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4مكمل 2مكمل االولصباحي2021-2020االولىاحمد تاغي زيدان محمد

ناجحناجح قراراالولصباحي2021-2020االولى احمد سعد عزيز حسن

ناجحناجح قراراالولصباحي2021-2020االولىاسراء محمد احمد كاظم

3مكمل2مكمل االولصباحي2021-2020االولى  ايمن عمار محمود شهاب

ناجحناجح قراراالولصباحي2021-2020االولىتبارك موفق ذياب محمد

3مكمل2مكمل االولصباحي2021-2020االولىجاسم محمد حسين محمد   :

ي
ناجحناجح قراراالولصباحي2021-2020االولىحاتم كريم فرحان خف 

ناجحناجح قراراالولصباحي2021-2020االولىحسن عادل جعفر موىس

3مكمل 2مكمل االولصباحي2021-2020االولىحسين باجي فيدي شالش

13مكمل 8مكملاالولصباحي2021-2020االولىحسين فالح صبري محمد

4مكمل3مكملاالولصباحي2021-2020االولىحسين لؤي محمد عبدعلي  

8مكمل 5مكمل االولصباحي2021-2020االولىحسين محمود عبداالميرعلي

ناجحناجح قراراالولصباحي2021-2020االولىحيدر الياس عبدالخضر اسماعيل

5مكمل 4مكمل االولصباحي2021-2020االولىحيدر عيسى حميد كزار

ناجحناجحاالولصباحي2021-2020االولىرامي شامل فرحان جاسم
ناجحناجحاالولصباحي2021-2020االولىرحمة مهنا حسن شاهي  

ناجحناجح االولصباحي2021-2020االولىرسل حسن احمد عواد

ناجحناجحاالولصباحي2021-2020االولىرفيدة ساجد احمد حرب

ناجحناجحاالولصباحي2021-2020االولىريام حسي   فاضل حسن

ناجحناجح قراراالولصباحي2021-2020االولىريم عبد احمد وردي

ناجحناجحاالولصباحي2021-2020االولىزمن مني  عبدالرحمن حسن

11مكمل 7مكمل االولصباحي2021-2020االولىزهراء تحسي   منهل مسلم

ناجحناجح قراراالولصباحي2021-2020االولىزهراء حسين علي عيسى



ناجحناجح قراراالولصباحي2021-2020االولىزهراء كاظم نارص جامل

ناجحناجح قرار االولصباحي2021-2020االولىزهراء نور الدين فتاح معروف

2مكمل 2مكمل االولصباحي2021-2020االولىزيدون كامل علي اسماعيل

2مكمل 2مكمل االولصباحي2021-2020االولىسجاد محمد سعيد رشيد

ناجحناجح قراراالولصباحي2021-2020االولىسجى حسين علي كاظم

2مكمل 2مكمل االولصباحي2021-2020االولىشرف الدين مال هللا حسن خرنوب

ناجحناجح قراراالولصباحي2021-2020االولىشهد فاضل مهدي محمد 

ي حسون ناجحناجحاالولصباحي2021-2020االولىعبد الرحمن جاسم منج 

ناجحناجحاالولصباحي2021-2020االولىعبد السالم خلف اسماعيل عجيل

ناجحناجح قراراالولصباحي2021-2020االولىعبد هللا رعد جميل احمد

5مكمل 3مكمل االولصباحي2021-2020االولىعبد علي لؤي محمد عبدعلي

3مكمل 3مكمل االولصباحي2021-2020االولىعلي حسي   ابو الهيل موي    ح

7مكمل5مكمل االولصباحي2021-2020االولىعلي حسي   عباس عاشور
5مكمل 3مكمل االولصباحي2021-2020االولىعلي حمه تايه حسي  

