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 العدد: 

 2019/     /  التاريخ: 

 

 2019-2012الناجحون في الدور االول للعام الدراسي  تالثالثطلبت المرحلت  اسماءاعالن/ 

 االسم الثالثي  ت

 اسراء ماجد عبدهللا هوٌل 1

 االء كاظم سوادي والً 2

 اٌمان جابر عابر جابر 3

 عبد الزهرة وناس بدور فاضل 4

 بشائر عاٌد حسٌن جوٌد 5
 تبارك جاسم فٌصل مالك 6

 تقى كاظم محمد كاظم 7

 تهانً صافر مذبوب مالجً 8

 حسٌن حمٌد محمد جدٌع 9

 حكٌمة طارش سلمان طاٌن 10

 دعاء محسن حاصود عكٌلً 11

 رسل خضٌر عطوان  نغٌمش 12

 زهراء عبد المحسن عبد عبد المهدي 13

 زهراء محمد شرٌف حمزه 14

 زٌنب سلٌم نصٌف كرٌم 15

 سجاد داخل شرٌف سكر 16

 سمٌر نوري عواد مجٌد 17

 سناء علً كمر مطرود 18

 سٌف كاظم مجبل علوان 19

 شفاء محمد عبد الرضا ضٌدان 20

 صالح حسن راضً شالكه 21

 عباس علوان عوض فرج 22

 عذراء رٌاض ٌاسٌن عبد 23

 هللا لفته سلمانعلً عبد  24

 علً هادي كاظم سماري 25

 كرار كاظم جخٌم عبود 26

 لٌث حسٌن عناد حمزه 27

 محمد حاتم شعٌوط عبود 28

 مروه مالك جابر محٌمٌد 29

 مصطفى حمٌد عموش خشان 30

 منار عبد علً هادي كشٌش 31

 منى فهد حنون مطر 32

 نجاح رٌاض نجم عبدهللا 33

 سدخانندى هادي تاٌخ  34

 نور خلٌل حسٌن خلٌل 35

 نوره مالك نعٌم ٌاسر 36

 هند عبد الزهره كرٌم ناصر 37

38 

على جوٍع الطلبت هزاجعت قسن علوم الحٍاة الستالم النتٍجت ، وفً حالت عدم وجود اسن الطالب ٌزجى هزاجعت القسن وجلب  مالحظت: 
 بزاءة الذهت ، وال ٌعد هذا االعالى وثٍقت رسوٍت لحٍي صدور االهز االداري.
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 العدد: 

 2019/     /  التاريخ: 

 
 2019-2012في الدور االول للعام الدراسي  المكملون طلبت المرحلت الثالثت اسماءاعالن/ 

 
 مواد الرسوب  االسم الثالثي ت

 مكمل احمد سعد سعران فنجان 1
 مكمل اطٌاف حمٌد رٌكان خطار 2
 مكمل حسن علً حسٌن ٌعقوب 3
 مكمل دعاء دخٌل حرب جفجٌر 4
 مكمل رندة نعٌم عجه حنٌن 5
 مكمل زٌد جابر حسن جبار 6
 مكمل طٌبه علً عبد العظٌم ابراهٌم 7
 مكمل نعمه جبار نهاي غفله 8
 مكمل هبه حمٌد عطٌة حسن 9

 راسب متقً حاكم برهان  عالوي 10

11   

 
الطلبت هزاجعت قسن علوم الحٍاة الستالم النتٍجت ، وفً حالت عدم وجود اسن الطالب ٌزجى هزاجعت القسن وجلب على جوٍع  مالحظت:

 بزاءة الذهت ، وال ٌعد هذا االعالى وثٍقت رسوٍت لحٍي صدور االهز االداري.

 
 

 
 2019-2012لدور االول للعام الدراسي ل في المرحلت الثالثت طلبت العبور سماءعالن / اا

 

 في مواد العبور فقط حالة الطالب االسم الثالثي ت

 ناجح احمد حسن فلٌح  1
 ناجح بنٌن فلٌح جفات 2
 ناجح حنٌن ستار جبار  3
 ناجح سعد مالح اردٌنً  4
 مكمل رامً ٌونس حسٌن 5

 مكمل اٌناس حسن علوان  
 
 

ن الطالب ٌزجى هزاجعت القسن وجلب على جوٍع الطلبت هزاجعت قسن علوم الحٍاة الستالم النتٍجت ، وفً حالت عدم وجود اس مالحظت:
 بزاءة الذهت ، وال ٌعد هذا االعالى وثٍقت رسوٍت لحٍي صدور االهز االداري.

 
  

 


