
 2022-2021/ الدور االول / العام الدراسي  الثانيةنتائج المرحلة 

 الحالة اسم الطالب ت

 محجوبة لعدم اكمال براءة الذمة ابرار وائل زهراو    .1
 ناجح ابوالحسن قاسم رحيمه سالم   .2
 مكمل احمد رائد حكمت  .3
 مكمل احمد سعد كوكز  .4
 مكمل احمد عادل عباس  .5
 مكمل احمد محمد هاشم   .6
 ناجح احمد ميثم سهيل  .7
 ناجح د وليد مرواح احم  .8
 مكمل ادريس عبدهللا جاسم   .9

 مكمل افنان هادي سلطان محمد  .10
 محجوبة لعدم اكمال براءة الذمة االء علي زيارة   .11
 محجوبة لعدم اكمال براءة الذمة الزهراء صالح مهدي   .12
 ناجح الزهراء عباس كامل   .13
 ناجح امينة احمد تركي   .14
 مكمل اية رحيم عوده حمد  .15
 ناجح اية مهند كاظم  .16
 مكمل ايمان زاير محسن   .17
 ناجح الوس ايناس علي   .18
 مكمل براء حميد قاسم كويت   .19
 مكمل براء هادي حسين رجا  .20
 ناجح بنين عبد حمزه  .21
 مكمل تبارك اسعد عطوان مظلوم   .22
 مكمل تبارك بدر حسين  .23
 ناجح تبارك فراس عمران خضير   .24
 مكمل تبارك ماجد عبدالمحمد  .25
 مكمل تقى رحيم عطيه موسى  .26
 مكمل تمارا عبدالحسين كريم   .27
 مكمل ات عقيل رجب جن  .28
 مكمل حبيب حسين جبار   .29
 ناجح حسنين عالء قاسم  .30



 محجوبة لعدم اكمال براءة الذمة حسنين علي دعير  .31
 مكمل حسين عبدالنبي فرحان  .32
 مكمل حسين علي جاسم  .33
 مكمل حسين علي حسون   .34
 ناجح حسين علي عبدالجبار   .35
 ناجح حسين علي مطر   .36
 مكمل حسين قاسم حسين   .37
 ناجح ين مهدي طعمة حس  .38
 مكمل حسين يونس عبدهللا  .39
 ناجح حميده عدنان رحم   .40
 ناجح حوراء عبدالحسين زبون جاسم  .41
 ناجح حوراء منذر سلمان  .42
 مكمل حيدر باسم سبتي   .43
 ناجح حيدر عوده شريف   .44
 مكمل دعاء كريم حسين  .45
 ناجح ديانا عدنان فرحان عيدي  .46
 ناجح رانيه صباح حسن  .47
 مكمل كوشيرتاج علي   .48
 مكمل رفل رياض انعيمه   .49
 مكمل رفل محمد صبيح  .50
 مكمل رقية علي هادي   .51
 مكمل رقية كريم مطر   .52
 ناجح ريام رياض جاسم   .53
 مكمل ريم حسنين نجم عبدهللا   .54
 مكمل ريم نبيل ابراهيم  .55
 مكمل زهراء احمد حسن   .56
 ناجح زهراء احمد غازي  .57
 مكمل زهراء باسم عبد   .58
 ناجح م هيلونزهراء جاس  .59
 مكمل زهراء جبار شغيدل   .60
 ناجح زهراء حسن بهار كاظم  .61
 ناجح زهراء حسن رشك  .62



 مكمل زهراء حسين لفتة  .63
 مكمل زهراء سعدي محمد اسماعيل   .64
 ناجح زهراء سالم غالي   .65
 مكمل زهراء صالح حسن   .66
 مكمل زهراء عباس كاظم  .67
 ناجح زهراء علي حسين  .68
 مكمل زهراء كهالن عبد   .69
 ناجح زهراء ماجد جمعه بدن  .70
 مكمل زهراء محمد جبار   .71
 ناجح زهراء محمد حسن  .72
 مكمل زهراء محمد غياض عبيد   .73
 مكمل زهراء هاشم فعل   .74
 ناجح زهور عبدالباسط عبدالصمد  .75
 مكمل زيد حسن هادي   .76
 ناجح زينب جبار سلمان زبون   .77
 ناجح زينب صباح صدام   .78
 ناجح زينب عايد جبار   .79
 مكمل ينب عبداالمير هاللز  .80
 مكمل زينب عبدالرضا جلوب   .81
 محجوبة لعدم اكمال براءة الذمة زينب عبدالكريم ناصر  .82
 مكمل زينب علي رحيم سلمان   .83
 ناجح زينب علي محمد جواد جوده  .84
 ناجح زينب علي مهر حمد  .85
 ناجح زينب كاظم جعفر   .86
 مكمل زينب نعيم حميد   .87
 مكمل ساجده مهدي رستم بالسم   .88
 ملمك سارة علي حسين   .89
 مكمل سارة عمر فالح   .90
 ناجح سامر اياد غانم   .91
 مكمل سبا غضبان عبيد خريص   .92
 ناجح سجاد كاظم الياس   .93
 ناجح سجاد كاظم عبدالحسن  .94



 مكمل سجاد محمد جلوب   .95
 مكمل سجى سوادي حسن علك   .96
 ناجح سجى محمد جاسم   .97
 ناجح سيماء سعد گاطع  .98
 مكمل شروق عماد جهاد  .99

