
 

 (أ)نتائج طلبة الصف الثاني مسائي شعبة 

 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجحة حساتياالء خالد رشيد  1

 ناجح حاتم عبودابراهيم  خليل  2

 ناجح احمد احمد عبد الجبار سليم  3

 ناجح عباسافراح عباس احمد  4

 ناجح محمد جدوعاكرم صبحي  5

 ناجح خضيربشار جعفر  6

 ناجحة عيسى  عبد هللاجنات عبد الرزاق  7

 ناجح حسين حميد ضاحي 8

 ناجح حسينحسين محمد جبار  9

 ناجح حافظ لفتةحيدر عبد الرضا  11

 ناجح محمد رضا ضا رياض ر 11

 ناجح مفتن راضيرياض غالي  12

 ناجحة زهراء احمد عبد الحسين 13

 ناجحة خضير عباسزهرة هادي  14

 ناجحة حاتمزينة حقي اسماعيل  15

 ناجحة محيسنسارة حيدر محي  16

 ناجحة جعفر مهاوشسمية عبد النبي  17

 ناجح عبدسيف محسن شفيق  18

 

 

 

 

 المرحله الثانيه الدراسه المسائيه

 

 ت االسم النتيجه المالحظات
 1 االء خالد رشيد  

 2 ابراهيم خليل حاتم  

 3 احمداحمد عبد الجبار سليم   

 غير موجود

 
 4 احمد محمد بصيصو 

 غير موجود

 
 5 احمد كاظم جبير 

 6 افراح عباس اخمد  

 7 اكرم صبحي محمد  

 غير موجود

 
 8 بارق ادهام جواد 

 9 بشار جعفر خضير  

 11 جنات عبد الرزاق عيسى  

 11 حسين حميد ضاحي  

 12 حسين محمد جبار حسين  

 13 حيدر عبد الرضا حافظ  

 14 رضا رياض محمد  

 15 رياض غالي مفتن  



 16 زهراء احمد عبد الحسين  

 17 زهرة هادي حضير عباس  

 18 زينه حقي اسماعيل  

 19 سارة حيدر محي  

 21 سميه عبد النبي جعفر مهاوش  

 21 سيف محسن شفيق  

 22 شهد حسن جعفر عبود ناجحه 

 23 صبا عبد الرضا توفيق صالح ناجحه 

 24 عبد العزيز فاروق عبد العزيز ناجحه 

 25 عبدهللا محمد ابراهيم عباس ناجحه 

 غير موجود
 

 26 علي حسين عبد جاسم 

 27 قاسم صبيح حمود ناجحه 

 28 كافي حيدر محي ناجحه 

 29 ليث عادل عمار ناجحه 

 31 محمد اسامه عمران ناجحه 

 31 محمد عادل حسين مشجل ناجحه 

 32 مرتضى حسن هاشم ناجحه 

 33 مروة اسماعيل عكاب ناجحه 

 34 مسلم احمد يونس ناجحه 

 35 مصطفى ابراهيم صائب ناجحه 

 36 مصطفى حسن علي ناجحه 

 37 مهند احمد مهدي ناجحه 

 نقل الى الى الصباحي
 

 38 نادر راقي غالي 

 39 نور عبد الحسين علوان ناجحه 

 41 هاجر رعد عبد الخافظ ناجحه 

 41 ياسمين عيسى محسن ناجحه 

   42 

   43 

 

 مسؤل شعبه ب

 نادرة جميل. د

 


