
  الدراسات الصباحية ( ) قائمة باسماء الطالب المكملين 

 قسم االحصاء / المرحلة الثالثة    

 النتيجة                   اسم الطالب            ت

 مكمل                     احسان جاسم علي  1

 مكمل احمد احسان عطا  2

 مكمل احمد حميد محمد جاسم  3

 مكمل احمد خالد محمد  4

 مكمل احمد سليم عبد الزهرة عاتي  5

 مكمل احمد سمير عريبي حبوب  6

 مكمل احمد ماهر عياش  7

 مكمل احمد مهدي سالم  8

 مكمل احمد موحان كاظم  9

 مكمل ارام خالد علي حسين  11

 مكمل اسراء عادل محمد  11

 مكمل امير احمد عبد الهادي  12

 مكمل اميمة باسم قاسم  13

 مكمل ايات حسام اكرم  14

 مكمل محمد قاسمايهاب   15

 مكمل بيداء بدر محمد حسين  16

 مكمل تبارك احمد عبد الستار  17

 مكمل حسن ابراهيم طهماز  18

 مكمل حسن فالح جبار  19

 مكمل حسين عبد الهادي خضير  21

 مكمل حسن عالوي عزيز جبارة   21

 مكمل حنين اسماعيل ابراهيم  22

 مكمل حيدر جواد كاظم  23

 مكمل حيدر عباس فاضل عباس  24

 مكمل حيدر كمال عليوي   25

 مكمل حيدر مجيد جبر  26

 مكمل خديجة رعد ثاني عبد هللا  27

 مكمل خديجة سعدي فرحان  28

 مكمل دعاء جبار مزعل عيدان  29



 مكمل دعاء لقمان عبد هللا امين  31

 مكمل دعاء محمد عليوي جاسم  31

 مكمل رسل علي عبد الحسين كاظم  32

 مكمل رعد نعمة عبد حسين  33

 مكمل علي حسينرفاه حازم   34

 مكمل رؤى رحيم فاخر سعد  35

 مكمل زهراء رشيد كاطع   36

 مكمل سجاد سهيل عبد الحسين  37

 مكمل سجود علي سالم علي  38

 مكمل سجى عادل عبد زيد عبد  39

 مكمل سرمد علي عبد الشهيد عبد   41

 مكمل سرور فاضل عباس  41

 مكمل سيف صفاء عبد الجليل كامل  42

 مكمل شهد عضيد نجم عبد  43

 مكمل صفا عمار عادل حسن  44

 مكمل ضحى يوسف دوحي ياسين  45

 مكمل ضرغام قاسم مظلوم  46

 مكمل عبد العزيز غسان عجاج  47

 مكمل عبد هللا نصيف جاسم محمد  48

 مكمل عبير عبد الرحمن يعقوب  49

 مكمل عذراء عادل عبد الحسين كاظم  51

 مكمل علي جبار شاكر عبودي  51

 مكمل عمر نصير عيسى بولص  52

 مكمل عيسى خالد جمعة   53

 مكمل غدير علي خلف  54

 مكمل غدير هادي حميد  55

 مكمل غفران عبد عنيد  56

 مكمل فاطمة عدنان سلمان   57

 مكمل فرح حربي   58

 مكمل كرار سعد حسن   59

 مكمل لقاء اكرم احمد قهرمان  61

 مكمل ليث اثيل عبد الكريم  61

 مكمل لينا علي اسماعيل  62

 مكمل مجتبى محمد علي نعمة   63



 مكمل محمد اياد احمد  64

 مكمل محمد فرحان جبر  65

 مكمل مريم عادل كاطع  66

 مكمل مريم عالء   67

 مكمل مريم مهدي صالح حمودي  68

 مكمل مريم نعيم جبار صبحي  69

 مكمل مسرة عباس  71

 مكمل مهدي محمد عبد الحسن عليوي  71

 مكمل موج مصطفى قدوري مهدي  72

 مكمل ميالد علي عبد هللا  73

 مكمل ناصر حسينناصر منقذ   74

 مكمل نبأ سرمد سالم   75

 مكمل نماء سالم ركبان  76

 مكمل نور تحسين علي صالح  77

 مكمل نور فائق نباز احمد  78

 مكمل نورس ماجد زكي محمد  79

 مكمل نيزك عادل طالب  81

 مكمل هبة عباس جاسم محمد  81

 مكمل هدى حميد جبر   82

 مكمل هشام محمد علي جعفر  83

 مكمل هند حميد جبر سعود  84

 مكمل وسيم فاضل توما  85

 

