
قسم الحاسبات  -كلية التربية للعلوم الصرفة نتائج   

2022-2021الدور االول للعام الدراسي  -المرحلة االولى   

 النتيجة اسم الطالب ت

ن داود محمد 1  ناجح احمد حسي 

 مكمل تبارك محمد حميد خضي   2

ن كاظم 3 ن ستار حسي   ناجح قرار حسي 

ن حبيب 4  مكمل حمزة عبدالكريم عبدالحسي 

 ناجح حوراء قصي عباس ابراهيم 5

 ناجح قرار خضن حسن عبد كاظم 6

 مكمل زهراء ظافر موىس جواد 7

 ناجح قرار سجاد عبدالحميد احمد عبدالحميد 8

ن  9  ناجح قرار طه سالم محمد حسي 

 مكمل عباس فاضل عباس كريم 10

 ناجح قرار عبدالعزيز عيد محمد منصور 11

 ناجح علي كاظم حسن عبيد 12

 مكمل محمد جاسب عبدالكاظم قيس 13

ن عمران مونس 14  مكمل محمد حسي 

 مكمل محمد مهيمن محمد خليفة 15

 ناجح محمد يوسف عكاب حسن 16

 مكمل مرتصن جميل عبيس حسن 17

ن سهيل 18  ناجح منار علي حسي 

 ناجح قرار منتظر مهدي راهي عبود 19

 مكمل مؤمل سالم سعود كاظم 20

 ناجح نور اسماعيل حسن علوان 21

 ناجح هاجر اركان محمود خميس 22

ن خلف 23  مكمل هدى ثائر حسي 



قسم الحاسبات  -كلية التربية للعلوم الصرفة نتائج   

2022-2021الدور االول للعام الدراسي  - الثانيةالمرحلة   

 النتيجة اسم الطالب ت

  مكمل احمد رعد هادي جاسم 1

  مكمل ازل عبد اللطيف صباح كاظم 2

قرارناجح  اسيا اسماعيل خليفة كاظم 3  

 ناجح قرار انس مجيد الطيف تركي  4

 ناجح قرار ايمان حسين علي حسون 5

 ناجح قرار ايمان كاظم خالف جاسم 6

  ناجح ايمان نعمه عزيز اسماعيل 7

ن ايمان ياسين عبد هللا  8   مكمل حسي 

  مكمل درويشآيه محمد عبد هللا  9

  ناجح بتول احمد عون نحو 10

ن  11   مكمل بالل حميد حمد حسي 

  ناجح تبارك سالم ندى ربيع 12

  ناجح ثريا خليل ابراهيم حمد 13

 ناجح قرار حسن رشيد تبينه عمي   14

ن جعفر صادق لفته 15   مكمل حسي 

 سامي وحيد بنيان 16
ن   مكمل حسي 

ن سعد محمد مصحب 17   مكمل حسي 

ن وليد احمد حمادة 18   مكمل حسي 

  مكمل خضن حسام قدوري عبد 19

  مكمل ابراهيماسماعيل يحيى خطاب  20

 ناجح قرار داليا صالح سلمان خلف 21

  مكمل رسول جبار هليل وحيد 22

ن  23  ناجح قرار رقيه مهدي عبد هللا حسي 



 ناجح قرار زهراء سطام كريم رمح 24

 ناجح قرار زهراء سلمان لطيف محمد 25

ن  26  ناجح قرار زهراء عبد الخالق مزعل حسي 

 ناجح قرار زينب خليفة محجوب 27

 ناجح قرار كمال صالح عليزينب  28

  مكمل زينب مخلص محمود شياع 29

  مكمل زيني ناصح عبد الصاحب جاسم 30

  ناجح ساره فاهم هاشم شكير 31

  ناجح سبأ ادريس حماد عواد 32

 ناجح قرار رمضانسجى طالب صادق  33

 ناجح قرار سماح داود سلمان شاوي 34

  مكمل حميد خضير عنبرشروق  35

  ناجح ضىح احمد علي كيطان 36

 ناجح قرار طيبة خالد هادي علي 37

  مكمل عباس علي حسين احمد 38

ن عبد كاظم 39   مكمل عبد هللا حسي 

ن  40   ناجح عبد هللا رشيد حميد حسي 

  مكمل عبد هللا صالح سلمان جاسم 41

 ناجح قرار عبد الرحمن احمد عيىس عدنان 42

 ناجح قرار عبد المطلب عبد هللا عبد الحسن محيسن 43

 ناجح قرار عبدالرحمن صالح يوسف حمادة 44

  ناجح عذراء خلدون رشيد عبد المجيد 45

  ناجح عذراء خليل ابراهيم جواد 46

  مكمل عالء الدين حافظ هاشم بري    ج 47

 ناجح قرار علي رائد كاظم عوده 48

  مكمل عيسى عدنان سالم ورور 49



 ناجح قرار غفران صالح صبحي عبد العزيز 50

  مكمل فاطمة اسماعيل خليفة عيال 51