11مكمل مكمل االولصباحي2021-2020االولىعلي عامر محمد جاسم

5مكمل 3مكمل االولصباحي2021-2020االولىعلي عبد االمير رحيم حسين

ي  مهدي ناجحناجح قراراالولصباحي2021-2020االولىعلي قيرص ناج 

ناجحناجح قراراالولصباحي2021-2020االولىعمران عماد عمران مهدي

5مكمل 3مكمل االولصباحي2021-2020االولىغدير ميثم ثامر لعيبي

ناجحناجح االولصباحي2021-2020االولىغفران طارق مزهر محمد

9مكمل 5مكمل االولصباحي2021-2020االولىغيث احمد حسين احمد

ناجحناجح قراراالولصباحي2021-2020االولىفاطمة محمد عبد الرحمان فرمان

4مكمل 2مكمل االولصباحي2021-2020االولىفاطمة محمد عبد الستارعبداالمي 

8مكمل 3مكمل االولصباحي2021-2020االولىفؤاد صدام سالم محمود

ناجحناجح االولصباحي2021-2020االولىقبس علي هجر عباس



يف 4مكمل 2مكمل االولصباحي2021-2020االولىكرار شهاب احمد شر

2مكمل ناجح قراراالولصباحي2021-2020االولىلبابة عباس حسن سلوم 

ناجحناجحاالولصباحي2021-2020االولىليلى علي كاظم حسن

7مكمل 2مكمل االولصباحي2021-2020االولىمحمد حمزة خلف محمد

1مكمل ناجح قرار االولصباحي2021-2020االولىمحمدرضا شريف مسلم عبدالصاحب

ناجحناجحاالولصباحي2021-2020االولىمحمد طاهر بدرعبدهللا

ناجحناجحاالولصباحي2021-2020االولىمريم عبدالحق اسماعيل كاظم

ناجحناجح قراراالولصباحي2021-2020االولىمصطفى راسم محمد امين حسن

2مكمل 2مكمل االولصباحي2021-2020االولىمصطف  محمد رضا نارص

ناجحناجح قرار االولصباحي2021-2020االولىنجوى موفق ايوب كاظم

ناجحناجح االولصباحي2021-2020االولىنور مازن صبيح كرومي

ناجحناجح االولصباحي2021-2020االولىهاجر تحسين كريم توفيق

8مكمل 4مكملاالولصباحي2021-2020االولىهادي كنعان رحمان ولي

ناجحناجح االولصباحي2021-2020االولىهناء حسين عزم تقي

3مكمل 2مكمل االولصباحي2021-2020االولىوئام عبدالقادر خلف بريسم

ناجحناجحاالولصباحي2021-2020االولىيوسف حلو جثيرمسعود

5مكمل 3مكمل االولصباحي2021-2020االولىيوسف عبدهللا حسي   كاظم

االولى

نتيجة الكورس الثانيالدور الدراسةالفصل الدراسي السنة الدراسيةالمرحلة االسم الطالب الرباعي

النتيجة 

النهائية 

الكورس )
3مكمل ناجحاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةاستبرق عالء عبد الجبار

ناجح قرارناجحاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةاستبرق عمر علي 

 غياب 8مكمل غياب 3مكمل االولصباحيالثاني2021-2020الثانيةاسيل علي ابراهيم

ناجح قرارناجحاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةاسيل محمد مزهر

ناجح قرارناجحاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةامل قاسم هاشم



ناجحناجحاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةامنة احمد جمال

ناجحناجحاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةانعام احمد ابراهيم

ناجحناجحاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةاية محمد عبد الستار 

9مكمل 4مكملاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةايمن سعد شاكر

ناجح قرارناجح قراراالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةتقى حافظ حمد

 قرار7مكمل 3مكمل االولصباحيالثاني2021-2020الثانيةحسين جميل دخيل

4مكمل قرار1مكمل االولصباحيالثاني2021-2020الثانيةحسين جواد كاظم

ناجحناجحاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةحسين شهاب عبد الستار

7مكمل3مكملاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةحسين علي قحطان

7مكمل4مكملاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةحوراء عباس ردام 

ناجح قرارناجح قراراالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةحوراء علي سالم

 قرار6مكمل2مكملاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةرامي عيال منصور

ناجح قرارناجح قراراالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةرسل عبد الحسين ياس