 

 

 

 

 

 



 )الدراسات المسائية ( قائمة باسماء الطالب المكملين 

 قسم االحصاء / المرحلة الثالثة    

 النتيجة                اسم الطالب ت

 مكمل                   احالم قاسم محسن  1

 مكمل احمد عباس الزم  2
 مكمل بسمة عباس حسين  3
 مكمل حسن علي حسن  4
 مكمل رحاب قدوري شواح  5
 مكمل زهراء حسين شواي  6
 مكمل زهراء ضمد ناجي  7
 مكمل زياد فراس طارش داود  8
 مكمل زيد غالب هادي  9

 مكمل سارة جواد كاظم   11
 مكمل سجاد فاضل جنديل  11
 مكمل طيبة عصام محمد لطفي  12
 مكمل عباس حميد عديلة  13
 مكمل علي كاظم دواي   14
 مكمل علي كريم العيبي  15
 مكمل فاطمة عبد الغفور عبد الصاحب  16
 مكمل فؤاد حنون ناصح  17
 مكمل كريم عبد الواحد سيد مدهوش  18
 مكمل محمد جمال فتاح  19
 مكمل مصطفى عبد الكريم شهاب  21
 مكمل مصطفى كنعان زائر  21
 مكمل مها ثامر ناصر   22
 مكمل مهدي ابراهيم محسن  23
 مكمل ميسون قاسم عباس  24
 مكمل رحيمةنور صبار   25
 مكمل نور الدين احمد صدام  26
 مكمل نور يحيى طاهر حسن  27
 مكمل نورس حسين جعفر  28
 مكمل هدى سعدون   29
 مكمل وفاء شامل حيدر   31
 مكمل يوسف محمد كاصد  31

 



 

 ) الدراسات الصباحية ( قائمة باسماء الطالب الناجحين والناجحين بقرار

 قسم االحصاء / المرحلة الثالثة    

 اسماء الناجحين بقرار ت اسماء الناجحين ت

 امنة نافع محسن  1 ايات حسين حنون  1

 رانية خليل اسماعيل   2 ايالف مجيد حميد  2

 رسل حسن كطيف عليوي  3 ايناس حيدر عارف  3

 رؤى ناظم عبد الكريم  4 حسن محمد عبد الرحمن  4

 ضحى اياد فاضل شهاب  5 حسين علي حسن  5

 فهد جاسم  6 حوراء علي مطشر  6

قصي عبد االمير طالب   7 دعاء حبيب مطر  7

 شندل

 نورس علي اسماعيل  8 دنيا محمود شاكر  8

 هبة علي حسين خلف  9 رائد حامد جعفر مهدي  9

 ياسر صبيح كولي ناهي  11 رفل ليث طاهر  11

   رقية علي حسين  11

   زهراء عالء فلسطين  12

   سارة محمد كريم  13

   شهد ماجد حميد  14

   صخر عادل طالب شحاذة  15

   طيبة ميثاق محمد ريشان  16

   عقيل حسن ناعم جابر  17

   كرار شالل عبيس محمد  18

 

 

 

 

 

 



 

 

 ) الدراسات المسائية (قائمة باسماء الطالب الناجحين والناجحين بقرار 

 قسم االحصاء / المرحلة الثالثة    

 الطالب الناجحين بقرار ت الطالب الناجحين ت

 ابراهيمعلي خالد   1 احمد عدنان مجيد  1

 محمد سامي الدين صبر  2 ايسر علي صالح  2

   حمزة قاسم حمزة  3

   رؤى كاظم شمام  4

   علي عبد هللا صالح  5

   محمد فاضل جاسم  6

   محمد يوسف عبد اللطيف  7

 


