
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 2017/2018لمرحلة الرابعة للعام الدراسي ل

 الرقم االمتحاني االسماء ت

 99148 انور سلمان حسين .1

 99149 بالل خردال عبيد .2

 99150 بتول سعد الدين محمد .3

 99151 حسان فرحات عباس .4

 99152 سارة حاتم عواد . 5

 99153 زينب حازم ثابت .6

 99154 الدايمفاتن جمال عبد  .7

 99155 عمار جاسم ضايف .8

 99156 محمد ناظم عبد هللا .9

 99157 محمد رافع عبيد .10

 99158 محمد مهند توفيق  .11

 

 2018-2017للمرحلة الثانية للعام الدراسي الجدد قوائم الرقم االمتحاني للطلبة 

 المرحلة الرقم االمتحاني االسماء ت

 الثالثة 99159 ابو الحسن حامد عبيد  .1

 الثالثة 99160 اريج طالب احمد  .2

 الثالثة 99161 ديانا مازن حسوني   .3

 الثالثة 99162 رقية فاضل محمد   .4

 الثالثة 99163 زهراء صباح نوري   .5

 الثالثة 99164 زينب خالد هاشم   .6

 الثالثة 99165 زينة رياض ناصر   .7

 الثالثة 99166 سبأ نعمان جمعة   .8

 الثالثة 99167 سرور فاضل داود   .9

 الثالثة 99168 شهد محمد سعيد  .10

 الثالثة 99169 طيبة سعد حامد  .11

 الثالثة 99170 علي احمد عبد الهادي  .12

 الثالثة 99171 علي عبد الستار عبد المجيد  .13

 الثالثة 99172 عمر مشتاق عباس  .14

 الثالثة 99173 فوندا اياد احمد   .15

 الثالثة 99174 مريم صادق جعفر  .16

 الثالثة 99175 مريم محمد جميل   .17

 الثالثة 99176 منذر عدنان حسان  .18

 الثالثة 99177 منى مظفر جواد  .19

 الثالثة 99178 مهند جاسم محمد  .20

 الثالثة 99179 ميس مثنى عبد الجبار  .21

 الثالثة 99180 نور الهدى هاشم محمد  .22

 الثالثة 99181 هبة محمد لطفي   .23

 الرقم االلكتروني المرحلة االسم ت
 99144 السادسة حسن عامر يحيى .1

 99145 السادسة هالة سالم احمد .2

 99146 الخامسة بسام سعد ياسين .3

 99147 الخامسة نسرين معتصم مطشر .4
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 الرقم االمتحاني المرحلة االسم  ت

 99182 الثانية  احمد محمد نعمة  .1

 99183 الثانية اديان اياد احمد  .2

 99184 الثانية اسماء جواد هاشم  .3

 99185 الثانية ايناس فراس علي  .4

 99186 الثانية احمدايه خليفة   .5

 99187 الثانية اسراء جبار مطر  .6

 99188 الثانية براء جاسم محمد عبد  .7

 99189 الثانية تسنيم صفاء الدين خليل  .8

 99190 الثانية حسنجاوان   .9

 99191 الثانية جعفر محسن موسى  .10

 99192 الثانية حسن جمال محمد  .11

 99193 الثانية حسين جمال دندن  .12

 99194 الثانية حسين عبد الستار  .13

 99195 الثانية حمزة سعد محمد  .14

 99197 الثانية رفل رشيد ذياب  .15

 99198 الثانية رند خالد  .16

 99199 الثانية رواسي عالء احمد  .17

 99200 الثانية زاهراء زاهر عاكف   .18

 99201 الثانية زهراء مدحت  .19

 99202 الثانية زيد طالب   .20

 99203 الثانية زينب الحوراء كريم فريح عبد  .21

 99204 الثانية سارة كريم محمد  .22

 99205 الثانية سلطان زيدان نعمة  .23

 99206 الثانية سهر يحيى خضير  .24

 99207 الثانية ضرغام ياسين محسن   .25

 99208 الثانية طه حسين   .26

 99209 الثانية طه صباح كرم   .27

 99210 الثانية عائشة فاروق  .28

 99211 الثانية علي عبد السميع   .29

 99212 الثانية علي عصام قاسم  .30

 99213 الثانية علي هشام علي   .31

 99214 الثانية علياء محمد   .32

 99215 الثانية غادة ثائر عبيد   .33

 99216 الثانية محمد حسين فرج   .34

 99217 الثانية مريم علي   .35

 99218 الثانية مصطفى حيدر   .36

 99219 الثانية موج علي محمود   .37

 99220 الثانية موسى صادق  .38

 99221 الثانية ندى ياسين عناية   .39

 99222 الثانية نور احمد صالح   .40

 99223 الثانية هاجر عبد الواحد   .41

 99224 الثانية هدى حميد جاسم   .42

 99225 الثانية همسة مشعان  .43

 

 