3مكمل 1مكمل االولصباحيالثاني2021-2020الثانيةرسل كفاح عبد السالم

ناجحناجحاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةرسل ماجد حميد

ناجحناجحاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةرنا طالب هارف

ناجحناجحاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةزيد ماهر اسماعيل

2مكملناجح االولصباحيالثاني2021-2020الثانيةزينب سلمان فتاح

3مكمل ناجح قراراالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةزينب معتز خليل

4مكمل 2مكمل االولصباحيالثاني2021-2020الثانيةسجاد علي صالح

 6مكمل3مكملاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةشروق ليث خلف

ناجح قرارناجحاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةشهد مدحت امين

6مكمل2مكمل االولصباحيالثاني2021-2020الثانيةضحى محمود عبد جدوع

5مكمل 2مكمل االولصباحيالثاني2021-2020الثانيةطالب رعد طالب

2مكمل ناجح قراراالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةعباس فاضل حسين



ناجحناجحاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةعبد الرحمن مثنى شفيق

ناجح قرارناجحاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةعبدهللا سعد جاسم

 قرار7مكمل  قرار 3مكمل االولصباحيالثاني2021-2020الثانيةعزام مهدي خضير

6مكمل  قرار2مكمل االولصباحيالثاني2021-2020الثانيةعلي سهيل احمد

5مكمل  قرار2مكمل االولصباحيالثاني2021-2020الثانيةعلي قاسم حسن

 قرار4مكمل 2مكمل االولصباحيالثاني2021-2020الثانيةعلي عبد هللا فرج

ناجح قرارناجحاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةعلي عبدهللا ناصر

2مكمل ناجح قراراالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةعمر محمد قادر

6مكمل 3مكمل االولصباحيالثاني2021-2020الثانيةفاطمه حيدر عبد العباس

ناجح قرارناجح االولصباحيالثاني2021-2020الثانيةفردوس عبد العزيز طه

 قرار4مكمل ناجحاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةكوثر هاشم كاظم

2مكمل ناجح قرار االولصباحيالثاني2021-2020الثانيةلقاء طه حميد

8مكمل 3مكمل االولصباحيالثاني2021-2020الثانيةمحمد جبار مجلي

5مكمل 2مكمل االولصباحيالثاني2021-2020الثانيةمحمد خلف كامل

8مكمل 4مكمل االولصباحيالثاني2021-2020الثانيةمحمد سلمان خليل 

ناجح قرارناجح قراراالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةمحمد عبدهللا خلف

 قرار3مكمل ناجحاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةمصطفى عمار عاصي

ناجحناجحاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةمصطفى فاروق ابراهيم

 قرار7مكمل 3مكمل االولصباحيالثاني2021-2020الثانيةمصطفى قصي جاسم

ناجحناجحاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةمصطفى مقداد سعيد

 قرار8مكمل قرار4مكمل االولصباحيالثاني2021-2020الثانيةمعن علي حميد

8مكمل 4مكمل االولصباحيالثاني2021-2020الثانيةمنتظر عبد الرزاق عبود

ناجح قرارناجحاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةمهى عامر فالح

 قرار4مكمل  قرار 3مكمل االولصباحيالثاني2021-2020الثانيةنبأ اكرم اغا مراد

ناجحناجحاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةنبأ عبد الزهرة رحيم



ناجح قرارناجحاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةيقين اركان محجوب

6مكمل 3مكملاالولصباحيالثاني2021-2020الثانيةيونس ضياء صباح
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5مكمل 1مكمل االولصباحي2021-2020الثالثةابراهيم محمد فاضل

5مكمل 1مكمل االولصباحي2021-2020الثالثةاحمد حميد رشيد

7مكمل 3مكملاالولصباحي2021-2020الثالثةاحمد خميس عبدالهادي علي
5مكمل 2مكمل االولصباحي2021-2020الثالثةاحمد مصطف  كريم حسي  

