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 ناجح علً عامر ٌحٌى خلٌل   .41

 ناجح علً عباس محسن خنجر   .41

 معٌد علً عبدالرزاق عجٌل لٌلو  .42

 ناجح علً عجٌل سعٌد مبارن   .43

لحٌن التأكد من براءة ذمته من والٌزود بأي تأٌٌد تحجب عنه النتٌجة  علً نبٌل عبدالعظٌم عبدالكرٌم   .44
 األلسام الداخلٌة

 معٌد علٌاء علً عبد عالوي   .45

 ناجح علٌاء محسن حافظ جناتً   .46

 معٌد عمار محمود طه حمد   .47

 معٌد عمر حامد عبٌد شرلً   .48

 معٌد عمر حسٌن عبدهللا رداس   .49

 معٌد عمر خالد محمود اسماعٌل   .51

 ناجح غادة عبداألمٌر جاسم عباس   .51

 ناجح غسان بدٌر وهٌب حمد  .52

 ناجح غفران شاكر احمد غزال   .53

 كلٌة المانون  / الجامعة المستنصرٌة 

 ( 2115/2116المرحلة الرابعة / الدراسات الصباحٌة للعام الدراسً ) 

 شعبة )) ج ((

 



 

 

 

 

 

 

 النتٌــــــــــــــــــــــــــــــــــجة  اسم الطالب  ت
 

 معٌد غفران مؤٌد علوان عباس  .54

 ناجح غفران هاشم ماجان حوٌز   .55

 معٌد فارس باسم لاسم راضً   .56

 معٌد فاطمة ادهم حمادي ذٌاب  .57

 ناجح فاطمة باسم جواد كاظم   .58

 معٌد فاطمة جمال رحٌم صالح   .59

 معٌد فاطمة عباس ضنة منحوش   .61

 ناجح فاطمة عدنان هاشم سكر   .61

 ناجح فاطمة عزٌز خضٌر عباس   .62

 ناجح فداء حسن دمحم شناوة   .63

 ناجح فراس فالح كامل جٌاد   .64

 ناجح فرح دمحم هادي صالح   .65

 معٌد فرزدق عبدالزهرة حسٌن علً   .66

 معٌد فٌان ٌاسٌن انور محمود   .67

 ناجح لاسم ناصر خلف حسٌن   .68

 ناجح كرار عبد خلوف مطر   .69

 ناجح كرار لطٌف حسن لطوفً   .71

 راسب كرار نبٌل عباس عبد الجلٌل   .71

 ناجح كمال مسلم عبد حداوي   .72

 ناجح كوثر شٌاع مطر سرور   .73

 ناجح كوثر عبدالرحمن سلمان صالح   .74

 ناجح كوثر كاظم حمٌد عبٌد   .75

 ناجح الرا جلٌل فارس فتح هللا   .76

 ناجح الرا حسن عذافة حسن   .77

 ناجح الرا لطٌف جاسم دمحم   .78

 معٌد لبنى اٌاد طارق خالد   .79

 معٌد لبنى حٌدر نعومً نوري   .81

 ناجح لمٌاء حمادي دمحم مطر   .81

 كلٌة المانون  / الجامعة المستنصرٌة 

 ( 2115/2116المرحلة الرابعة / الدراسات الصباحٌة للعام الدراسً ) 

 شعبة )) ج ((

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتٌــــــــــــــــــــــــــــــــــجة  اسم الطالب  ت
 
 

 ناجح مرزة دٌوان  لؤي لفتة  .82

 ناجح ان لٌنا هادي كنٌت خش  .83

 ناجح ماهر حنون عامر لعٌبً   .84

 ناجح ماهر كرٌم عبٌس جاسم   .85

 ناجح مثنى صبار بردي فهد   .86

 14/1/2116ف64ًمؤجل دراسٌاً باألمرت ص/ مجتبى ابراهٌم رحمة ابراهٌم   .87

تحجب عنه   24/12/2115فً  1393مؤجل دراسٌاً باألمر ت ص/ ر گمجتبى حسن ناجً ص  .88
األلسام لحٌن التأكد من براءة ذمته من والٌزود بأي تأٌٌد النتٌجة 

 الداخلٌة

 ناجح دمحم احمد حازم حامد   .89

 ناجح دمحم جبار جخٌور عبدالحسٌن   .91

 ناجح دمحم حسناوي متعب حمادي   .91

 معٌد دمحم حسون كاظم عباس   .92

 ناجح دمحم حمٌد علً عبد   .93

 ناجح دمحم صبٌح خلف عمارة   .94

 معٌد دمحم طه ٌاسٌن خضٌر   .95

 ناجح دمحم عبد الحسٌن هاشم كاظم   .96

 ناجح دمحم عبد الكرٌم شهاب علً   .97

 معٌد عٌم لفتة گدمحم غانم   .98

 ناجح جمشٌر  دمحم لاسم كرم علً  .99

111.    

