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  .....نتائج الطلبة للدراستين الصباحية والمسائية 

  الم%حظات  النتيجة  الدراسة  المرحلة  ـــــــم الطالباســــ  ت
    راسب  الصباحية  ا,ولى  أكرم ليث خليل رزوقي  1
  قرار 5  مكمل  الصباحية  ا,ولى  أمير أنور اسكندر  2
    راسب  الصباحية  ا,ولى  أمجد ثائر ماجد شع%ن  3
    راسب  الصباحية  ا,ولى  أنس سمير لفتة عبد  4
    راسب  الصباحية  ولىا,  ثائر محمد عبد علي  5
  قرار  ناجح  الصباحية  ا,ولى  خبيب حسين علي إبراھيم  6
    ناجح  الصباحية  ا,ولى  زكريا محمد محمود سعيد  7
    راسب  الصباحية  ا,ولى  زياد طارق عبد الرسول  8
    ناجح  الصباحية  ا,ولى  زياد لطفي ناصر عبد  9

    ناجح  الصباحية  ا,ولى  زيد ضياء حمودي حمادي  10
    مكمل  الصباحية  ا,ولى  زيدون حسين جبار محمد  11
    مكمل  الصباحية  ا,ولى  صباح حسن خليل  12
    راسب  الصباحية  ا,ولى  ص%ح عبد المھدي رشيد  13
    مكمل  الصباحية  ا,ولى  ضياء ص%ح كامل مصطفى  14
    مكمل  الصباحية  ا,ولى  علي حسين حيدر ش%ل  15
    مكمل  احيةالصب  ا,ولى  علي حسين علي قيس  16
    راسب  الصباحية  ا,ولى  علي عبد الستار لطيف  17
    راسب  الصباحية  ا,ولى  علي عبد الس%م حمودي  18
  قرار 5  مكمل   الصباحية  ا,ولى  علي مھدي خصاف زوير  19
    راسب  الصباحية  ا,ولى  غيث صباح علي عبد  20
    راسب  الصباحية  ا,ولى  كرار فرحان جواد عبد  21
    ناجح  الصباحية  ا,ولى  ي يحيى يونسكرم فوز  22
    ناجحة  الصباحية  ا,ولى  لبنى عبد الغفور طه حمد  23
  قرار  ناجح  الصباحية  ا,ولى  محمد جاسم محمد إبراھيم  24
    راسب  الصباحية  ا,ولى  محمد صفاء مجيد  25
    ناجح  الصباحية  ا,ولى  محمود مؤيد سليم غني  26
  قرار  ناجح  احيةالصب  ا,ولى  مروان محمد مرزوك  27
    ناجح  الصباحية  ا,ولى  مھيمن محمد صالح عبد  28
    ناجح  الصباحية  ا,ولى  وائل إبراھيم خليل  29
    راسب  الصباحية  ا,ولى  ياسر عبد الوھاب حميد  30
    مكمل  الصباحية  ا,ولى  ياسر يوسف عبيد لفته  31



