
 

االحصاء قسم

صباحي/ الثانية المرحلة

االول الدور نتيجةالشعبةالرقمالطالب اسمت

بقرار مكملأ201551204014محمد جاسم عادل االء1

مكملأ201551204015حمد اسماعيل الكريم عبد االء2

ناجحأ201551204023فالح حسن فالح االء3

مكملأ201451204003فالح فخري ابراهيم4

ناجحأ201551204016صحن عزيز محمود احسان5

بقرار مكملأ201551204017خلف علوان سعد احمد6

راسبأ201551204018لعيبي سلمان احمد7

بقرار مكملأ201551204019علي عبد عاصي شامل احمد8

راسبأ201451204004ولي احمد الدين صفاء احمد9

بقرار ناجحأ201551204020هاشم ناصر عادل احمد10

مكملأ201551204013حسين ناصر الزهرة عبد احمد11

مكملأ201351204002معلة رحيم هادي احمد12

ناجحأ201551204021هللا عبد حسوني مالك اسراء13

بقرار ناجحأ201551204022قاسم راضي ثائر اطياف14

ناجحأ201551204024ابراهيم بديع علي انسام15

مكملأ201551204026حسين علوان ضياء اية16

بقرار مكملأ201551204027صباح هيثم اية17

بقرار مكملأ201551204025ابراهيم محمود شاكر ايناس18

بقرار ناجحأ201551204028محمد صالح سالم بتول19
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ناجحأ201551204029كاظم باسم تبارك20

بقرار مكملأ201551204030عكلة علي تبارك21

بقرار مكملأ201551204031الحسن عبد طالب جعفر22

بقرار مكملأ201451204006جاسم باسم جيهان23

بقرار مكملأ201451204007محمد ادعير عبد حسن24

راسبأ201451204008علي حسين علي حسين25

بقرار مكملأ201551204032علي محسن حسين26

بقرار مكملأ201551204033عطية الحسين عبد حمزة27

بقرار ناجحأ201551204034علوان الزهرة عبد حيدر28

راسبأ201551204035عليوي شامل كاظم حيدر29

بقرار مكملأ201551204036شاكر ناظم علي دانية30

بقرار مكملأ201551204037محمود صالح ايهاب رسل31

بقرار مكملأ201551204038قصير عبد مازن رغد32

ناجحأ201551204039عيسى صالح هللا عبد نجم زهراء33

راسبأ201451204011حميد شاكر حميد زينب34

راسبأ201551204041سادة حطاب عالء سارة35

بقرار مكملب201551204042جبار عباس عماد سجاد36

بقرار مكملب201551204043محمد جاسم مهند سجى37

مكملب201551204044فرج عبد ناجي سجى38

مكملب201451204012حسين هاشم الحسين عبد سالم39

بقرار مكملب201451204013علي محمد نوري عباس شهد40

ناجحب201551204045عمر مزيد كريم شهد41

راسبب201451204014لعيبي هاشم شهد42

ناجحب201551204046جاسم صالح حيدر صالح43

بقرار مكملب201551204047ابراهيم رحيم صالح صبا44



راسبب201551204048 حميد زهير طيبة45

راسبب0سالم ياسر عبيدة46

بقرار مكملب201551204049جاسم الواحد عبد علي عال47

بقرار ناجحب201551204051هللا عطا احمد علي48

ناجحب201551204050مولى موسى احمد علي49

بقرار مكملب201451204015قاسم شاكر علي50

راسبب201451204016محمد حسن طالب علي51

راسبب201451204017جاسم عاشور علي52

ناجحب201551204052محمد الكريم عبد علي53

ناجحب201551204053حسين علي محمد غدير54

بقرار ناجحب201551204054موسى عامر رافد غيد55

راسبب201551204055عبد هادي صالح فرح56

بقرار مكملب201351204003شالل سليم حسين قيس57

مكملب201451204018فالح حسين كرار58

بقرار مكملب201551204056الحسين عبد الكريم عبد علي كرار59

ناجحب201451204019حمودي مازن تقي محمد60

راسبب201551204057جاسم مجيد محمد61

راسبب201451204020رمضان احمد مرتضى62

مكملب201551204058هللا عبد سمير مصطفى63

ناجحب201551204059صالل سعدون علي مصطفى64

بقرار مكملب201551204060خزعل عامر ميس65

ناجحب201551204061محمد عوني مؤيد مينا66

مكمل بقرارب201451204021احمد غازي فيصل نبأ67
مكمل بقرارب201551204062زاير سعدون ورود68



 

االحصاء قسم

مسائي/ الثانية المرحلة

االول الدور نتيجةالشعبةالرقمالطالب اسمت

بقرار مكملأ201451214001 حسين مؤيد اسيل1

بقرار مكملأ201451214002 محمد قاسم عادل2

راسبأ201451214003 خالد علي عباس3

مكملأ201451214004 الصاحب عبد سعد محمد4

 تأجيلأ201451214005 حسين رعد مرتضى5

الموادالشعبةاألسمت

أزينب حميد شاكر           1          
جميع 

المواد

أسارة عالء حطاب           2          

احتماالت

 

،ماتالب

1

بشهد عباس نوري           3          
نظم 

معلومات

بشهد هاشم العيبي           4          
جميع 

المواد

بعلي عاشورجاسم           5          

احتماالت

 

،ماتالب

1

بفرح صالح هادي           6          

جميع 

المواد،ما

دة 

التحميل 

احتماالتبقيس حسين سليم           7          

الغيابات في الكورس األول

اسماء الطالب الغائبين والمواد 
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الموادالشعبةاألسمت

أحيدر كاظم شامل1
جميع 

المواد
أزينب حميد شاكر2

جميع 

المواد

بشهد هاشم العيبي3

جميع 

المواد 

،مادة 
بعبيدة ياسر سالم4

جميع 

المواد

بعلي عاشور جاسم5

جميع 

المواد،ما

دة 
بفرح صالح هادي6

جميع 

المواد
بمحمد مجيد جاسم7

جميع 

المواد

الغيابات في الكورس الثاني