 كلٌة المانون  / المستنصرٌةالجامعة  

 ( 2115/2116المرحلة الرابعة / الدراسات الصباحٌة للعام الدراسً ) 

 شعبة )) ج ((

 



 

 

 

 

 

 النتٌــــــــــــــــــــــــــــــــــجة  اسم الطالب  ت
 

 ناجح دمحم لاسم دمحم سلمان   .1

 ناجح دمحم لاسم منصور سعٌد   .2

 ناجح ٌونس سبع  دمحم لحطان  .3

 ناجح دمحم لٌس علً مسربت  .4

 ناجح دمحم كرٌم غانم عباس   .5

 راسب دمحم كٌالن حسٌن ذنون   .6

 ناجح دمحم محمود جواد حمد   .7

 معٌد  دمحم موفك عبود حسن   .8

 معٌد اب حشفگدمحم نعٌم ع  .9

 ناجح محمود جاسم دمحم بردي   .11

 معٌد محمود حسٌن دمحم جاسم   .11

 ناجح مرتضى عبد الكاظم رٌاح دمحم   .12

 ناجح مروة صادق موسى جعفر   .13

 ناجح مروة عادل حسٌن عمران   .14

 ناجح مروة ماهر عباس جواد   .15

 ناجح مروة ماهر عبد الجبار عنتر   .16

 ناجح مروة محمود عبدالرزاق ثامر   .17

 ناجح مروج هٌثم عبد كرٌم   .18

 ناجح مرٌم حازم عبدالعباس شلتاغ   .19

 ناجح مرٌم خالد سبع خماس   .21

 ناجح مرٌم سعدون ناجً سلمان   .21

 ناجح مرٌم عبد الهادي نجم عبد   .22

 معٌد مرٌم نهاد ذاكر احمد   .23

 ناجح مرٌم هادي دمحم ناصر   .24

 ناجح مسلم عمٌل كرٌم سلمان   .25

 راسب مصطفى باسم كاظم فرحان   .26

 ناجح مصطفى جبار حسن منشد   .27

 ناجح مصطفى حمٌد علً فٌاض   .28

 ناجح مصطفى صالح هادي مهدي   .29

 الجامعة المستنصرٌة / كلٌة المانون  

 ( 2115/2116المرحلة الرابعة / الدراسات الصباحٌة للعام الدراسً ) 

 شعبة )) د ((

 



 

 

 

 

 

 

 

 النتٌــــــــــــــــــــــــــــــــــجة  اسم الطالب  ت
 
 

 ناجح حدادمصطفى فاخر محمود دمحم   .31

 ناجح مصطفى فاضل احمد حمزة   .31

 ناجح دمحم امٌن مال مصطفى فاضل مصطفى ك  .32

 ناجح مصطفى فرٌد طارق محمود   .33

 ناجح معن ٌوسف عبدهللا مخلف   .34

 ناجح مالذ كرٌم محمود رضٌمة  .35

 ناجح مالن سعدون خزعل ساٌر   .36

 معٌد منار خلٌل إسماعٌل صالح   .37

 ناجح منار صباح حسٌن جاسم   .38

 ناجح منى جاسم دمحم حسٌن   .39

 ناجح م عٌمنى عباس حمٌد د  .41

 راسب موسى حسٌن موسى دمحم   .41

 ناجح موسى مدلول غصب حمادي   .42

 ناجح مٌادة علً سلمان سداوي   .43

 ناجح مٌس حسام الدٌن داود سلمان   .44

 ناجح مٌس حسٌن دمحم جبارة   .45

 ناجح مٌس صالح رحٌم ذجر  .46

 معٌد مٌسم رعد محمود جاسم  .47

 ناجح مٌنا ٌوسف لفتة محسن   .48

 ناجح م فاضل محً شانبأ ه  .49

 ناجح ندى كاظم وناس محسن   .51

 راسب نسرٌن رحٌم حسن عبود   .51

 ناجح نغم لاسم لفتة شامً   .52

 ناجح نهاد ناصر عودة علً   .53

 الجامعة المستنصرٌة / كلٌة المانون  

 ( 2115/2116المرحلة الرابعة / الدراسات الصباحٌة للعام الدراسً ) 