  
    راسب  المسائية  ا,ولى  أحمد ص%ح مھدي  32
  قرار  ناجح  المسائية  ا,ولى  سنأدور كاظم ح  33
    راسب  المسائية  ا,ولى  أنور خضير عبد الرزاق  34
    راسب  المسائية  ا,ولى  أيسر حسين محمد شناوة  35
    ناجح  المسائية  ا,ولى  إيھاب كمال جبوري  36
  قرار  ناجحة   المسائية  ا,ولى  داليا علي جودي محمد  37
    ناجح  المسائية  ا,ولى  زيد جمال حمدي  38
    ناجح  المسائية  ا,ولى  سؤدد عوني فاضل محمد  39
    راسب  المسائية  ا,ولى  عقيل سامي فدعوس  40
    ناجح  المسائية  ا,ولى  علي صادق محمد مھدي  41
    راسب  المسائية  ا,ولى  عمر علي محمد ناصر  42
  قرار  ناجح  المسائية  ا,ولى  ليث نور الدين صالح  43
    ناجح  المسائية  ولىا,  محمد قاسم محمد سلمان  44
    راسب  المسائية  ا,ولى  مصطفى رحيم محسن  45
    راسب  المسائية  ا,ولى  معتز علي شكر  46
    راسب  المسائية  ا,ولى  مھند علي نصيف  47
    ناجح  الصباحية  الثانية  أحمد عدنان حنون  48
    ناجح  الصباحية  الثانية  أحمد يحيى ھاشم محمد  49
    مكمل  الصباحية  ثانيةال  أوس سامي نسيم عّدال  50
  قرار 5  مكمل  الصباحية  الثانية  بسام إحسان مشعل  51
    راسب  الصباحية  الثانية  جمال حسين خضّير  52
    ناجح  الصباحية  الثانية  جوان عدنان جاسم  53
    مكمل  الصباحية  الثانية  حسين ع%ء الدين عبد العزيز  54
  قرار  ناجح  الصباحية  الثانية  حيدر سليم جبار خميس  55
    ناجحة  الصباحية  الثانية  سارة رياض فتحي طه  56
    راسب  الصباحية  الثانية  سرمد محمد كاظم فزع  57
    ناجح  الصباحية  الثانية  سنان نزار جمعة ناصر  58
  قرار  ناجح   الصباحية  الثانية  صميم رزاق يوسف جبر  59
    ناجح  الصباحية  الثانية  ع%ء مفيد كامل سعدون  60
  قرار  ناجح  الصباحية  الثانية  لجبار عبد المجيدعلي عبد ا  61
62  D مكمل  الصباحية  الثانية  علي وليد عبد    
    ناجح  الصباحية  الثانية  قيصر عبد الجبار عبد المجيد  63
    مكمل  الصباحية  الثانية  كرم فيصل عمر أحمد  64
    راسب  الصباحية  الثانية  ليفون شانت دھجت  65
    راسب  الصباحية  الثانية  مازن عبد الحميد عيدان  66
    مكمل  الصباحية  الثانية  مصطفى عبد الستار ص%ل  67
    ناجح  الصباحية  الثانية  يوسف محمد حسن  68
    مكمل  المسائية  الثانية  أحمد حسن حمود عجيل  69
    راسب  المسائية  الثانية  أحمد ص%ح صادق  70
    راسب  المسائية  الثانية  أنمار قحطان عبد ا,مير  71
    ناجح  المسائية  الثانية  أياد طارق ناجي لطيف  72
    ناجح  المسائية  الثانية  إيھاب محمد شذر عبيد  73



  قرار  ناجح  المسائية  الثانية  بھاء الدين محي ياسين  74
    ناجح  المسائية  الثانية  جاFك صديق حسن  75
  قرار  5  مكمل  المسائية  الثانية  حسن عبد الكاظم حسن  76
    راسبة  المسائية  الثانية  افظ عبد القادررشا سعد عبد الح  77
  قرار 5  مكمل  المسائية  الثانية  شاكر فاضل نجم عبد  78
    راسب  المسائية  الثانية  صفاء علي جاسم محمد  79
  قرار 5  مكمل  المسائية  الثانية  ضياء جاسم عمران  80
    ناجح  المسائية  الثانية  عباس علي عبد ا,مير  81
    راسب  المسائية  الثانية  عزت صباح عبد الغفار  82
  قرار  ناجح  المسائية  الثانية  قاسم حسين رضا قادر  83
    ناجح  المسائية  الثانية  لؤي عامر نجيب نورس  84
    راسب  المسائية  الثانية  ماجد صابر حاجم حسن  85
    مكمل  المسائية  الثانية  مجد فارس ھندري  86
    ناجح  المسائية  الثانية  محمد حسين جبارة وني  87
    راسب  المسائية  الثانية  محمد ع%ء الدين حسن  88
    راسب  المسائية  الثانية  مصطفى علي حسين  89
    ناجح  المسائية  الثانية  مصطفى فاضل خالد  90

