
(الدراسة الصباحية)نتائج المرحلة االولى الدور الثاني   

 ت اسم الطالب  النتٌجة
 1 اثٌر عادل مجٌد ناجح بقرار

(علم االرض /تشرٌح نبات) عبور فً مادتً   2 ارٌج احمد خلٌفة  

 3 جمال وائل سلمان ناجح بقرار
 4 حسام محمد وهاب  ناجح بقرار
 5 حنان طالب صبر ي ناجح بقرار

 6 حنٌن محمد احمد ناجحة
 7 زهراء صباح عبدالحسٌن ناجحة
 8 زٌنب صالح عبد احمد ناجحة
 9 زٌنب هاشم عباس ناجحة

 10 سارة ابراهٌم حسن ناجحة
 11 سجى ماجد دحام ناجحة
 12 سالم عبدهللا لفتة ناجح

(علم االحٌاء/تشرٌح نبات)عبور فً مادتً   13 سعد حكمان علً 
محمدشٌماء  ناجحة  14 

 15 طالل فاضل محمود ناجح بقرار 
(حاسبات/كٌمٌاء عامة)عبور فً مادتً   16 عمر غافل بنٌان 

 17 فاطمة احمد بهجت ناجحة بقرار
 18 قحطان عدنان عبدهللا ناجح بقرار

 19 لمى تحسٌن فاضل  ناجحة

 20 مرٌم سمٌر نجم  ناجحة 
 21 مصطفى خلٌفة علً ناجح 
مجولندى عٌدان  ناجحة  22 
 23 هدى محمد ابراهٌم  ناجحة

 24 ٌاسر محً الدٌن قادر  ناجح بقرار

 

 

 

 

 

 

 



 

(الدراسة المسائٌة)نتائج المرحلة االولى  الدور الثانً   

 ت اسم الطالب  النتٌجة
 1 ابراهٌم باسم صباح  ناجح بقرار

 2 ابراهٌم عبدالكرٌم صبري ناجح بقرار
ابراهٌم اثٌر شبٌر ناجح بقرار   3 

 4 احمد حسٌن ابراهٌم ناجح

 5 احمد هاشم  ناجح بقرار
 6 اراء داود سلمان ناجحة بقرار

 7 امجد كاظم عبد ناجح
 8 حٌدر فٌصل حمادي ناجح

(الحاسبات/اللغة االنكلٌزٌة )عبور فً مادتً   9 زهراء علً حسٌن 
 10 زٌنة اسماعٌل خلف عبور فً مادة اللغة االنكلٌزٌة

 11 سارة ابراهٌم خلف ناجحة بقرار

(حاسبات/حٌاتٌة الخلٌة)عبور فً مادتً   12 سرمد حسن علً 
 13 سمٌة محمود صالح ناجحة

 14 سهاد نصٌف جاسم ناجحة بقرار
 15 شكرٌة جواد منصور ناجحة

 16 عبدالسالم غالب ناجح
 17 علً حمٌد حمة ناجح

 18 علً غازي فٌصل ناجح بقرار

 19 عمر بدر محمد ناجح بقرار
 20 لٌث غانم بكر ناجح

 21 مرٌم هادي ابراهٌم ناجحة بقرار
 22 مشتاق خالد جدعان ناجح بقرار

 23 محمد سعد جواد ناجح بقرار
 24 محمد صالح الدٌن اسماعٌل ناجح

 25 محمد ٌونس علً ناجح بقرار

 26 مصطفى حسٌن زعالن راسب
 27 مصطفى علو عٌسى ناجح بقرار

 28 مصطفى محمد محسن ناجح
 29 منى سالم رشٌد ناجحة بقرار

(حاسبات/حٌاتٌة خلٌة)عبور فً مادتً   30 هزبر عواد ثلج 
 31 ٌاسر طة زٌدان راسب

 


