
-نتائج الدور االول للفصلين الدراسيين االول و الثاني للمرحلة االولى
 2021 2020كلية العلوم للعام الدراسي -قسم الرياضيات

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي االول اسم الطالب

 بقرار 1ناجح د مكمل ابتهال عباس عبدالجليل أبراهيم

 بقرار 1د ناجح 1ناجح د ابراهيم عقيل كاظم حسون 

 1ناجح د بقرار 1ناجح د استبرق اياد احمد اسود

 بقرار 1ناجح د مكمل اسراء جبار قاسم هللا مراد

 مكمل 1ناجح د اسماء صادق حاتم

 بقرار 1ناجح د مكمل امال قاسم هادي جعفر

 1ناجح د 1ناجح د اماني محمد عبدالرزاق عبود

 بقرار 1ناجح د 1ناجح د امل سالم عبد الواحد عاشور

 مكمل بقرار 1ناجح د ايمان حسن امين

 مكمل مكمل ايهاب واثق ثاير علي 

 1ناجح د بقرار 1ناجح د أية أحمد خميس أحمد

 بقرار 1ناجح د مكمل براء داود عثمان عبد

 راسب مكمل بكر وليد جمال كمر

 بقرار 1ناجح د 1ناجح د بلسم مشتاق محمد حسين

 1ناجح د 1ناجح د تقوى اسماعيل احمد

 بقرار 1ناجح د 1ناجح د تقوى حسين خلف زيدان

 بقرار 1ناجح د 1ناجح د تماره احمد طالب جمعه

 بقرار 1ناجح د بقرار 1ناجح د تماضر حسين مطشر عبدهللا

 بقرار 1ناجح د 1ناجح د حسين قاسم كاطع محمد

 بقرار 1ناجح د مكمل حسين ليث لقمان عبدهللا

 1ناجح د 1ناجح د داود فالح سلمان حسن



 1ناجح د مكمل دعاء صدام عبد الكريم

 1ناجح د 1ناجح د دالل علي ابراهيم احمد

 1ناجح د مكمل رسول جاسم دلي خلف

 مكمل مكمل رسول حسين علي سالم 

 1ناجح د 1ناجح د رغد هاشم محمد صالح

 1ناجح د بقرار 1ناجح د رفاه روكان زين العابدين براك

 1ناجح د 1ناجح د بريسم رفل عدنان لطيف

 مكمل بقرار 1ناجح د زهراء علي لطيف حمادي

 مكمل بقرار 1ناجح د زهراء منذر محسن محمود

 1ناجح د 1ناجح د زهره خفيف مريود عباس

 بقرار 1ناجح د 1ناجح د زينب يعقوب حمادي اسماعيل

 بقرار 1ناجح د 1ناجح د سارة شويش علي جاسم

 1ناجح د 1ناجح د سارة مبدر غازي صالح

 1ناجح د بقرار 1ناجح د سجى اياد علوان ردام

 1ناجح د 1ناجح د سدين غازي جواد علي

 مكمل مكمل سعد عبدالجبار عبدهللا

 1ناجح د مكمل سماح عباس على خالد

 1ناجح د مكمل سهى ثائر حسين خلف 

 1ناجح د 1ناجح د شيماء محمد احمد هزاع

 1ناجح د 1ناجح د ضحى احمد جليل إسماعيل

 بقرار 1ناجح د مكمل ضحى حسن محمود محمد

 مكمل بقرار 1ناجح د عبد السالم محمد صالح محمد

 1ناجح د بقرار 1ناجح د عبد هللا صباح حسن جواد

 راسب مكمل عبد هللا محمد علي



 بقرار 1ناجح د مكمل علي سلمان داود اسماعيل

 1ناجح د بقرار 1ناجح د عمر إبراهيم عادل قادر

 1ناجح د 1ناجح د غدير اسامه عبد الحسين جابر

 1ناجح د 1ناجح د فاطمة عدنان عواد عباس

 مكمل مكمل مازن سامي عبد العزيز زيدان

 مكمل مكمل محمد عامر حسب هللا

 بقرار 1ناجح د 1ناجح د محمد علي رشيد حميد حاتم

 1ناجح د 1ناجح د محمود ثاير محمد سليم

 1ناجح د مكمل عبد الرضا حميدمروج مقداد 

 مكمل 1ناجح د مصطفى تحسين يعقوب جميل

 بقرار 1ناجح د مكمل مصطفى طه ياسين حسن

 مكمل مكمل مصطفى عالء ابراهيم حميد

 مكمل مكمل مهند ثامر معين

 مكمل 1ناجح د مؤمل طالب عاصي

 1ناجح د 1ناجح د نجيبه مزهر شكر محمود

 بقرار 1ناجح د 1دناجح  نغم جمعه عبد دعاج

 1ناجح د 1ناجح د نور يونس عبود ياسين 

 بقرار 1ناجح د مكمل هبه غزال عبد الحميد حسين

 1ناجح د مكمل وسن مجيد حسن فياض

 1ناجح د بقرار 1ناجح د ياسين احمد حسين سليمان
 

 

 

 

 



