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 التعتبر هذه الوثيقة رسمية 

 

 

 اسماء الطلبة الناجحين 
 

 

 

 

 

 

 أسماء الطلبة الراسبين
 

 

 للطالباالسم الثالثي  ت للطالباالسم الثالثي  ت للطالباالسم الثالثي  ت للطالباالسم الثالثي  ت

 قاسم عماد قيطان خويط 82 ساجد تركي جاسم 55 حياة رزاق وثيج حسين 28 ابتهال علي عاكول مالجي 1

 قحطان عادل حسن علي 83 سارة عبد كامل حجي 56 غاليخالد لطيف عوض  29 اسراء عالوي كوين عكاب 2

3 
اسراء كاظم عبد الزهرة عبد 

 الحسين
 كرار صالح عبد النبي عجمي 84 ستار عبد الحمزة حبل الطيف 57 خالد نايف هالل عصيد 30

 ليلى تيسير صبار كاظم 85 سكينة علي عبد هللا عباس 58 خضير عباس كاظم جالب 31 اطياف مهدي فيصل 4

 ماجد ناظم محمد دوالب 86 شهد حيدر محمد عثمان 59 دعاء عقيل محسن عجة 32 االء جبر علي جبر 5

 محمد ادريس ارحيم محسن 87 ضياء جواد حنتوش يونس 60 رائد علي كامل 33 االء عباس موسى عبدهللا 6

 محمد حسن مهدي حسين 88 ضياء شعالن حسن حمود 61 رباب محسن هاني عبود 34 امير فاضل بردان جبار 7

 محمد عبد الحسين درباش عبود 89 طيبة رياض مدلول رهيف 62 رسول رياض وناس 35 انعام جاسم محمد حسين 8

 محمد كامل محسن بزون 90 عباس صالح شريد 63 رضا مجيد جابر شوجه 36 اية محسن ياسين مجلي 9

 محمود شاكر عربيد 91 عباس فاضل مطرود 64 رغد حيدر احمد عبد الكريم 37 ايالف فالح عطية مهدي 10

 مريم منصور علي تركي 92 عبد الرحمن رزاق عزارة 65 رقية علي عبد العالي مهدي 38 ايمان رحيم عبد هللا رحمن 11

 مسلم محمد كاظم سلطان 93 عبد الرضا جعفر حسن دوالب 66 رقية كاظم حمزة عبد االمير 39 ايناس ظاهر عبد الرضا فرحان 12

 مصطفى احمد هادي حمزة 94 عبد هللا مهدي رجب راضي 67 ريسان هويدي طشه سماري 40 بنين عدنان خضر عباس 13

 مصطفى توفيق عبد الكاظم هالل 95 عزيزه كامل ساجت خلوف 68 زايد طارق نعمة فتنان 41 بنين محسن خلف تعيب 14

 منار صادق عاجل راضي 96 عالء لفتة كعيد عبد 69 زهراء باسم قنديل مزهر 42 بنين محمد جمعة عيدان 15

 مهدي عباس كاظم جويد 97 عالء محمد كاظم عبيد 70 زهراء حسين مهدي عباس 43 بنين نعيم شراد جوير 16

 ناصر ريكان صكر طشه 98 علي طالب نوري حبيب 71 زهراء رزاق كاظم محمد 44 بيرق فرج مجباس صايل 17

 نور احمد عبد منشد 99 علي محمد طحيور عيسى 72 زهراء عبد األمير عوض حمزه 45 تماضر فرحان جادر شلتاغ 18

 46 توفيق كاظم ناصر دوالب 19
زهراء عبد الكاظم عجالن عبد 

 الحسين
 نور ازهر منصور عبود 100 علي مرتضى نعمة عبد هللا 73

 نور عبد اللطيف عباس مطير 101 وحيد غزوان نزار رواك  74 زهراء قاسم عاجل شناوة 47 جالل جاسم عيدان بجاي 20

 نورة شهيد فيصل لفته 102 غفران ارحيم مطير عسكر 75 زهراء محسن عباس سلمان 48 جميل ثجيل لعيوس شهيب 21

 هبه رزاق عباس عبود 103 فاضل باسم حسوني علي 76 زهراء محمد شهد صافي 49 جنان ناظم رحيم إبراهيم 22

 هيلين فزاع جهادي خالوي 104 فاطمة جبر حسين زغير 77 مشتاق طالب عبد الحسينزهراء  50 حسين علي جبر 23

 وجدان خير هللا راشد كون 105 فاطمة جليل دخيل عزيز 78 زينب داود سلمان 51 حسين محسن عبيد دايخ 24

 االمير جابر محمدورود عبد  106 فاطمة حسين سلمان جابر 79 زينب هاشم وحيد راضي 52 حنين محمد صالح جبر 25

 وسن علي عور بشير 107 فاطمة مديح ناصر منشد 80 زينة سعودي باشي بديوي 53 حوراء عبد الحسين غركان حمد 26

     فالح حسين عويد صياح 81 زينة ناظم محمد سلمان 54 حوراء عبد العباس عودة صفوك 27

 الرسوبمواد  للطالباالسم الثالثي  ت
 علم نفس النمو امير نظيم ياسر كاظم 1

 الالفقريات بنين ادريس هاشم كريم 2

 علم االنسجة فاطمة ازهر معز حسين 3

 جميع المواد عطا هللا جعفر عطية غبن 4

 جميع المواد نور كريم عبد هللا علي 5


