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 2019/     /  التاريخ: 

 

 2019-2012الناجحون في الدور االول للعام الدراسي  الرابعتطلبت المرحلت  اسماء /اعالن
 

 االسم الثالثي  ت

 اسراء حسٌن عوده دافر 1

 اسٌل جواد كاظم سهر 2

 المعتز عبد الرزاق جبر طوكان 3

 كاطع موحان عبد الهادياٌات  4

 اٌالف نجم عبد ماضً 5

 بشائر ٌاسر مشعل عواد 6

 بنٌن قاسم علوان عزوز 7

 حسٌن عدنان برٌج حبشان 8

 حنان كاظم جواد كافً 9

 حوراء حسٌن مهدي حمدان 10

 رحاب علً عبد الحمزه هوٌدي 11

 زمن غانم حطحوط جبار 12

 ساره هداوي مرهج شجاي 13

 علً عور بشٌرصابرٌن  14

 ضحى حسن شنٌن سلمان 15

 علً محمد خضٌر بدٌح 16

 عهود مجٌد رحٌم خضر 17

 غٌداء حسن عذاب لغط 18

 فاطمه عبد الكرٌم عبدهللا محمد 19

 فرقان برهان ابراهٌم جاسم 20

 كوثر صالح صبر سعد 21

 كوثر مزهر هوٌجل جوٌر 22

 لٌلى محمد شروم ورهاد 23

 برٌج حبشانمروة معادي  24

 مصطفى حسٌن عبد علً حمد 25

 منتظر انور جفات ثجٌل 26

 نور هوٌدي عبد برٌد 27

 هدى وعد  فضاله عباس 28

  

  

 
 
 

حالت عدم وجود اسن الطالب ٌزجى هزاجعت القسن وجلب  وفًالستالم النتٍجت ،  قسن علوم الحٍاةعلى جوٍع الطلبت هزاجعت  مالحظت:
 .لحٍي صدور االهز االداري وثٍقت رسوٍت هذا االعالىعد ٌوال ، بزاءة الذهت 
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 العدد: 

 2019/     /  التاريخ: 

 
 

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

 
 مواد الرسوب االسم الثالثي ت

 مكمل احمد حسن محمد فلٌح 1
 مكمل احمد ناصر عواد باجً 2
 مكمل اٌناس حسن علوان حمادي 3
 مكمل بنٌن فلٌح  جفات معود 4
 مكمل حسن أحمد جاسم ابرٌج 5
 مكمل حسٌن رٌسان تالً علً 6
 مكمل حمٌدي حنٌن ستار جبار 7
 مكمل رامً ٌونس حسٌن علً 8
 مكمل رٌام شنان ناجً شعالن 9

 مكمل سعد مالح ردٌنً مناحر 10
 مكمل عدنان حسٌن عبد ٌاسر 11
 مكمل قائم محمد رحٌم ناصر 12
 مكمل لٌنا هادي جاسم حمزه 13
 مكمل محمد عبد الحسٌن فزاع وناس 14

   
 
 

حالت عدم وجود اسن الطالب ٌزجى هزاجعت القسن وجلب  وفًالستالم النتٍجت ،  قسن علوم الحٍاةعلى جوٍع الطلبت هزاجعت  مالحظت:
 .لحٍي صدور االهز االداري وثٍقت رسوٍت هذا االعالىعد ٌوال ، بزاءة الذهت 

 