 نتائج المرحلة الثانية 

 ت 
 االسم 

الكورس االول بعد اضافة 
 القرار 

 الكورس الثاني 

ادهام عبد الرحمن   .1
 داود علي

1ناجح د بقرار 1ناجح  د   

استبرق احمد عبد   .2
 الوهاب

بقرار   1ناجح د مكمل   

اسيل حميد مجيد   .3
 حسن

1ناجح د 1ناجح د   

ايالف مثنى سلمان   .4
 كلي

1ناجح د مكمل  

ايمان حسن عبد   .5
 الرحمن جاسم

1ناجح د ناجح   بقرار  

ايه طوفان محمود   .6
 متعب

1ناجح د مكمل  

براء اركان سليمان   .7
 محمود

1ناجح د 1ناجح د   

8.  
 حاتم كريم عطيه علي

1ناجح د مكمل  

حسين حميد مال هللا   .9
 محمد

 مكمل  مكمل

حسين عزيز قاسم   .10
 محمد

1ناجح د 1ناجح د   

حسين هاشم محمد   .11
 حسن

1ناجح د 1ناجح د   

12.  
 حنين وليد شياع علي

1ناجح د بقرار  1ناجح د   

حيدر علي خلف   .13
 مجيد

1ناجح د ناجح   بقرار  

14.  
 داليا علي رشيد مجيد

1ناجح د بقرار  1ناجح د   

رفل رحمن داود داود   .15
 مجيد

1ناجح د 1ناجح د   

زهراء قاسم عبد   .16
 الرحمن ياسين

1ناجح د بقرار  1ناجح د   

رزوقي زهراء محمد   .17
 لطيف

1ناجح د ناجح   بقرار  

زينب حميد ابراهيم   .18
 عطية

1ناجح د 1ناجح د   

زينب موسى خليل   .19
 ابراهيم

1ناجح د 1ناجح د   

20.  
 ساره رائد علي هادي

1ناجح د 1ناجح د   

شذى جاسم عبد   .21
 جاسم

1ناجح د ناجح   بقرار  



22.  
 صفا عباس نجم عبد

1ناجح د 1ناجح د   

عبد هللا هيالن احمد   .23
 حسين

1ناجح د ناجح   بقرار  

عمر زيد حارث عبد   .24
 الكريم

1ناجح د 1ناجح د   

غفران اسماعيل   .25
 رميض خلف

1ناجح د 1ناجح د   

فاطمة حسين علوان   .26
 محمد

1ناجح د 1ناجح د   

فاطمة عدنان علي   .27
 محمد

1ناجح د ناجح   بقرار  

فاطمه جواد كاظم   .28
 مهدي

1ناجح د 1ناجح د   

فاطمه مازن سعيد   .29
 محمد علي

1ناجح د ناجح   بقرار  

فردوس حامد نجم   .30
 عبد هللا

1ناجح د  1ناجح د  

31.  
 محمد اسعد محمد

 مكمل  ناجح   بقرار

محمد شهاب احمد   .32
 محمد

1ناجح د ناجح   بقرار   

محمد مجيد حميد   .33
 فرج

 مكمل  مكمل

 مكمل مكمل مصطفى محمد حسب  .34

 مكمل ناجح   بقرار ناجح خليل ابراهيم  .35

طهنبا عمار علي   .36 1ناجح د ناجح   بقرار   

نعيمه ياسين حميد   .37
 عنبر

1ناجح د 1ناجح د   

نور الهدى نصيف   .38
 حسين جاسم

1ناجح د 1ناجح د   

39.  
 هاجر حاتم علي احمد

1ناجح د 1ناجح د   

هاجرعلي حسين   .40
 علي 

1ناجح د 1ناجح د   

هبة عاصم زيدان   .41
 خلف

1ناجح د بقرار  1ناجح د   

ياسر خلف نصيف   .42
 جاسم

1ناجح د 1ناجح د   

43.  
ين احمد يوسفمياس  

1ناجح د بقرار  1ناجح د   

 

 



