
 

 

 الدراسة الصباحية /قسم الفيزياء-نتائج المرحلة الثانية

 

 

 النتيجة االسم ت

اسماء عبد الرحمن حسين   .1

 محمد 

 ناجح

 ناجح اية راسم محمد خلف   .2

 ناجح ايمن معتوك ستار عبد العزيز   .3

 ناجح ايناس احمد شطب حاوي   .4

 ناجح ايه رفيق هاشم  .5

 ناجح اية عدنان جوامير  .6

 ناجح بتول عبد هللا حميد   .7

 ناجح بالل محمد نهر  .8

بهاء الدين ابراهيم جاسم   .9

 سعيد 

 ناجح

 ناجح تغريد رعد خلف  .10

 ناجح حسين باسم خليفة عباس  .11

 ناجح حمزة يحيى مجيد علوان   .12

 ناجح حنان كريم عطية علي   .13

 ناجح حوراء حسن جاسم حسن   .14

 ناجح داليا ستار هادي جدوع   .15

 ناجح دحام نعمان داود سلمان  .16

 ناجح دعاء ابراهيم دوشان عيفان   .17

 ناجح دعاء حيدر عبد الواحد  .18

 ناجح ديانا مهند ناصر  .19

 ناجح رانيه سالم منشد جالي   .20

 ناجح رجاء حسين احمد عبد هللا   .21

 ناجح رحاب محمد خالد ناصر   .22

 ناجح رشا اسماعيل جاسم محمد   .23

 ناجح رنا بهجت حمزة  .24

 ناجح زهراء ثائر هادي مهدي   .25

 ناجح زهراء عباس علوان حمد   .26

 ناجح زهراء محمد كامل شهاب   .27

 ناجح زينب محمود عباس  .28

 ناجح ساره احمد ابراهيم حسين   .29

 ناجح ساره سعد سامي خلف   .30

 ناجح حسن خليفةسجى احمد   .31

 ناجح سجى نزار عباس عبد هللا  .32

 ناجح سدن محمود محمد محمود   .33

 ناجح سعد غيدان محمود عفاوي   .34

 ناجح سوالف عدي عبد األمير علي  .35

شهاب الدين ياسين شهاب   .36

 احمد 

 ناجح

 ناجح شهد عبد الستار غائب حسين  .37

 ناجح شهد نور الدين نعمه رمضان   .38

 ناجح شيماء ابراهيم كرجي كاظم   .39

 ناجح ضحى ثائر احمد  .40

 ناجح ضحى صالح عبد صالح   .41

 ناجح ضحى هادي محمد حميد   .42



 ناجح عباس سلمان مهدي محمود   .43

 ناجح عثمان نوري احمد كاكه   .44

 ناجح علي حسين صبحي  .45

 ناجح علي صبري هادي حيدر   .46

 ناجح علي نوري   .47

 ناجح عيسى ريبوار عيسى  .48

 ناجح فاروق عمر عبد العزيز عبد   .49

 ناجح فاطمة الزهراء صباح  .50

 ناجح فاطمة كمال إسماعيل  .51

 ناجح ليث واثق عباس فاضل  .52

 ناجح مجتبى محمد عبد هللا   .53

 ناجح محمد رعد احمد ساهي  .54

 ناجح محمد مهدي احمد كطو   .55

 ناجح مالك هاشم مصطفى  .56

 ناجح منتهى محمد كريم ستور   .57

 ناجح منير تركي هالل كاظم   .58

 ناجح مهى طالب عبد الرحمن محمد   .59

 ناجح مودة لطيف حميد   .60

 ناجح ميسم علي حسين  .61

 ناجح نبأ عبد الرحمن نصيف جاسم   .62

 ناجح نور علي كنوش عبود   .63

 ناجح هاجر سمير   .64

 ناجح هاجر مؤيد داود سلمان   .65

 ناجح هدى هيثم محمود  .66

 ناجح وفاء احمد شهاب  .67

 ناجح يقين وليد حسن ثامر   .68

 ناجح يوسف عماد عبد هللا علوان   .69

 ناجح محمد جاسم عبود كعود  .70

 

 

