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 الدور االول الثانً مسائً المرحلة  والشعبة

 مالحظات  النتٌجة اسم الطالب الرباعً ت

   ناجح  احمد جلٌل محمد موسى 1

   مكمل احمد حسٌن علً صالح 2

   ناجح  احمد دحام كرٌم محمد 3

   ناجح  احمد رمضان كـاطع غضٌب 4

   راسب احمد شهاب احمد محمود 5

   مكمل احمد هاشم حمٌد سلمان 6

   قرار ةناجح ازهار علً رشٌد حسٌن 7

   ةمكمل انتظار علً رضا مهدي 8

   ةمكمل انوار حسٌن نصٌف جاسم 9

   ناجح  اوس مبجل طارق صبري 10

   ناجح  اٌاد خلٌفة توفٌق محمود 11

   ةمكمل اٌة احمد خلف حاوي 12

    ةناجح اٌفان حسٌن ابراهٌم كمر 13

   ةمكمل اٌالف فاضل ابراهٌم خلٌل 14

   مكمل اٌهاب لطٌف كامل جمٌل 15

   ةمكمل براء ٌوسف خورشٌد فرحان 16

   مكمل محمد هادي جابر خوام 17

   مكمل حسٌن سالم عبد الرسول فزع 18

   ناجح قرار حسٌن عالء حسٌن ابراهٌم 19

   مكمل حسٌن علً عبد محمد 20

   ةمكمل دنٌا محمود هدو علوان 21

   ناجح  رعد احمد سلمان جاسم 22

   قرار ةناجح رنا احمد علً علو 23

   قرار ةناجح زهراء سعد عزٌز مصطفى 24

   ةمكمل زٌنب حسٌن عبد علً خلف 25

    ةناجح زٌنب سالم خٌون فعل 26

   راسب سبع ٌاسٌن علوان سبع 27

   قرار ةناجح سهاد صالح غضبان كاظم 28

   مكمل سٌف قصً عبد الجبار شاكر  29

 مسائي الثانيةاملرحلة 



   ناجح قرار سٌف محمد ٌوسف احمد 30

   ناجح قرار شاكر محمود فٌاض جرمط 31

    ةناجح سعٌد سلمان احمدشهد  32

   ةمكمل شهد علً نجم عبد 33

   ةمكمل طٌبة سلمان عبود ٌحٌى 34

   راسب عبد الحكٌم كاظم خلف جدوع 35

   مكمل عبد هللا فراس عالوي عبد 36

   مكمل عبد المحسن علً جمعة حسٌن 37

   مكمل علً رشٌد محمد عوده 38

   مكمل علً كاظم خالف جاسم 39

   مكمل علً محمود هدو علوان 40

   ناجح  عمر عادل عبد الجبار جواد 41

   ناجح  عمر مشعان إبراهٌم محمود 42

   مكمل عٌسى احمد ٌوسف عبد هللا 43

   مكمل غٌث عسل جاسم محمد 44

   مكمل قصً محمد حسٌن نجم 45

   ناجح قرار محمد سعد جواد كاظم 46

   مكمل محمد فائز حمٌد كاظم 47

   مكمل محمد نصٌف محمد محمود 48

   مكمل محمد نوري جاسم محمد 49

   راسب مروان عباس محمد محمود 50

   ناجح  مصطفى محسن هزبر سعٌد 51

   قرار ةناجح منار بشار احمد  صالح 52

   ناجح  منٌر صالح إبراهٌم حسن 53

    ةناجح مها صالح عبد صالح 54

    ةناجح احمد مها مبدر شهاب 55

    ةناجح نبراس فاضل محمد علً 56

   مكمل نجم عبد السادة منشد محمد 57

   ةمكمل ورود زٌاد محمد حمٌد 58

   ةمكمل ورود عبد الجلٌل طعمة محمود 59

    ةناجح وسناء عبد الكرٌم ولً عبد الجبار  60

   مكمل ٌاسر طه زٌدان خلف  61
 