2020/2021للعام الدراسي نتائج المرحلة الثالثة   

 الكورس الثاني الكورس االول االسم ت

i.  1ناجح د حمادي شهاب ابراهيم 1ناجح د   

 مكمل ناجح بقرار فخري شاكر احمد  .2

1ناجح د حنظل حمد جمال اسماء  .3 1ناجح د   

1ناجح د علي حسين عباس اسماء  .4 1ناجح د   

1ناجح د سعدون علي اسيل  .5  ناجح بقرار 

1ناجح د حسن اللطيف عبد عامر ايالف  .6 1ناجح د   

 ناجح بقرار ناجح بقرار محمد جاسم قدوري ايالف  .7

1ناجح د فليح عرنوص طالب ايمان  .8 1ناجح د   

1ناجح د اسماعيل كريم نعمان ايه  .9 1ناجح د   

 مكمل ناجح بقرار احمد عبعوب اياد حيدر  .10

1ناجح د عوده عريبي كريم ذكريات  .11 1ناجح د   

1ناجح د جهاد قادر رقية  .12 1ناجح د   

 مكمل مكمل لفتة خميس هللا حسب رندة  .13

1ناجح د ناجح بقرار احمد قاسم احمد زهراء  .14  

 ناجح بقرار ناجح بقرار امين صادق اياد زهراء  .15

1ناجح د مكمل عباس جياد وسام زهراء  .16  

1ناجح د عباس الصاحب عبد سعد سجى  .17 1ناجح د   

1ناجح د ناجح بقرار علي محمد حمزه سعدون سجى  .18  

1ناجح د ابراهيم حسين ناصر سماح  .19 1ناجح د   

1ناجح د كاظم كرجي ابراهيم شهد  .20 1ناجح د   

1ناجح د مكمل حسين ناصر احمد طيبة  .21  

 مكمل مكمل حسين علوان موسى عامر  .22

1ناجح د رحيم عبود سعد الرحمن عبد  .23 1ناجح د   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ناجح د نصيف ضاري جريان عذراء  .24 1ناجح د   

1ناجح د ناجح بقرار حسين حميد احسان غصون  .25  

1ناجح د مكمل ياسين احمد عامر غفران  .26  

1ناجح د ناجح بقرار يوسف ايوب فاطمة  .27  

 ناجح بقرار ناجح بقرار مصطاف محمد مهند فاطمه  .28

1ناجح د مكمل جاسم احمد عامر لبنى  .29  

1ناجح د جابر احمد لؤي  .30 1ناجح د   

 مكمل مكمل خلف علوان حسن ماريه  .31

1ناجح د حسن ظاهر احمد محمد  .32 1ناجح د   

 مكمل مكمل علي نجم سهيل محمد  .33

1ناجح د ناجح بقرار حسون طه نومان مروه  .34  

1ناجح د ناجح بقرار درويش فيصل محمد مريم  .35  

1ناجح د مكمل حمودي حسين يحيى مريم  .36  

 ناجح بقرار مكمل توفيق محمد احمد مصطفى  .37

1ناجح د ناجح بقرار هللا عبد اسماعيل نبأ  .38  

1ناجح د ناجح بقرار ابراهيم محل حاتم نسرين  .39  

1ناجح د ناجح بقرار الستار عبد رسول نور  .40  

1ناجح د نعمة عبد ابراهيم هاجر  .41 1ناجح د   

1ناجح د زناد حسين اسماعيل هبه  .42 1ناجح د   

1ناجح د مكمل عبد نجم  احمد هدى  .43  

بقرارناجح  عنزان سلمان ماجد هديل  .44  مكمل 

1ناجح د خالد وليد وفاء  .45 1ناجح د   

1ناجح د حسن محمد ياسمين  .46  ناجح بقرار 



قسم الرياضيات –المرحلة الرابعة  النتائج  

 