ناجحناجح قراراالولصباحي2021-2020الثالثةاري    ج عامر عباس نصيف

2مكملناجح قراراالولصباحي2021-2020الثالثةإشاء سعد خليل

2مكمل ناجح قار االولصباحي2021-2020الثالثةإشاء كاظم غظيب محمود

1مكمل1مكمل االولصباحي2021-2020الثالثةاشواق اياد محمد يونس

ناجحناجح قراراالولصباحي2021-2020الثالثةأفراح منعم محمود

ناجحناجح قراراالولصباحي2021-2020الثالثةاميمه عبدالرحمان حسن علي

3مكمل ناجح قراراالولصباحي2021-2020الثالثةايمن حاتم أحمد

ناجحناجح قراراالولصباحي2021-2020الثالثةآيه حمزه حسن

ي
 
ناجحناجحاالولصباحي2021-2020الثالثةبان عبدهللا حسون

5مكمل1مكملاالولصباحي2021-2020الثالثةحسي   خميس محمد

3مكمل1مكملاالولصباحي2021-2020الثالثةحسي   مالك صادق جواد

3مكملناجحاالولصباحي2021-2020الثالثةحنان حامد عبد فرحان

9مكمل 4مكمل  االولصباحي2021-2020الثالثةخليل إبراهيم احمد حاجم

ناجحناجحاالولصباحي2021-2020الثالثةدنيا محمد عباس

5مكملناجحاالولصباحي2021-2020الثالثةرسل تحسي   حمد فرج

2مكمل ناجح قراراالولصباحي2021-2020الثالثةرغد عمار عبدال



2مكمل ناجح قراراالولصباحي2021-2020الثالثةري  هام لؤي خليل ابراهيم

ناجحناجح قراراالولصباحي2021-2020الثالثةسارة عماد خالد

2مكمل ناجحاالولصباحي2021-2020الثالثةسارة محمد مهدي علي

5مكمل ناجحاالولصباحي2021-2020الثالثةسارة ياس خضي 

6مكمل 2مكمل االولصباحي2021-2020الثالثةسجاد خميس محمد ذياب

3مكمل ناجحاالولصباحي2021-2020الثالثةشى عامر محمد عبدهللا

وق محمود نصيف 3مكمل ناجحاالولصباحي2021-2020الثالثةشر

2مكمل ناجح قراراالولصباحي2021-2020الثالثةشهد سعد رشيد

ناجحناجحاالولصباحي2021-2020الثالثةشهد عمار عباس

ناجحناجح قراراالولصباحي2021-2020الثالثةعبد العظيم احمد عبود رشيد

ناجحناجحاالولصباحي2021-2020الثالثةعبد المهيمن محمد طالب مجيد

ناجحناجح قراراالولصباحي2021-2020الثالثةعبدالرحمن اياد طه

ناجحناجحاالولصباحي2021-2020الثالثةعبدهللا حسن عباس مهدي
4مكمل 4مكمل االولصباحي2021-2020الثالثةعمر محسن حسي  

ناجحناجحاالولصباحي2021-2020الثالثةغدير نصي  عبد الجبار

ناجحناجحاالولصباحي2021-2020الثالثةفاختة علي أحمد طاهر

ناجحناجحاالولصباحي2021-2020الثالثةفاطمه سعدي جبار شكر

3مكمل 1مكمل االولصباحي2021-2020الثالثةفاطمه محجوب خلف حسن

ناجحناجحاالولصباحي2021-2020الثالثةفاطمه محمد محمود

4مكمل ناجحاالولصباحي2021-2020الثالثةقطرالندى فيصل حمد عواد

6مكمل 2مكمل االولصباحي2021-2020الثالثةمحمد سعد أحمد
5مكمل 1مكمل االولصباحي2021-2020الثالثةمحمد سعد عبد القادر ياسي  

