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 ت االسماء الشعبة النتٌجة المالحظات

 1 منذر محمد عبود رشا أ ناجحة قرار بالرٌاضٌات

 2 سمٌة عباس عبد الستار أ ناجحة قرار بالرسم

 3 مارٌا قاسم جٌاد حدٌد أ ناجحة 

 4 مصطفى احمد عباس أ ناجح 

 5 مصطفى علً ابراهٌم أ ناجح 

 احمد صباح عبد الستار عبد ب ناجح 

     

 

     

 الرزاق

 

6 

 7 اسامة عدنان ثابت ذاكر ب ناجح 

 8 رسل نعمان عباس ب ناجحة قرار بالمٌكانٌك

 ناجحة 

 

 9 مٌسون حسوب جبار فرج ب

 هدٌل خالد برا امٌن ب ناجحة 

 

11 

 سجى سعد سلمان كاظم ج ناجحة 

 

11 

 12 سدر عمار علً حسٌن ج ناجح 

 13 هبة حاتم ابو الهٌل ج ناجحة قرار باالحصاء

 14 وقار محمود حمد كاظم ج ناجحة قرار بالمٌكانٌك
15 
16 

 15 حٌدر فاضل محسن د ناجح 

 سارة عماد سلمان خلٌف د ناجحة قرار بالمٌكانٌك

 

16 

 علً عبد الحسٌن ارحٌمه جوده د ناجح 

 

17 

 علً عمار عبٌد سالم د ناجح 

 

18 

 عمر سالم جاسم سلمان د ناجح 

 

19 

 21 محمد جمعة محمد فرحان د ناجح 

 21 مها محمد عبد الغفورشاكر د ناجحة قرار باالحصاء


 

 
 المالحظات

ةالشعب النتٌجة  
 

 االسماء
 

 ت

 1 اٌة عماد جعفر احمد ا ناجح قرار رٌاضٌات

 2 بان داود سلمان مصطفى ا ناجح 

 3 حسن بهاء عبد الحمٌد ا ناجح 

 4 عبد الحمٌد لطٌف نجم ا ناجح 

 5 عتاب نزار خلف فاضل ا ناجح 

 6 محمد زٌاد محمود عبد السالم ا ناجح 

 7 ه ٌوسف محمد علًجمان ب ناجح 

 8 حسن غسان عدنان ب ناجح 

 9 زهراء غسان لؤي ٌوسف ب ناجح 

 10 زٌنب عبد هادي عباس ب ناجح 

 11 محمد حمٌد عودة سجل ب ناجح 

 12 منتظر محمد عباس محمد ب ناجح 

 13 مهند حٌدر ٌوسف محمد ب ناجح 

 14 نور طارق امٌن عبد ب ناجح 

 15 نورس سعد مجذاب ب ناجح 

 16 احمد جمٌل جاسم الزم ج ناجح 

 17 اٌه عبد هادي جاسم ج ناجح 

 18 اٌهاب محمد جواد عبد ج ناجح 

 19 بكر نبٌل غازي فرحان ج ناجح مبانً قرار

 20 سٌف الدٌن سلمان حمد ج ناجح قرار رٌاضٌات وموائع

 21 نور اٌاد سلمان داود ج ناجح قرار مساحه
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 22 احمد راضً خمٌس محمد د ناجح 

 23 احمد عالء الدٌن نجم عبد د ناجح قرار رٌاضٌات

 24 البشٌر محمد سنان عبد الحق د ناجح 

 25 الهام عبد الرزاق ٌاسٌن هاوي د ناجح 

 26 حٌدر احمد شوقً عبد الباري د ناجح 

 27 زٌنب ضٌاء رضا عبد هدو د ناجح 

 28 زٌدانفاخته باسم حمدي  د ناجح قرار موائع

 29 فاطمه عباس خضٌر جبر هللا د ناجح 

 30 فٌروز مهدي صالح سلمان د ناجح قرار رٌاضٌات

 31 منتظر خالد كاظم د ناجح برمجه قرار

 32 هاله مخلص عبو ابراهٌم د ناجح 

 


 



 المالحظات

 الشعبة النتٌجة
 

 

