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 2021-2020للعام الدراسي  -الفصل الثاني/ الدور االول -قائمة النتائج النهائية
 

      النتيجة االسم ت

      مكمل احمد ولهان عبد الوهاب خليل  1

      حناج احمد صباح كاظم بحر  2

      ناجح استبرق علي صالل عبد الجبار 3

      ناجح اسراء صباح حبيب مطلك 4

      ناجح اسراء محمد علي خليل 5

      ناجح انسام عمار قاسم محمد 6

      ناجح ايه خليفة سلمان محمود  7

      ناجح اية رعد عطية حمد  8

      ناجح ايه ليث حسين محمد 9

      ناجح مد فاضل حسنايه اح 10

      ناجح ايه محمد فائق عبد  11

      ناجح ايه خالد علي حسين  12

      ناجح ايه عدي نوري زغير  13

      ناجح انفال باسم داود ناصر  14

      حجب ايمان طه مصطفى خضر  15

      ناجح بحار حسين عطا هللا سلطان  16

      ناجح  براء ظاهر سليمان منصور 17

      حجب بسمة زياد علي يونس 18

      مكمل بسمة سعد عبد احمد 19

      ناجح بهاء حر كاظم احمد  20

      ناجح تقى طه حميد ياسين 21

      ناجح تبارك ظاهر عبود علوان  22

      ناجح تبارك مسلم هادي جاسم  23

      ناجح حسين هاشم خميس عباس  24

      ناجح ن هشام عامر مهدي حسي 25

      ناجح حوراء قاسم ذياب حمدان 26

      ناجح داليا علي رجب علي 27

      ناجح دجلة محمد هزاع كنو 28

      ناجح دعاء فالح تركي مظلوم 29

      ناجح دينا يوسف حسب هللا عبد 30

      ناجح رانيا عباس عواد فرج 31

      حجب مدراية يوسف محمد اح 32

      ناجح رغداء خالد عبد كاظم 33

      ناجح رفل طه عبيد سبع  34

      حجب رؤى اكرم عبود احمد  35

      ناجح ريهام حسن علوان خلف  36

      ناجح زمن محسن جوهر سهيل  37

      ناجح زهراء باسم محمد ابراهيم  38

      ناجح زهراء قاسم موسى احمد  39
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      النتيجة ماالس ت

      ناجح زينب روكان صالح مهدي  40

      ناجح زينب سلمان مهدي مجيد  41

      ناجح زينب صفاء احمد سلمان   42

      ناجح زينب كريم محمد حسن 43

      ناجح سارة عامر خليل عبد  44

      ناجح سارة خليل محمود حسين  45

      مكمل سجاد هاني جواد كاظم  46

      ناجح سحر وعد عبد الهادي جاسم 47

      ناجح  عبدالحسينسرى رعد عبد المحسن  48

      -حجب سندس خالد بشير حسن  49

      ناجح شهد نهاد جليل جاسم  50

      ناجح شيماء رعد احمد ساهي  51

      ناجح طارق سامي محمود سلمان  52

      ناجح راهيم عبد العزيز ذياب سلمان اب 53

      ناجح عبد هللا مشتاق خالد  54

      ناجح عبد هللا طامي عبد هللا خليفة  55

      ناجح عذراء حسن عبد هللا حسين  56

      ناجح عذراء زهير علي محمد  57

      ناجح عال حسن صادق كاظم   58

      ناجح عال ستار هادي جدوع  59

      ناجح لي حسين احمد مجيد ع 60

      ناجح علي سعد خضير خميس   61

      ناجح فرح فايق عزيز إبراهيم  62

      ناجح علي طالب خلف سبع 63

      ناجح علي كاظم حساني علي  64

      ناجح فاطمة ثامر حسين عويد 65

      ناجح فاطمة ستار محمود عبد هللا 66

      ناجح ف حسن فاطمة حسن خل 67

      ناجح فاطمة سعدون عواد عباس 68

      ناجح فاطمة محمد إبراهيم بريس  69

      ناجح وادي احمد  مفاطمة قاس 70

      ناجح فاطمة شهاب احمد نجم   71

      ناجح فاطمة ثامر إبراهيم خضير  72

      ناجح فاطمة صالح صباح كاظم   73

      ناجح شعالن  ء قحطان مدلولفاطمة الزهرا 74

      ناجح كلثوم عدنان حسين نزال  75

      ناجح كوثر ستار خليل إبراهيم  76

      ناجح محمد علي نصيف محمد 77

      ناجح محمد فياض محمد صالح 78

      ناجح محمد نجم عبد نزال 79

      ناجح محمد هاشم محمد فاضل 80

      ناجح د حسينمروة باسم محم 81
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      تيجةالن االسم ت