1مكمل مكملاالولصباحي2021-2020الثالثةمحمد وائل عدنان

3مكمل ناجح قراراالولصباحي2021-2020الثالثةمروة موزر كريم

ناجحناجحاالولصباحي2021-2020الثالثةمصطف  محسن عبدهللا حمد



2مكمل 2مكمل االولصباحي2021-2020الثالثةمعاذ مال هللا حسن خرنوب

ناجحناجحاالولصباحي2021-2020الثالثةنبا مجبل ويس

ناجحناجحاالولصباحي2021-2020الثالثةنبأ محمود جعفر موىس

2مكملناجحاالولصباحي2021-2020الثالثةنور قصي ابراهيم

ناجحناجح قراراالولصباحي2021-2020الثالثةنورية رحيم حسن فزع

ناجح ناجح قراراالولصباحي2021-2020الثالثةهبة جاسم فاضل عبد الكريم

ناجحناجحاالولصباحي2021-2020الثالثةهدى حسن محمد

6مكمل 4مكمل االولصباحي2021-2020الثالثةيوسف حامد كاظم علوان

الثانياالول

1.       
إبراهيم طلعت 

كنعان
مكمل2مكمل ناجح قرار

مكملناجح2مكمل احمد محمد احمد       .2

3.       
اسراء خوام 

عجوب محمد
ناجحناجح قرارناجح

4.       
اسراء رعد تاج 

عبد االمير
ناجحناجح قرارناجح

5.       
اسراء شدهان 

تلفان
ناجحناجح قرارناجح

6.       
اسراء طه منشد 

فيصل
ناجحناجحناجح

7.       
اية حازم محمد 

ياس
ناجحناجحناجح قرار

8.       
ايوب عبد 

االمير كرجي
ماجحناجح قرارناجح

االسم الثالثيت
النتيجة نتيجة الفصل

النهائية



9.       
تبارك سعد 

قاسم محمد
ناجحناجحناجح

10.   
حسن بشير 

هيالن
مكمل3مكمل ناجح قرار

11.   
حسن يونس 

منفي
مكمل1مكمل 1مكمل 

12.   
حسين جمعة 

سلمان مجيد
ناجحناجحناجح

13.   
حوراء محسن 

علي ناصر
مكمل1مكمل ناجح

14.   
حيدر اسماعيل 

ابراهيم
مكمل1مكمل 2مكمل 

16.   
دعاء وليد عبد 

القادر
ناجحناجح قرارناجح

17.   
رغد ناظم 

ابراهيم
ناجحناجح قرارناجح

18.   
ستار ثاير عبد 

جدوع
مكملناجح2مكمل 

مكمل1مكمل1مكمل سجا  كاظم جواد   .19

20.   
سجاد عباس 

صادق
مكمل2مكمل2مكمل

21.   
سرور محمد 

محمود
ناجحناجحناجح

15.   

دعاء علي 

مهدي عبد 

الحسن

ناجحناجح قرارناجح



22.   
سرور نصير  

محمد
ناجحناجحناجح

23.   
سماح عباس 

علي حسين
ناجحناجح قرارناجح

24.   
سهاد خالد 

نصيف لطيف
ناجحناجح قرارناجح

25.   
سيف نايف 

ناصر
مكمل1مكمل2مكمل 

ناجحناجح قرارناجحطيبة كاظم جواد   .26

27.   
عائشة احمد 

علي
مكمل3مكمل1مكمل 

28.   
عالء صدام 

موسى مراد
مكملناجح قرار2مكمل

29.   
عمر  عصام 

مهدي
ناجحناجحناجح

30.   
عمر عامر 

هزاع حسن
ناجحناجح قرار1مكمل 

31.   
عمر عدنان 

عبدهللا
مكمل4مكمل3مكمل

32.   
فاطمة محمد 

عبدالرحمن
مكمل2مكملناجح قرار

33.   
مروان سليم 

كرجي
ناجحناجح قرارناجح

34.   
ميثاق طاهر 

حسين علي
ناجحناجح قرارناجح



35.   
نادية علي 

سلطان
ناجحناجح قرارناجح

36.   
هدير مهند 

عدنان
ناجحناجح قرارناجح قرار

37.   
هديل كاظم 

شهاب احمد
مكمل3مكملناجح

38.   
همام راضي 

عليوي دخيل
ناجحناجحناجح