 قسم الفيزياء /كورس اول /نتائج الدور االول للمرحلة االولى
 

 النتيجة  المرحلة  اسم الطالب الرباعي ت

 ناجح االولى ابو الفضل محمد كريم كاظم  .1

 ناجح االولى احمد خلف حسين احمد  .2

 ناجحة االولى كيطان اماني عبد االله حميد  .3

 ناجح االولى امين معن محمد محمود  .4

 ناجحة االولى كاظم جواد احمدانوار   .5

 ناجحة االولى هادي ايات فوزي حمودي  .6

 ناجح االولى كريم اياد ميكائيل خليل  .7

 ناجحة االولى محمد أيه محمد ابراهيم  .8

 ناجحة االولى محمود براء فالح شكر  .9



 ناجحة االولى علي بشائر زيد خلف  .10

 راسب االولى حمزة طالب علي صالح  .11

 ناجحة االولى حمودي بشير هاديحوراء   .12

 ناجح االولى محمد خضير محمد خضير  .13

 ناجح االولى عطية رياض احمد علي  .14

 ناجحة االولى شاكر زينب رائد محمود  .15

 ناجحة االولى علي زينب فيصل ابراهيم  .16

 ناجحة االولى حسين زينه طارق محمد  .17

 ناجحة االولى سلمان زينه محمود عصفور  .18

 ناجحة االولى حميد سارة هيثم علوان  .19

 مكملة االولى مجيد ودوساره شعبان دا  .20

 ناجحة االولى نكة سجاد نجاح عنان  .21

 ناجحة االولى رزوقي سجى اسماعيل جاسم  .22

 ناجحة االولى خميس سحر عبد الكريم رحيم  .23

 ناجحة االولى ربيع سمية حميد عواد  .24

 ناجحة االولى خضر سهاد عباس فضل  .25

 ناجحة االولى محمد شفاء قاسم منعم  .26

 ناجح االولى صالح مهدي صالح ناجي  .27

 ناجحة االولى صالح صفا خالد ابراهيم  .28

 ناجح االولى عبد العزيز احمد كريم  .29

 ناجح االولى احمد علي احمد اسماعيل  .30

 ناجح االولى عناد علي خالد غني  .31

 ناجح االولى علي عبد الرزاق شكر احمد   .32

 ناجح االولى علي محمد عناد  .33

 ناجحة االولى محمود فاطمة بدر هاشم  .34

 ناجحة االولى دهش فاطمة راشد طعمة  .35

 ناجحة االولى وادي فرح محمد جاسم  .36



 ناجحة االولى وادي كوثر علي حسين  .37

 ناجحة االولى لطيفة حسن هادي زينل  .38

 ناجحة االولى خميس ليلى زياد محمد  .39

 راسب االولى محمد محمد احمد محمود  .40

 ناجح االولى عباس حسينمحمد جبار   .41

 ناجح االولى يمان علي خانمحمد داود سل  .42

 راسب االولى صالح محمد رحمن علي  .43

 ناجح االولى صالح محمد هيثم هادي  .44

 ناجحة االولى داود مريم حيدر جعفر  .45

 ناجحة االولى زركوش مريم ناظم عادل  .46

 ناجحة االولى عبود مناف عدنان علي  .47

 ناجحة االولى صالح نبأ بديع ناجي  .48

 ناجحة االولى فرحان نبأ سالم ابراهيم  .49

 ناجحة االولى علي  ندى علي حسين  .50

 ناجحة االولى خاطر نور الهدى قاسم محمود  .51

 ناجحة االولى غضبان نور بحر حاتم  .52

 ناجحة االولى معيوف نورس ماجد عبد الكريم  .53

 ناجحة االولى علوان هاجر رائد كريم  .54

 ناجحة االولى عبد هاله سعد كاظم  .55

 ناجحة االولى علي احمد ابراهيم هديل  .56

 ناجحة االولى سليمان هيام حميد ثاني  .57

 ناجحة االولى وضاح حميد راشد مضروب  .58

 ناجحة االولى جاسم وليد حسن عبد الرحمن  .59

 ناجحة االولى جاسم يقين خالد محمد  .60

 

 

 

 



 للدراسة الصباحية طبية/ الكورس االول فيزياء نتائج المرحلة الثالثة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتيجة  أسم الطالب ت     

 ناجح احمد جواد صالح علوان  .1

 ناجحة احمد محمود عبد هللا حمد  .2

 ناجحة اسراء اسماعيل غني  .3

 ناجحة اميرة علي لطيف   .4

 ةناجح ايه فالح مهدي عبيد  .5

 ناجحة تبارك عدنان غافل فيصل  .6

 ناجح ثامر حازم محمد  .7

 ناجحة جيهان محمد فليح  .8

 ناجحة هللا حسين مهديحوراء عبد   .9

 ناجح  حيدر جمال طالب محمد  .10

 ناجحة رباب علي حسين علوش  .11

 ناجحة رحاب ناصر عبد الرزاق كريم  .12

 ناجحة رواء محمد فاضل  .13

 ناجحة زينب محمد جاسم عباس  .14

 ناجحة زينب مهدي خاير  .15

 ناجحة زينب مؤيد عباس  .16

 ناجحة سجى ناظم جدوع  .17

 ناجحة سرور سلمان محمد محمود  .18

 ناجحة سرى حسين جهاد  .19

 ناجحة سماح نهاد علي حسين  .20

 ناجحة سهى خليل حسن عبد  .21

 ناجح عبد الملك مقداد خميس  .22

 ناجح عيسى احمد جلوب حسين  .23

 ناجحة فاطمة ابراهيم عاصي  .24

 ناجحة لمياء سالم حسون  .25

 ةناجح ليلى جاسم محمد  .26

 ناجحة مارية احمد شاكر  .27

 ناجحة مريم محمد عمر  .28

 ناجحة نادية شاكر حمود  .29

 ناجحة نجالء علي اسماعيل  .30

 ناجحة نوال حمود حاتم حمود  .31



 

 

 

 


