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 المرحلة الثانية / دراسات مسائية / الدور االول

 الطلبة الناجحين بدون قرار

 اسم الطالب الرقم

 ابراهيم رزاق محيسن  1

 احمد حسين علي 2

 احمد عايد زغير  3

 احمد عراك اسماعيل 4

 احمد محمد محسن 5

 احمد نعمة علوان 6

 اسراء ستار عودة 7

 اسماء محمد هاشم  8

 اطياف عبد االمير  9

 امجد حسين عبد النبي  01

 بدور جواد دعير  00

 تحسين مهدي بداي 02

 جاسم حسين سعد 03

 جاسم عبد السادة فرج اهلل  04

 الحسن واثق خضير  05

 حيدر حامد متاني  06



 حيدر عبد الرحيم حمدان  07

 زينب ضياء عواد  08

 سارة فاضل حميد  09

 ساالر عبد الرحمن محمد 21

 سلوى عبد الحكيم حسن  20

 سهير سالم رشيد  22

 صادق كريم نجم 23

 طه عادل زيدان 24

 علي عويز غريب 25

 كفاح كاظم هجام  26

 محمد اسماعيل حمود 27

 محمد باقر محسن  28

 مروان صالح مهدي  29

 مروة كاظم محمد  31

 مريم علي رسول  30

 مهند ثائر موسى  32
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 الطلبة الناجحين بقرار

 اسم الطالب الرقم

 0  اسماء صدام عويد 

 انور صبيح شبوط 2

 حسن هادي خلف 3

 علي كامل جبار 4

 مهيمن مهدي صالح 5

 نسرين منير حمود 6
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 الطلبة المكملين

 اسم الطالب الرقم

 احمد جميل غالي سالم 0

 احمد رحيم جريو عذافة 2

 احمد صاحب شنون 3

 احمد الح عبداهلل  4

 احمد لطيف حمودي 5

 احمد فارس يوسف 6

 اسحاق احمد جبار  7

 امة الرحمن رياض جاسم  8

 انور صبيح شبوط 9

 ايه شعالن حسن 01

 تورات اسماعيل كريم  00

 حسن ساجد كامل 02

 حسين عادل حسن 03

 حسين علي رحيم  04

 حمزة قاسم مهدي  05

 رباب محمد كاظم  06



 ريام سعد حسين  07

 سالم جاسم محمد 08

 سامر عبد الواحد هيالن 09

 سجاد علي عباس  21

 سالم اصديد داود  20

 سليمة جبار عبد الرضا 22

 سميرة دعير خشن 23

 سهام اثير عدنان  24

 سيف حسين عبد جعفر 25

 شهالء احمد عبد اهلل  26

 صابرين علي حسب اهلل  27

 صادق عيسى جعفر  28

 عامر قاسم عنبر  29

 عباس كريم جبر 31

 عبد اهلل داود سلمان  30

 عبداهلل باسم حمود  32

 علي ابراهيم لفتة  33

 علي جبار ثامر  34

 علي كريم محمد 35

 علي محسن كاظم 36



 علي محمد سلمان  37

 كرار حسن هواري 38

 كرم علي كرم اهلل 39

 كرم مرتضى مهدي  41

 مالك كاظم عبد منان 40

 مثنى سالم حسن  42

 محمد حامد جمعة 43

 محمد خضير عباس  44

 محمد عادل مهدي 45

 محمد موسى حاتم 46

 مسار حازم خضير  47

 مسلم حمداهلل ناجي 48

 مصطفى رشيد محيسن 49

 مناف حسين جعفر 51
 كرار حسن هواري 50
 محمد موسى حاتم 52

 


