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

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.

  

 االسم الثالثي  ت

 احمد سلمان ناهً حسحوس 1

 اسراء إبراهٌم كاظم عباس 2

 صباراسراء صباح جلٌب  3

 اسماء حٌدر لفته هدام 4

 امنة رٌاض حمٌد راضً 5

 اٌالف مزعل راضً فضٌل 6

 براء جاهل خزٌان ساجت 7

 براء سالم نجم عبد 8

 بنٌن حسن هادي عبد 9

 بنٌن سامً مدلول بشان 10

 بنٌن عبد الجبار حمود  دوٌنً 11

 تبارك حمٌد فلٌح كرٌم 12

 جمال ناجح مدلول محسن 13

 حسٌن عالء محٌسن كانً 14

 حوراء سعٌد سرهٌد ساجت 15

 رحاب ماجد كرٌم نعمة 16

 رغد غازي ونان مرزوك 17

 زهراء سلمان مزعل 18

 زهراء فالح محمد عبٌد 19

 زهراء ٌوسف لفته عجه 20

 سارة جالب كاطع جاسم 21

 سعد رحٌم عبٌد سرٌح 22

 شٌماء محمد ناٌف  علً 23

 نادر صٌداء فاضل وناس 24

 طٌبة عبد الكرٌم ٌوسف حسٌن 25

 عادل عطشان حسن بشٌر 26

 عامر حمزة جهل منخً 27

 عبد المهدي حمٌد بطاح  نوري 28

 عبٌر رٌاض جباري جساب 29

 علً عبار دخان شٌاع 30

 عمار حسٌن ساجت جاسم 31

 غفران علً عصٌب علً 32

 فاطمة جودي حبٌب محمد جواد 33

 هللا محسن هلبفاطمة عبد  34

 فاطمة عواد عبدهللا حنتوش 35

 فٌصل كرٌم جاسم لطٌف 36

 

 االسم الثالثي  ت

 كوثر عبد الكاظم أبو شنٌن عبد الظاهر 37

 محمد حسن عبد عواد 38

 محمد طالب كاظم علً 39

 محمد ناجح رسول نور 40

 مرتضى مهدي صالح شنٌار 41

 مرٌم هادي عاجل جبر 42

 مصطفى رحٌم عطٌة رداد 43

 منتظر صالح سوادي جبر 44

 نبأ عبد الحسن حسونً علً 45

 نور الهدى خٌري خضٌر حمدان 46

 نور عباس باذور حسٌن 47

 نور عبد الحسن بزون نجم 48

 فرحان هدٌل صالح عبد المحسن 49

 هند سمٌر سالم علً 50

 وسام سوادي جالً فرحان 51

 ولٌد خالد حسٌن عجٌل 52

53 

حسن رٌاض حسن عبٌد / ناجح بثالث 
 مواد فقط مطالب بها

54  

55  
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 2019-2012في الدور االول للعام الدراسي  المكملون طلبت المرحلت الثانيت اسماءاعالن/ 

 
 مواد الرسوب  االسم الثالثي ت

 مكمل احمد راضً سوادي عبٌد 1

 مكمل اسماء حبٌب عواد هاشم 2

 مكمل بنٌن عقٌل عاجل مرٌبط 3

 مكمل رقٌة مشتاق خضٌر عبد السادة 4

 مكمل رهاب داخل عبادي حسن 5

 مكمل سرور جاسم طرٌف حمود 6

 مكمل صفا مسلم هاشم سلمان 7

 مكمل ابوٌرطارق مكصد جابر  8

 مكمل نور الهدى جاسم عبد جابر 9

 مكمل هاجر سالم حاكم علً 10

 مكمل ٌاسر عبد األمٌر نجم عبد الحسٌن 11

 مكمل اٌاد علً شنٌن  حسن 12

13   

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 الثانيتطلبت العبور  اسماءاعالن/ 

 

 فقط حالة الطالب في مادة التحميل االسم الثالثي ت

 ناجح رندة نعٌم عجة  1

 ناجح زٌد جابر حسن  2

 ناجح طٌبة علً عبد العظٌم  3

 ناجح وصال كامل مشكور  4

 ناجح متقً حاكم برهان 5

 
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.

 