      ناجح مريم اياد زياد صبحي 82

      ناجح مريم سلمان كريم عبد 83

      ناجح مريم محمود خضير عباس 84

      ناجح مريم موسى مجيد رزوقي 85

      ناجح مصطفى جميل شنيف علوان 86

      ناجح مصطفى سامي خليفة كريم 87

      ناجح  عبدالحسين مصطفى ستار جعفر 88

      ناجح مصطفى فيصل غازي محمود 89

      ناجح ردمالذ وسام احمد عبدالقا 90

      ناجح مالك خالد حميد عكلة                  91

      ناجح مالك عبد الكريم نجم عبدهللا   92

      ناجح ميس محمد ابراهيم حسن 93

      ناجح نبأ رسول جاسم سعود 94

      ناجح عفر اخميسنبأ سعد ج 95

      ناجح نور اسعد محمود سلمان  96

      ناجح نور الهدى جليل دخيل عواد 97

      ناجح نور خليل حميد عبد 98

      ناجح نور رعد احمد شهاب 99

      ناجح نور شاكر محمود اسماعيل 100

      ناجح نور صباح  صبري مهدي 101

      جحنا نور طه خضير صالح 102

      ناجح  نور محمد جواد كاظم 103

      ناجح  هالة قيس احمد إبراهيم 104

      ناجح  هالة وليد حميد إبراهيم 105

      ناجح هبة حسين سعد حميد 106

      ناجح  هبة ناظم جواد معروف 107

      ناجح هدى حسن محمد كريم 108

      ناجح  هديل كمال محمود باقر 109

      ناجح  ورود إبراهيم خليل إسماعيل 110

      ناجح  وفاء حسين عبد الكريم علي 111

      ناجح وديان سعد بكر محمد 112

      حجب  يمامة زياد علي يونس 113
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       النتيجة االسم ت

       ناجح االء احمد محمد 1

       ناجح إبراهيم صكب عبد الرحمن 2

       ناجح اسراء فارس سعد هللا 3

       ناجح امنه جبار ابراهيم 4

       مكمل انس مالك مهدي 5

       ناجح بدر اياد هادي مدحت 6



       ناجح تبارك فيصل حسين 7

       ناجح حسين علي داود 8

       ناجح حنين حسن احمد 9

       ناجح خالد خليل ابراهيم 10

       ناجح هيثم خليلداليا  11

       ناجح دانيه رياض حسب هللا 12

       ناجح دعاء عبد هللا ابراهيم 13

       ناجح رسل مصطفى احمد 14

       ناجح رفاه حسن طالب 15

       ناجح رقية حسن محسن 16

       ناجح زبيدة عارف احمد 17

       ناجح زهراء محمد محمود 18

       ناجح اد محمد عليزهراء نه 19

       ناجح زهراء ياسين جميل محمود 20

       ناجح زهراء يوسف امر هللا 21

       ناجح زينه محمد صالح عباس 22

       ناجح سجى كاظم هادي 23

       ناجح سجى يونس عيسى 24

       ناجح شفاء محي كريم 25

       ناجح شمس عدنان وحيد  26

       ناجح جبار حسين شهد 27

       ناجح صفا نزار مقداد 28

       ناجح صفاء حسين علي 29

       ناجح ضحى بشار حسن 30

       ناجح ضحى سعدون حمزة 31

       ناجح ضحى سالم سالم صالح 32

       ناجح ضحى محمد زهير 33

       ناجح طه جاسم عباس 34

       ناجح طيبه مبدر جاسم 35

       ناجح عبد الرحمن قيس إبراهيم 36

       ناجح عبد القهار احمد فاضل 37

       ناجح عبد هللا عقيل هادي 38

       ناجح علي جواد موسى 39
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 اللقب العلمي:                                                               اللقب العلمي:                                    

 رئيس القسم : ا.د. إبراهيم هادي محمد                                                                                مدرس المادة                   
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       النتيجة االسم ت

       مكمل عمار فارس علي 40

       ناجح عمر حسن طالك 41

       ناجح غصون إبراهيم خليل 42

       ناجح غفران نصيف جاسم 43



       ناجح غفران وسام حاتم 44

       ناجح فاطمه احمد جمعه 45

       ناجح فرح سمير نوري 46

       ناجح فهد فؤاد حسين 47

       ناجح فيصل لؤي فيصل 48

       ناجح قبس قحطان عبد 49

       ناجح قبس محمود كريم 50

       ناجح قمر عباس خضير 51

       ناجح لينا صهيب خليل 52

       ناجح محمد فراس حميد 53

       ناجح محمد منذر حامد 54

       ناجح طه مروه احسان 55

       ناجح مريم عامر جامل 56

       ناجح مريم عبد الستار محمود 57

       ناجح مريم غسان غطفان 58

       ناجح مريم ناجي خضير 59

       مكمل مصطفى ميثاق حسن 60

       ناجح نسرين كاظم كريم  61

       ناجح نور عثمان عمر 62

       ناجح دنور غازي صالح محم 63

       ناجح وفاء ناظم جواد 64

       ناجح وليد محمد حسب هللا  65

       ناجح ياسمين شوكت ناجي 66

       ناجح ياسمين عبد هللا علي 67
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 اللقب العلمي:                                                                   اللقب العلمي:                                
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 ت
 