  مكمل فاطمة رائد خليل جودة 52

  مكمل فاطمة نزار محمد عبد 53

  مكمل عبد الحميدفاطمه عبد العزيز احمد  54

 ناجح قرار مرتضى سعيد زعنون راضي 55

 ناجح قرار مريم كاظم حسين كاظم 56

 ناجح قرار مريم مهند فاضل حميد 57

 ناجح قرار مسلم احمد خليل مهدي 58

 ناجح قرار مصطفى جميل ابراهيم لطيف 59

  مكمل مصطفى عدي شريف عليوي 60

  مكمل مصطفى عواد طه خلف 61

  مكمل مصطفى فالح لطيف نجم 62

  مكمل مصطفى كريم احمد 63

  مكمل مصطفى محمد عباس شيحان 64

 ناجح قرار سعيدمنار مظفر طه  65

  مكمل نايف هريبد مظلوم عبدهللا 66

  مكمل نبأ علي رحيم غايب 67

  ناجح نورا اسماعيل ابراهيم عبدعلي 68

 ناجح قرار نوره محمد عبد الرزاق محمد 69

 ناجح قرار هبه علي خضير صالح 70

  ناجح شريفهديل احمد حسن  71

  مكمل هيفاء سالم جواد كاظم 72

  مكمل يعرب عواد خلف علي 73

  ناجح يقين قيس شهاب حمد 74

  مكمل نور جاسم كاظم حسين 75



قسم الحاسبات  -كلية التربية للعلوم الصرفة نتائج   

2022-2021الدور االول للعام الدراسي  - الثالثةالمرحلة   

 النتيجة اسم الطالب ت

ب 1   مكمل احمد خنجر قطاط دهي 

ن  2   ناجح احمد عبد عزيز حسي 

 ناجح بقرار اراس حسن كاظم جاسم 3

ق احمد جالي علي  4   ناجح استير

ق محمد جمعة علي  5   مكمل استير

 ناجح بقرار ارساء نجيب محمود احمد 6

 ناجح بقرار اطياف غانم محمد صالح 7

  مكمل االء جاسم ابراهيم موىس 8

 علي مصحب 9
ن   مكمل االء حسي 

  مكمل اسماعيل فرحان شكرامي   10

  مكمل اية نجيب محمود احمد 11

ن  12   ناجح ايالف حاتم جاسم حسي 

  ناجح ايالف غفوري محمود عباس 13

ن  14   مكمل ايوب محمد علي حسي 

ن سليم 15 ن حسي    ناجح بثينة ياسي 

  ناجح جابر هاشم احمد جابر 16

  مكمل حسام سمي  سلطان جراح 17

 ناجح بقرار حسن عباس صالح عباس 18

 ناجح بقرار حسن مراد محمد عباس 19

 علي حاتم عبد 20
ن   مكمل حسي 

 ناجح بقرار حمزة رياض فليح حسن 21

 ناجح بقرار حنان محمد نجم عبدهللا 22

 ناجح بقرار حيدر اياد موىس الياس 23



 ناجح بقرار دعاء فائق محمود بنجة 24

  ناجح دالل سليمان جواد جسام 25

  ناجح رافد سمي   جياد كريم 26

  مكمل رانية وسام نهاد كاظم 27

  مكمل رسل أنور سلمان حسن 28

  مكمل دريول صالحرغده بهجت  29

  ناجح زينب عدنان قحطان محمد 30

  مكمل ساري خليل صالح سلمان 31

  ناجح سجاد حمزة الزم غانم 32

  مكمل رسمد فواد محمد رحيم 33

  مكمل سالم طالب جلوب سلمان 34

 ناجح بقرار سىه عباس بهلول كاظم 35

  ناجح صادق احمد انعيمة يارس 36

  مكمل ضالل احمد ابراهيم محمود 37

  مكمل ضمياء خالد عبود حمادي 38

ي خضي  عباس 39
  مكمل طيبة وصفن

 ناجح بقرار عبد المهدي عاشور حاتم سلطان 40

  مكمل عبدالرحمن جمال توفيق 41

  مكمل عبدالرحمن محمد حاتم عيدان 42

  مكمل عبدالرحيم علي إبراهيم علي  43

  مكمل عبدهللا جبار علي عبدهللا 44

ن جاسم محمد 45  ناجح بقرار علي حسي 

  ناجح غفران ابراهيم حسب هللا عبدهللا 46

  مكمل غفران شمال مجيد خلف 47

 ناجح بقرار غفران صدام بشي  جبار 48

ي  49
 ناجح بقرار فاطمة حازم محمد سبت 



  مكمل فاطمة عامر لطيف صالح 50

  مكمل فاطمة قيس حسين محمد 51

  مكمل ماهر نجم عبدهللا جاسم 52

  مكمل محمد حافظ حسين ماضي 53

  مكمل حسن علي خميس محمد 54

  مكمل مروة علي مطشر حسين 55