 ناجح شمس الضحى علي حسين  .100
 مكمل شمس مهدي اسماعيل ابراهيم  .101
 مكمل شهد صادق جعفر  .102
 مكمل شهد عبدالستار عبدالجبار عليوي  .103
 مكمل شهد محمد عباس   .104
 ناجح ضياء الدين حازم عنيد   .105
 ناجح ضيغم فاضل حنون  .106
 مكمل طيبة علي عباس  .107
 مكمل عبدهللا رعد رمضان   .108
 مكمل ورعبدهللا عبدالرضا عاش  .109
 ناجح عبدهللا عدنان عنصيل   .110
 مكمل عذراء عماد شاكر رسن   .111
 ناجح علي احمد حاتم  .112
 ناجح علي اسعد عبدالواحد بالسم  .113
 ناجح علي بشير صالح  .114
 مكمل علي رسول جاسم   .115
 ناجح علي عادل كاظم  .116
 ناجح علي ناهض حسن  .117
 ناجح علي نجم حَكب   .118
 ناجح علي نعيم سهيل   .119
 ناجح نعيم غدير جميل   .120
 ناجح غدير عمار عبدالصاحب علي  .121
 ناجح غفران عادل راضي   .122
 مكمل غفران علي حاتم  .123
 مكمل غيداء جمعة رضا   .124
 ناجح فاطمة احمد جبار   .125
 مكمل فاطمة احمد خلف حسن   .126



 مكمل فاطمة الزهراء علي حسين مشاري  .127
 ناجح فاطمة جبار جاسب  .128
 مكمل فاطمة صادق رحيم احزام   .129
 مكمل مة عزيز عبدهللا فاط  .130
 ناجح فاطمة علي زبون كاظم   .131
 ناجح فاطمة علي طاهر  .132
 محجوبة لعدم اكمال براءة الذمة فاطمة فاخر زغير  .133
 مكمل فاطمة فيصل كيطان  .134
 ناجح فاطمة محسن صاحب  .135
 ناجح فاطمة نجم حكب   .136
 ناجح فاطمة ياسين هادي  .137
 مكمل فدك محمد علي حميد   .138
 محجوبة لعدم اكمال براءة الذمة فرح خالد وليد   .139
 لمكم فرح مهدي لفته   .140
 مكمل فرقان علي خلف   .141
 مكمل فرقان نعيم حسن   .142
 مكمل كرار رائد عبدالستار   .143
 ناجح كرار فاضل مطشر شاكردي  .144
 ناجح كوثر حبيب ظاهر  .145
 ناجح كوثر فالح محمد   .146
 ناجح محمد احمد صبيح   .147
 ناجح محمد حسن سالم  .148
 ناجح محمد حسن محمد علي   .149
 محجوبة لعدم اكمال براءة الذمة محمد رعد عبد حاتم  .150
 ناجح محمود طاهرمحمد عادل   .151
 ناجح محمد علي كريم   .152
 ناجح محمد غسان مهدي داغر  .153
 مكمل محمد كريم غوري   .154
 مكمل محمد مصطفى عباس   .155
 ناجح محمد نعيم قاسم  .156
 محجوبة لعدم اكمال براءة الذمة محمد هادي محسن  .157
 ناجح محمدالصادق حافظ داخل  .158



 مكمل مرام سلمان نعمه لهيب   .159
 مكمل مرتضى فيصل عبدهللا  .160
 مكمل مريم حيبي عنبر  .161
 مكمل مريم عباس صدام   .162
 مكمل مريم عبدالمحسن فالح مطر   .163
 مكمل مريم عيسى طعمة   .164
 ناجح مريم معمر محمد  .165
 ناجح مسلم عارف زهراو  .166
 مكمل مسلم مهدي وحيد   .167
 مكمل مصطفى خضير صكب   .168
 ناجح مصطفى صفاء هادي   .169
 مكمل مصطفى علي عبيد   .170
 ناجح مصطفى كاظم جواد عبدهللا   .171
 مكمل قتدى خالد خنجر م  .172
 ناجح مقتدى محمد طارش  .173
 مكمل منار محمد الزم  .174
 ناجح مهيمن محمد عباس   .175
 ناجح مؤمل جاسم حميد عبودي  .176
 مكمل مينا جبار رحيم راشد   .177
 مكمل مينا خالد عبدالكريم  .178
 مكمل نبا حمود حسن  .179
 مكمل نبا عباس شنون  .180
 مكمل نبا فالح حسن   .181
 لمكم نبا محمد يارولي  .182
 ناجح نرجس حلو دبن  .183
 ناجح نور حازم جاسم   .184
 مكمل نور حطاب هاشم   .185
 مكمل نور سالم غالي  .186
 مكمل نور عباس الزم   .187
 ناجح نور مخلص نجم   .188
 ناجح نورالدين حسن شنيشل  .189
 ناجح نورالزهراء موح حوشي   .190



 ناجح نورالهدى احسان زغير هاتو   .191
 ناجح نورالهدى ضياء شبرم   .192
 ناجح لي عباسنورالهدى ع  .193
 مكمل نورالهدى قاسم عبيد عبدالرضا   .194
 مكمل نورالهدئ محسن عبد  .195
 مكمل هبة عقيل جمعة   .196
 ناجح هجران خالد حنون عبود   .197
 مكمل هدى صادق رحيم  .198
 مكمل هدى نعيم شهاب  .199
 ناجح هال زبير ذيبان  .200
 ناجح وئام عبدالحسين جياد  .201
 مكمل يقين عماد جاسم  .202

 