    راسب  المسائية  الثانية  مھند ص%ح جاسم  100
    حةناج  المسائية  الثانية  ھدى داود حسن لفتة  101
    ناجح  باحيةالص  الثالثة  احمد داخل احمد عران  102
   ناجح  الصباحية  الثالثة  احمد يونس رمضان  103
   ناجح  الصباحية  الثالثة  ص%ح قاسم شنيشل  104
   ناجح  الصباحية  الثالثة  علي إسماعيل توفيق  105
   ناجح  الصباحية  الثالثة  غسان Fمي صيوان  106
    مكمل  المسائية  الثالثة  احمد جاسم علي  107
  قرار ناجح  المسائية  الثالثة  يرافد عبد اللطيف صدق  108
   حةناج  المسائية  الثالثة  رجاء حسن خضير  109
   ناجح  المسائية  الثالثة  زيا ستانلي انويا حنا  110
   ناجح  المسائية  الثالثة  زيد أياد قاسم محمد  111
  قرار ناجح  المسائية  الثالثة  شاكر محمود نيازي  112
   جحنا  المسائية  الثالثة  ضياء صدام خنجر  113
  قرار ناجح  المسائية  الثالثة  عبد المنعم عامر إبراھيم محمد  114
  قرار ناجح  المسائية  الثالثة  عدنان فرحان مبارك  115
   مكمل  المسائية  الثالثة  علي عبد D عبد الرحيم رسن  116
  قرار ناجح  المسائية  الثالثة  كريم ھاشم ديوان  117
   ناجح  المسائية  الثالثة  كمال صبار خليل  118
   ناجح  المسائية  الثالثة  محمد خليل إبراھيم  119
  قرار ناجح  المسائية  الثالثة  مصطفى منصور يعكوب  120
   ناجح  المسائية  الثالثة  مھند علي محسن  121
   مكملة  المسائية  الثالثة  ھديل عبد الرزاق صالح  122
   حةناج  المسائية  الثالثة  ھزار بسام عباس  123
   مكمل  المسائية  الثالثة  انياسر حسين علو  124
   ناجح  المسائية  الثالثة  يونس رمضان مجمان  125



  
    ناجح  الصباحية  الرابعة  إحسان نبيل عبد الجبار  126
  قرار ناجح  الصباحية  الرابعة  تراث نمير عبد الجبار محمد صالح  127
  قرار ناجح  الصباحية  الرابعة  حيدر أركان حسين  128
   ناجح  الصباحية  الرابعة  يحيدر جمعة زبون عل  129
   ناجح  الصباحية  الرابعة  صفاء جبار بدر نجم  130
   ناجح  الصباحية  الرابعة  فرات عبد العزيز حبيب  131
   ناجح  الصباحية  الرابعة  محمد حميد شاكر  132
    ناجح  المسائية  الرابعة  أحمد عبد علي ناصر  133
    ناجح  يةالمسائ  الرابعة  إسماعيل  إبراھيم عباس سلمان  134
    ناجح  المسائية  الرابعة  أيسر مؤيد عبد الرحمن  135
    ناجح  المسائية  الرابعة  خالد نصير إحسان  136
    ناجح  المسائية  الرابعة  زھير بدر حمود ھامل  137
    ناجح  المسائية  الرابعة  سليم حنتوش راضي  138
  قرار  ناجح  المسائية  الرابعة  ص%ح حسن خليل  139
    ناجحة  المسائية  الرابعة  براھيمفاطمة ثامر إ  140
    ناجحة  المسائية  الرابعة  فتحية حميد محمد  141
    ناجح  المسائية  الرابعة  ليث علي حسين علي  142
    ناجح  المسائية  الرابعة  ماجد كاظم حسين  143
    ناجح  المسائية  الرابعة  محمد عبد الرحمن خليفه أحيمر  144
    ناجح  ةالمسائي  الرابعة  مصطفى سمير محمد  145
  قرار  ناجح  المسائية  الرابعة  مھند كمال عبد الوھاب  146
    ناجح  المسائية  الرابعة  نجم عبد أحمد جبر  147
    ناجح  المسائية  الرابعة  وصفي جمعة جاسم  148
    ناجح  المسائية  الرابعة  يحيى كامل ضاحي  149
            

   