  مكمل مصطفى ابراهيم هادي محمود 56

  ناجح مصطفى رحيم مزهرعبعوب 57

  مكمل مصطفى ليث فاضل  عبود 58

  مكمل مصطفى وادي نجم عبد 59

بقرارناجح  ميثاق محمد سلمان لكة 60  

  ناجح ميالد فاضل جبر حسين 61

  ناجح نايف سعود كاظم شحيش 62

  مكمل نجوان سمير قاسم كريم 63

 ناجح بقرار نور خضير عباس مهدي 64

 ناجح بقرار نور طالب علي مجيد 65

  مكمل نور عباس عبدالكريم خلف 66

  مكمل نور معن علي حسين 67

  مكمل نور يوسف بوري مهدي 68

  ناجح هاجر صالح حسن حبيب 69

  مكمل هادي خلف ناصر سوادي 70

 ناجح بقرار هادي نعيم دهيرب يوسف 71

  ناجح هبة عايد  خميس غضبان 72

 ناجح بقرار وديان كاظم ابراهيم احمد 73

 

 

 



قسم الحاسبات  -كلية التربية للعلوم الصرفة نتائج   

2022-2021الدور االول للعام الدراسي  - الرابعةالمرحلة   

 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجح قرار اسماء فاضل إبراهيم إسماعيل 1

 ناجح قرار ابتهال احمد جاسم علوان 2

 ناجح قرار ابتهال احمد علي حسن 3

 ناجح احمد شالل فرحان جرموط 4

 ناجح قرار ازهر خالد شعالن عباس 5

 ناجح قرار اسماء فاضل إبراهيم إسماعيل 6

 ناجح اسماعيل عماد طه حسن 7

 ناجح اسيل صالح مهدي صالح 8

 مكمل افراح علي جواد درويش 9

 ناجح قرار االء نشأت خليفة صالح 10

 ناجح قرار امجد هادي سامي ابراهيم 11

ن نومان 12  ناجح قرار انتظار علي حسي 

 ناجح قرار اية عبدالسالم عبدهللا رزي    ج 13

 ناجح ايالف سبع خميس عليوي 14

ن حميد حاكم 15  ناجح قرار آيات حسي 

 ناجح قرار باهر شنور هادي دلي  16

 ناجح تبارك محمد رحيم حسن 17

 ناجح جهاد كيطان هزاع نارص 18

 ناجح قرار حسام نجم عبدهللا عبد 19

 مكمل حسن هادي احمد علوان 20

 ناجح حسن هادي بريسم )الدراسة المسائية( 21

 ناجح قرار دعاء صبيح كريدي جاسم 22

 ناجح قرار ذكرى هشام إبراهيم إسماعيل 23



ن عودة 24  ناجح رحمان علي حسي 

 ناجح قرار رسل كاظم جواد جعفر 25

 ناجح رشيد جاسم حميد فلك 26

عاشور سعيد 27  ناجح رغد عبد االمي 

 ناجح قرار زينب باسم يوسف احمد 28

 مكمل سارة سعد وهاب احمد 29

ن  30  ناجح سىه محمد محمود حسي 

وق سالم يوسف شهاب 31  مكمل رسر

 ناجح شهد شهاب احمد صالح 32

 ناجح قرار صادق هالل كاظم شاوي 33

 علي  34
ن  ناجح قرار صفاء عامر حسي 

 علي  35
ن  ناجح قرار طه إبراهيم حسي 

ي سلمان جاسم 36
 ناجح قرار عامر غتن

 ناجح قرار عباس عبد الخضن فرج كزار 37

ن ناهي كاظم 38  ناجح قرار عبد الكريم عبد الحسي 

 ناجح قرار عبي  رحمن شكي  زيدان 39

 ناجح عذراء خميس جاسم محمد 40

 ناجح علي جاسم محمد سلمان 41

 ناجح غفران عدنان سلمان حميد 42

 ناجح غفران كاظم غايب جاري 43

ن  44  ناجح فاطمة عالء محمد عبد الحسي 

 ناجح ماهر اسماعيل محيسن عليوي 45

 ناجح محمد رعد مهدي علي  46

 ناجح محمد قاسم محمود احمد 47

 ناجح قرار محمد ناهي هادي محرب 48

 ناجح مريم فارس عز الدين حسن 49



 ناجح مصطفى خليل سيد ولي مهدي 50

 ناجح مصطفى رضا عبد اللطيف شهاب 51

 ناجح موج سعد محي اليح 52

 ناجح قرار نداء روكان ادهام حميد 53

 مكمل نوران صباح حسن حسين 54

 مكمل هدى حسن مهدي جواد 55

 ناجح قرار هديل هيثم جاسم محمد 56

 مكمل هند يوسف قادر رزاق 57

 ناجح هيثم مهدي عبيد حسون 58

 ناجح يحيى جاسم علي فياض 59

 ناجح قرار يوسف محمد شياع سلمان 60

 