 االسم الثالثي

   
 النتيجة   

 ناجح       محمد اسحاق يحيى جاسم 1

        ابرار وسمي عليوي 2

 ناجحة       االء سعد صعب عبيد 3

 ناجحة       اسراء عباس محمد خورشيد 4

 ناجحة       اسيل يوسف ابراهيم محمد 5
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 ناجحة       اطياف عبد الرحمن كاظم 6

 ناجحة       امنة شوكت شكر جليل 7

 ناجحة       ايات رياض جليل إسماعيل 8

 ناجحة       ايالف عدنان عبد الكريم  9

 ناجحة       ايالف ماجد كاظم سعيد 10

 ناجحة       ايالف ياسين لطيف جاسم  11

 ناجحة       ايناس عباس طاهر هاشم 12

 ناجحة       البتول عباس فاضل سجاد 13

 ناجحة       براء مطشر صدام كيطان  14

 -------       ودتبارك حامد صالل عب 15

 ناجحة       تبارك مثنى علي 16

 ناجحة       جوان باسم نوري عبد 17

 ناجح       حسين جواد عبد كاظم 18

 ناجح       حسين مصطاف جاسم كاظم 19

 ناجحة       حفصة حسين جمعة حسين 20

 ------       حنان داود سليمان 21

 حةناج       حنين سعد حسين سليم  22

 ناجحة       دعاء مثنى فيصل خليفة 23

 ناجحة       رانية رفعت حميد 24

 ناجحة       ربى رافد عبد الرحمن 25

 ناجحة       رسل جعفر احمد عباس 26

 ناجحة       رسل خالد غيدان كاظم 27

 ناجحة       رسل عماد حاتم سعدون 28

 ناجحة       ريام كنعان مجيد محمد 29

 ناجحة       ريم عالء الدين ناصر حسين  30

 ناجحة       زمن زياد مجيد غدير 31

 ناجحة       زهراء غانم هادي 32

 ناجحة       زينب حسين كامل حواس  33

 ناجحة       زينب حميد حسن علي 34

 ناجحة       زينب محمد بدر اعناد 35

 ناجحة       زينب محمد عبد الرحيم جميل 36

 ناجحة       زينب ياسر كاظم عزاوي 37

 ناجحة       سارة خالد عبد الخالق حسين 38

 -------       سارة علي مهدي احمد 39

 ناجحة       سرى ستار خضير عباس  40

 ناجح       سعد حسين علي كمر 41

 ناجح       سعد هادي زيدان خليفة 42

 ناجحة       سلوى منعم طه محمود  43

 ت
 

 االسم الثالثي

   
   

 

 النتيجة

 ناجحة       شهد جاسم محمد عبد هللا 44

 ناجحة       شهد قيس حسين 45

 ناجحة       ضحى خالد حديد علي 46
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 ناجحة       طيبة سالم احمد عبد هللا  47

 ناجح       عبد الرحمن خالد غالب 48

 ناجح       علي جاسم محمد شندوخ 49

 ناجح       علي عماد عبد الكريم  50

 ناجحة       فاطمة احمد موالن 51

 ناجحة       فاطمة حسين علي ياسين 52

 ناجحة       فاطمة قحطان علوان خضير 53

 ناجح       محمد احمد حنون 54

 ناجح       محمد اديب عبد علي 55

 ناجح       محمد عبد الودود حميد 56

 ناجح       محمد علي نشوان 57

 ناجحة       مريم سهير مانع احمد 58

 ناجحة       مها عامر ابراهيم حسين 59

 ناجح       مهند محمد مخلف جبر 60

 ناجح       مؤمن حسن علي محمد 61

 ناجحة       اد خلفميسون حسين جه 62

 ناجحة       ميعاد جاسم نصيف   63

 ناجحة       ناهدة حميد درويش 64

 ناجحة       نريمان احمد عبد حسن 65

 ناجحة       نعيمة علي لطيف أيوب 66

 ناجحة       نور شوكة عمران 67

 ناجحة       نور صباح محمد عبد اللطيف 68

 ناجحة       نور صالح مهدي علوان 69

 ناجحة       نورة رعد فدعم 70

 ناجحة       نيران مسفر غازي طعان 71

 ناجحة       هدير موفق جهاد جاسم 72

 ناجحة       هديل حامد هذال كيطان 73

 ناجحة       هند ليث عباس موسى 74

 ناجح       ياسر عامر مهدي 75

       النتيجة سماال ت
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