كورس  االسماء 
 اول 

كورس 
 ثاني 

 

  ناجح  مكمل  االء رياض سلمان عباس

  ناجح  ناجح بقرار اثار شاكر محمود عبد هللا

  مكمل  مكمل  احمد شامل كامل محمود

  ناجح  ناجح بقرار  اسراء عبد الرحمن عطية عبد هللا

عزيز خليل اسيل عبد هللا   مكمل  مكمل  

  ناجح  ناحج  انعام عقيل نجم عبد هللا

  ناجح  ناجح  ايات هيثم حامد عناد

  ناجح  ناجح اية حسين عدنان كاظم

  ناجح  ناجح  ايالف فارس سلمان عباس

  ناجح  مكمل  بان مثنى عبد الحميد حمد

  ناجح   ناجح بقرار تبارك ضيف خلف محمد

ياسينتبارك علي    مكمل  مكمل  

  ناجح  ناجح  تمارة ضياء نوري عزاوي

  ناجح  ناجح  حنين حامد اسماعيل راشد

  مكمل  مكمل  رامي نبهان حسين حمود

  ناجح  ناجح بقرار رحاب فالح حسن محمد

  ناجح  ناجح بقرار رسل سعد فهد حسن

  ناجح  ناجح  رقية مالك زيدان خليل

  ناجح  ناجح  زهراء ليث دلف رشيد

  ناجح  ناجح بقرار  زهراء ماهر ذبيان عبد الجبار

  ناجح  مكمل  زينب عبد الكريم شاكر علوان

  ناجح  ناجح زينة خلف كامل حميد

  ناجح  ناجح  زينة عمران موسى جرموندي

  ناجح  ناجح  سارة حاتم ناموس حسين



  ناجح  ناجح  سجى سعدي عطية عبد هللا

  ناجح  ناجح بقرار سجى محمد عبد غالي 

  ناجح ناجح بقرار سحاب مصطفى لطيف غفوري

    ضحى سليمان علوان حسين

  ناجح ناجح ضحى كريم  محمود خلف 

  مكمل مكمل ضحى محمود عبد حمادي رزج

  مكمل مكمل عبد العزيز بشار عزيز قادر

  ناجح  ناجح بقرار عال منيب صالح مهدي

الرسول جاسم كتاب علي عبد   ناجح  ناجح بقرار 

  مكمل  مكمل علياء شهاب احمد علوان

  ناجح  ناجح عمار حسن عبد علي 

  ناجح  ناجح فاطمة علي ناصر حسين

  ناجح ناجح بقرار فاطمة محمد حسين محمد

  ناجح  ناجح  كوثر قيس اسعد كاظم 

  ناجح  ناجح بقرار كوثر يونس محمود علوان

قاسم  صالح جاسممحمد    ناجح  ناجح بقرار 

  ناجح بقرار ناجح  مريم طه  عبد القادر رشيد 

  ناجح  ناجح بقرار مسرة مجيد حميد ابراهيم

  مكمل  مكمل مصطفى مظفر مجيد رشيد

  ناجح  ناجح  ميس سعد احمد ياسين

  ناجح  ناجح  مينا كريم جبار خلف

  ناجح  مكمل  نبأ عدنان عاشور عبد هللا

  ناجح ناجح بقرار نبأ مازن اسعد محمد

  ناجح مكمل  نهى حامد عيسى عليوي

  ناجح ناجح بقرار نور عادل عبد الرحيم

  ناجح ناجح  هاجر حسين علي حسن

  مكمل مكمل وسام نزار حسين عبد

  ناجح ناجح بقرار وسناء عبد الغفور محمد عباس



 

 

 

 

  مكمل مكمل يوسف زيد خلف علي


