰۱۹-۲۰۱۸ للعام الدراسي – الدور االول

 النتیجة اسم الطالب ت

 ناجحة  ابرار عزت ابراھیم  .۱
 ناجح احمد عباس كاظم  .۲
 ناجح احمد كریم عبد علوان  .۳
 ناجحة اسماء جلیل حسن   .٤
 ناجحة اسیل رافد عباس   .٥
 ناجحة امامة ابراھیم حسین  .٦
 ناجح الھاديامیر حسن عبد  .۷
 ناجح ایاد عبد علوان حسون  .۸
 ناجحة ایالف ھاشم محمد  .۹
 ناجحة ایناس عادل لفتة  .۱۰
 مكمل جاسم عبیس غریب جاسم  .۱۱
 ناجحة جیالن نصیف جاسم  .۱۲
 مكمل حسن حقي اسماعیل  .۱۳
 ناجح حسن عبد السادة  .۱٤
 ناجح حسن عشب زعال  .۱٥
 ناجح حسین عبدهللا شبالوي  .۱٦
 ناجح فرحان كاظم حسین  .۱۷
 ناجح حقي محمد علي محمود  .۱۸
 مكمل حیدر حسین ابراھیم  .۱۹
 مكمل خلیل علي حسین  .۲۰
 ناجحة رقیة تركي عبعوب  .۲۱
 ناجحة رقیة عدوان حكمان  .۲۲
 ناجحة رقیة نوح عباس  .۲۳
 ناجحة رندة طھ یاسین  .۲٤
 ناجحة رونق عدنان مبارك  .۲٥



 النتیجة اسم الطالب ت

 ناجح ریاض ابراھیم حاتم  .۲٦
 ناجح ریسان علي رشید  .۲۷
 مكملة زھراء جمال علي  .۲۸
 ناجحة زینب سمیر قحطان  .۲۹
 ناجحة سحر حمید ابراھیم   .۳۰
 ناجحة سكینة حسین علي   .۳۱
 ناجح سیف عبد الكریم حربي  .۳۲
 ناجحة شذى سھیل نجم  .۳۳
 ناجحة شھد شیرزاد نامق  .۳٤
 ناجح عباس وزیر علي  .۳٥
 مكمل علي خلیل سلطان  .۳٦
 مكمل علي ھادي عبید  .۳۷
 ناجح غزوان فیصل خلیل  .۳۸
 مكملة فاطمة اسماعیل حسون  .۳۹
 ناجح قیصر ضیاء فاضل  .٤۰
 ناجحة لمیاء كریم عنود   .٤۱
 ناجح محمد رحیم ناصر   .٤۲
 ناجح محمد متعب سلمان   .٤۳
 مكمل محمد مسیر ھاشم محمد   .٤٤
 ناجح محمد مقداد كریم   .٤٥
 مكمل محمود عدنان علي   .٤٦
 ناجحة مریم حمزة عارف   .٤۷
 ناجح محمدمصطفى جلیل   .٤۸
 ناجحة ھدى سلمان خادم   .٤۹
 ناجح واثق مھدي صالح  .٥۰
 ناجحة وفاء عبد الكریم سلطان  .٥۱
 مكمل یاسر ایاد اسعد   .٥۲
 ناجحة یمام مجید عبد   .٥۳
 ناجح ازھر شوكت حمادي  .٥٤
 ناجحة اسماء ھادي نجم  .٥٥
 ناجحة بیداء حسین حمید  .٥٦
 ناجح حسین سلیمان فلیح  .٥۷
 ناجح حلیم عناد كریم  .٥۸



 النتیجة الطالباسم  ت

 مكملة حوراء علي صادق  .٥۹
 ناجح حیدر احمد جواد   .٦۰
 ناجح حیدر مكصد عبد االمیر  .٦۱
 ناجحة دعاء مكي جاسم  .٦۲
 ناجحة زھراء خضیر عباس عبدهللا  .٦۳
 ناجحة زھراء طالب حسن  .٦٤
 ناجحة زھراء عدنان عثمان  .٦٥
 ناجحة زینب حقي اسماعیل  .٦٦
 ناجح سجاد نعیم عباس   .٦۷
 ناجح سعد كاظم راشد  .٦۸
 مكملة شھد عدنان محمود  .٦۹
 ناجحة صابرین شھید عبد الرحمن  .۷۰
 ناجح عزیز خلیل منصور  .۷۱
 ناجح علي باسم علي  .۷۲
 ناجح علي حسین علي  .۷۳
 ناجح علي زامل مدید  .۷٤
 ناجح علي عبد الحكیم قادر  .۷٥
 ناجح علي یوسف خرموش  .۷٦
 ناجحة عھود ثائر جابر  .۷۷
 ناجحة فاطمة حسن كاظم  .۷۸
 ناجح مباركقاسم خالد عنون   .۷۹
 مكمل كاظم حسین علي  .۸۰
 ناجح كاظم عقیل كریم  .۸۱
 ناجح كرار حسن جواد كاظم  .۸۲
 ناجح كرار ستار خلف  .۸۳
 ناجح كرار فلیح حسن  .۸٤
 ناجح محمد حسن عجمي نعمة  .۸٥
 ناجح محمد مزھر عمیر   .۸٦
 ناجح محمود احمد حسین   .۸۷
 ناجح مرتضى مجید فنجان   .۸۸



 النتیجة اسم الطالب ت

 ناجحة تحسینمروة خالد   .۸۹
 ناجحة مریم علي حسن  .۹۰
 ناجحة مریم مشعان طھ  .۹۱
 ناجح مصطفى ریاض حسن  .۹۲
 ناجح ى فؤاد حسن نعمان مصطف  .۹۳
 ناجح منتظر حسین حاتم  .۹٤
 ناجحة نھى رشید مجید حمید   .۹٥
 مكملة نھى عیدان شكور  .۹٦
 مكملة نور الھدى عدنان   .۹۷
 ناجح نوار صالح سلمان   .۹۸
 ناجح ھمام جالل جمیل   .۹۹
 ناجحة ھیھ علي كامل   .۱۰۰
 ناجحة ودیان حافظ رشید   .۱۰۱
 ناجح طاھر صالح عبد الكاظم  .۱۰۲

 

 
 
 
 
 

    
 

 

 

    
      

 


