
)المرحلة الرابعة (  8102/ 8102خالصة النتائج النهائٌة للدراسة المسائٌة للعام الدراسً 

 معدل المرحلة الرابعة /الدور االول /قسم التصمٌم  

 رابع اقمشة / مسائً 

 

 

 

 

 

 

 التقدٌر  النتٌجة  الجنس  التخصص  االسم الرباعً  ت

 جٌد ناجحة انثى اقمشة  اسراء حسٌن عبد المهدي عباس  .0

 متوسط ناجح ذكر اقمشة امٌر حٌدر عبد الوهاب مهدي  .8

 جٌد  ناجحة انثى اقمشة آن ابراهٌم ذنون محمود  .3

 جٌد  ناجحة انثى اقمشة دٌنا طارق مهدي صالح   .4

 جٌد جدا  ناجحة انثى اقمشة سلمان  زٌنة عالء فرج  .5

 جٌد جدا  ناجحة انثى اقمشة سٌناء عبد الرزاق حمٌد حمود  .6

 جٌد جدا  ناجحة انثى اقمشة شٌرٌن فؤاد اسماعٌل حسٌن   .7

 جٌد  ناجح ذكر اقمشة صادق حمزة تبن حسون   .2

 جٌد جدا  ناجحة انثى اقمشة عذراء خالد قادر محمد   .2

 جٌد  ناجحة انثى اقمشة ٌن فرح اسماعٌل علٌوي حس  .01

      

      

      

      



 

 رابع داخلي  / مسائي 

 

 

 

 

 

 التقدٌر  النتٌجة  الجنس  التخصص  االسم الرباعً  ت

 جٌد ناجح ذكر داخلً  ابراهٌم عبد العزٌز كرٌم باشا   .0

 متوسط ناجح ذكر داخلً اثٌر ماجد وداعه عمٌش  .8

 جٌد  ناجحة انثى داخلً اٌالف حاتم حرج زمام   .3

 جٌد  ناجحة انثى داخلً حنٌن عالء جاسم محمد   .4

 جٌد  ناجحة انثى داخلً رهام رعد عزٌز عبد هللا حسٌن   .5

 جٌد   ناجح ذكر داخلً مان سدخان محسن سعد سل  .6

 جٌد جدا  ناجحة انثى داخلً سما سامً شاكر رٌشان   .7

 متوسط ناجح ذكر داخلً لٌث محمد حسٌن كاظم   .2

 جٌد  ناجح ذكر داخلً مالك مجٌد شغاتً بدر   .2

 جٌد  ناجح ذكر داخلً مثنى كمال صالح سلٌم   .01

 متوسط حناج ذكر داخلً مصطفى مجبل عبد هللا حسون   .00

 متوسط ناجحة انثى داخلً ٌاسمٌن محمود عبد الفتاح محمد   .08

      

      



 

 رابع طباعي / مسائي 

 

 

 

 

 

 

 التقدٌر  النتٌجة  الجنس  التخصص  االسم الرباعً  ت

 متوسط ناجحة انثى طباعً  االء بهاء عبد الحسٌن جبوري   .0

 جٌد ناجحة انثى طباعً تبارك مصطفى محمد محمود   .8

 جٌد  ناجح ذكر طباعً حٌدر كامل حواس لفته  .3

 جٌد  ناجحة انثى طباعً صابرٌن هجام ٌازع فٌاض   .4

 جٌد جدا ناجح ذكر طباعً عباس عمر فؤاد عباس   .5

 جٌد   ناجح ذكر طباعً عمر اٌاد عبد اللطٌف سالم   .6

 جٌد جدا  ناجح ذكر طباعً عمر عبد المجٌد احمد لطف هللا   .7

 جٌد ناجح ذكر طباعً لً غالب عمر عماد طارق ع  .2

 جٌد  ناجحة انثى طباعً فرح عبد الكرٌم ابراهٌم سلمان   .2

 جٌد جدا ناجحة انثى طباعً مرٌم محمد غرٌب غالم   .01

 جٌد جدا ناجحة انثى طباعً وفاء رشٌد محسٌن كزار   .00

08.       

      

      



 

 رابع صناعي / مسائي 

 

 التقدٌر  النتٌجة  الجنس  التخصص  الرباعً االسم  ت

 جٌد ناجح ذكر صناعً احمد محمد احمد ابراهيم   .0

 متوسط ناجحة انثى صناعً براء محمد كريم هامل   .8

 جٌد  ناجح ذكر صناعً حيدر رشيد بريج سلمان   .3

 مقبول ناجحة انثى صناعً دعاء عبد الغىي عبد الواحد علي عباس   .4

 جٌد جدا ناجحة انثى صناعً جبار عبد الرزاق رقية ستار عبد ال  .5

 جٌد   ناجح ذكر صناعً سجاد حسيه خليف حسون   .6

 جٌد  ناجحة انثى صناعً سجى عالء الديه رشيد الفتاح   .7

 جدا جٌد ناجحة انثى صناعً سما سهيل احمد عبد اللطيف   .2

 جٌد  ناجح ذكر صناعً عبد هللا احمد شاكر حسون   .2

 جٌد جدا ناجحة انثى صناعً وجم عبد هللا عبير عبد القادر   .01

 جٌد جدا ناجح ذكر  صناعً علي محسه اسماعيل علي   .00

 امتٌاز ناجحة انثى صناعً  وادية حسيه علي احمد   .08

      

      

      