 
 االسماء

 
 ت

 1 امال سلمان جواد كاظم أ ناجحة قرار انشاءات

 2 اٌة صباح صالح الدٌن أ ناجحة قرار تحلٌالت

 3 رسل محمد محسن علً أ ناجحة قرار مرور

 4 صبا صادق خضٌر دندن أ ناجح 
منار زاهد محمد علً  أ ناجحة 

 محمد

5 
طٌهاحمد طه عبد ع ب ناجح   6 
 7 زٌنب كاظم طاهر علً ب ناجحة 

 8 رونق صباح هاشم ب ناجحة 
 9 سجى حاتم عبد االمٌر ب ناجح 
 10 علً محمد عبد الرضا ب ناجح 
 11 محمد فاضل قاسم سلمان ب ناجح 
خالد خالد صبٌح عبد  ج ناجح 

 الرزاق

12 
 13 دعاء جبار عبد هللا ج ناجح 

 14  صااء مصطاىعبد هللا ج ناجح تحلٌالت قرار
 15 علً سمٌر توفٌق ٌحٌى ج ناجح 
 16 علً هاتف سالم محمود ج ناجح 
 17 فاطمة احمد محمد غرٌب ج ناجح 
 18 فراس محمد نوري ج ناجح 
 19 فرحان ستار شالل ج ناجح 
 20 كرار مهدي علً حسون ج ناجح 
 21 مصطاى محمد حسن ج ناجح 
مصطاى محمد مظار  ج ناجح 

 محمد علً

22 
 23 احمد عماد عباس د ناجح 
 24 براء قٌس نعٌم حسٌن د ناجح 
 25 رؤى قاسم فوزي حسن د ناجحة 
 26 سرى فالح سعٌد خلٌل د ناجحة 
 27 محمد جاسم رزاق د ناجح 
 28 مرٌم ولٌد غازي مٌرجان د ناجح 
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 29 هبة حسن غانم خلف د ناجح 
الكرٌم سلمان هدٌر عبد د ناجح   30 

 
 
 

 النتٌجة الشعبه اسم الطالب ت

 ناجح A احمد فراس عبد الغني 1

 ناجح A احمد عبد الرضا زامل 2

 ناجح A اسماء كرومي علي مصطفى 3

 ناجح A اسماء ناهض يوسف صالح 4

 ناجح A بهاء الدين مهدي جوامير 5

 ناجح A حسام عباس علي حسين 6

 ناجح A حسن هيثم عبد الحسين خلف 7

حسن عبد الكاظمحسين  8  A ناجح 

 ناجح A حوراء جعفر خالد جبار 9

 ناجح A رفل مهند قاسم محمد 11

 ناجح A ريم شعالن نزار محمد 11

 ناجح A صبار حميد حسين عبد اهلل 12

 ناجح A طيبة هاني سعدي صالح 13
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 ناجح A علي رحيم بهار ندى 14

 ناجح A عصام خضير عباس علي 15

هليوي عجالنفرح رحيم  16  A ناجح 

 ناجح A فيان مأمون سالم حنا 17

 

 النتٌجة الشعبه اسم الطالب ت

 ناجح A محمد قاسم كاظم سلمان 18

 ناجح A مصطفى سداد كاظم محمد 19

 ناجح A مصطفى عادل عباس محمد 21

 ناجح A نادية سلمان حسين موسى 21

 ناجح B ابرار اكرم عبد الحسن محمد 22

حسين علوان خضيراحمد  23  B ناجح 

 ناجح B احمد سعد كريم احمد 24

 ناجح B اديب احمد اديب احمد 25

 ناجح B ايفان عماد محمد قاسم 26

 ناجح B اية محمد حميد محمد 27

 ناجح B االء محمد صالح هادي 28
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 ناجح B سجاد فوزي محمود صالح 29

 ناجح B عباس محمد عبد حسين 31

جميل نعيمفادي رافع  31  B ناجح 

 ناجح B هدى حسن حميد شرهان 32

 ناجح B يوسف عماد يوسف محمود 33

 ناجح B مصطفى ياس خضير علي 34

 

 النتٌجة الشعبه اسم الطالب ت

 ناجح C احمد زهير جواد كريم 35

 ناجح C تبارك سليم ابراهيم محمد 36

 ناجح C زينب نزار مجيد صالح 37

صحيبصادق حمود وسمي  38  C ناجح 

 ناجح C عباس ثامر حسن علي 39

 ناجح C عبد الرحمن داود سلمان حمدي 41

 ناجح C قحطان عبد الجبار نايف 41

 ناجح C مياسة هاشم صبري سعيد 42

 ناجح D حسين عبد اللطيف جاسم حمود 43
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 ناجح D زينب عبد الجبار ابراهيم عباس 44

 ناجح D سحر حسين علي حسين 45

 ناجح D سيف شاهين كامل عباس 46

 ناجح D مصطفى محمد حسين عريف 47

 

 

 

 
 