 شعبة )) د ((

 



 

 

 

 

 النتٌــــــــــــــــــــــــــــــــــجة  اسم الطالب  ت
  

 

 ناجح نهى جواد شنٌشل بداي  .54

 ناجح نور الدٌن صباح فاخر داخل  .55

 معٌد نور عبدالفتاح احمد دمحم   .56

 ناجح نور فاضل مجٌد زغٌر  .57

 ناجح نورهان اسكندر ناصر علً   .58

 ناجح نورهان صباح حسن دروٌش   .59

 ناجح نٌران نعمة دمحم سعدون   .61

 ناجح هاجر طارش مطشر نحاري   .61

 ناجح هاجر عبداالمٌر علً عودة   .62

 ناجح هالة هادي كردي شالكة   .63

 معٌد هبة باسم طراد عبد الجلٌل   .64

 ناجح هبة جاسم دمحم ضمد   .65

 ناجح هبة رحٌم عبدالواحد غنً   .66

 معٌد هبة عامر جواد خمٌس   .67

 ناجح هبة مجٌد رشٌد موسى   .68

 ناجح هدى علً كاظم حسٌن   .69

 ناجح هدى فاضل عثمان صالح   .71

 ناجح هدى لاسم ماضً علً   .71

 ناجح هدى مصطفى دمحم لاسم   .72

 ناجح هدٌر ستار كاظم دمحم   .73

 ناجح هدٌر صالح مهدي جابر   .74

 معٌد  هدٌر ضٌاء نجٌب فهد   .75

 ناجح علً دمحمهدٌر طالل   .76

 ناجح هدٌر مظهر نعمان حمٌد   .77

 ناجح ان حهدٌل ابراهٌم خلف فٌ  .78

 ناجح فرهود الحسٌن  هدٌل جبار عبد  .79

 ناجح هدٌل سمٌر عبدالمادر دمحم  .81

 ناجح هدٌل كاظم احمد عبٌد   .81

 ناجح هدٌل مثنى محً توفٌك  .82

 الجامعة المستنصرٌة / كلٌة المانون  

 ( 2115/2116) المرحلة الرابعة / الدراسات الصباحٌة للعام الدراسً 

 شعبة )) د ((

 



 

 

 

 

 

 

 

 النتٌــــــــــــــــــــــــــــــــــجة  اسم الطالب  ت
 

 ناجح همسة مجٌد حمٌد طه   .83

 ناجح هناء هادي خمٌس احمد   .84

 ناجح هند عبدالسالم نصٌف جاسم  .85

 ناجح وجدان حسن علً حسون   .86

 ناجح عبدالحسٌن  وجدان خلٌل عبدالزهرة  .87

 ناجح وجدان كرٌم عواد حسٌن   .88

 ناجح ورلاء كرٌم عبٌد موازي  .89

 ناجح ورود كامل عباس نصٌف   .91

 ناجح ورود دمحم سلمان علً   .91

 ناجح ولٌد حازم هدام دمحم   .92

 معٌد  ٌاسر دمحم عبد علً حافظ   .93

 ناجح ٌاسمٌن دمحم عداي عرمش   .94

 ناجح ٌاسٌن ولٌد احمد جاسم   .95

 راسب ٌسر ٌعموب ٌوسف سلٌمان   .96

 ناجح ٌمٌن بشٌر ٌاسٌن عبد   .97

 ناجح ٌوسف فرحان لفتة حسون   .98

 ناجح اطع خلف دمحم گٌوسف   .99

 ناجح ( طالب مسائً علً نعٌم علٌوي طوٌلع)ذوي الشهداء ()  .1

 معٌد ( طالب مسائً )حاتم كرٌم مجٌد عٌسى   .2

 معٌد  ( طالب مسائً ) حسن علً خورشٌد حسن  .3

 معٌد  ( طالب مسائً ) حسٌن علً حسٌن علً  .4

 معٌد ( طالب مسائً )خضر عطٌة علً حسن )ذوي شهداء(  .5

 معٌد  ( طالب مسائً )   غازي مهدي حمودي حسن  .6

 راسب ( طالب مسائً )منال عبد الهادي مهدي علً   .7

 الجامعة المستنصرٌة / كلٌة المانون  

 ( 2116/ 2115الدراسات الصباحٌة للعام الدراسً ) المرحلة الرابعة / 

 شعبة )) د ((

 



 

 

 

 

 

 

 

 


