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 ا  

                           الدور االول                                                                                ثالثةالمرحلــــــــة النتائج 
 أشعبة   (

  الدراسه المسائيه
2015 – 2016 

 
 ت االســـــــــــــــــــــــم النتيجه
  ناجحه
 

  حمدمعبيد إبراهيمابتسام 
  كاظم حسين غصيباحمد  ناجح
   احمد محمد شهاب احمد  مكمل
   احمد هادي عبد مكمل
   أركان محمود أمين ميكائيل ناجح
  سامي عباس محسن إسراء ناجحه
   اسعد جبار مجهد مكمل
   تبارك مسلم كاظم مكملة
   أيوب سبتي جمعه سبتي ناجح
  بان ناظم ابراهيم عباس مكمل
  عون عبيد خميسبالل فر مكمل
  مراد عدنان مراد شاهاتمار ناجحه
  تمارة وضاح زكي فرج ناجحه
  حسين عالء الدين جمعة حسين ناجح
  حنين جعفر صادق باقر مكمل
   حيدر عبد سالم فرحان ناجح
   األمير حسين علي ددعاء عب ناجحه
  رسل ناصر عليوي مشكور ناجحه
  رسول عبد السجاد حسين موزان ناجح
  رغد سعدي كاظم داود ناجحه
  زينب محمد حسين علي حسن ناجحه
  سعدون مصطفى أزهرسارة  ناجحه
   سعد لطيف محمد بديوي مكمل
  مهدي سيف علي فاضل ناجح
  صفاء عبد الكريم حمزة الدخان ناجح
   صالح عبد الله محمد مكمل
  عباس فاضل حاتم شمخي مكمل
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 ت االســـــــــــــــم 
 28  عباس موسى علوان حمد ناجح
 29  عباس يعقوب يوسف عبد العزيز مكمل
 30  علي حسن زاير لفته مكمل
 31  علي شياع حسين خلف مكمل
 32 غيث عبد العباس عاصي شنان مكمل
 33 فاطمة عداي عبيد حمزة ناجحه
 34  فوزي صالح علي حسين مكمل
 35 لجين محمد مطر نزال ناجحه
 36 ق محمود مجيدمحمود فري مكمل
 37  مروة سعد ناهض  حاوي ناجحه
 38 مصطفى صباح جعفر حمود مكمل
 39 نوال مهدي عبد الحسين حسن ناجحه
 40 نور رعد عباس حمد ناجحه
 41 هشام علي عباس محمد ناجح
  42  هناء خاجي صحن شري مكمل
  43  هيفاء سعدون كاظم عزيز مكمل
  44 وليد خالد هبسي زناد مكمل

  45  مثنى محمود جاسم جحنا
  46  انس عدنان ذياب -------- 
  47  انمار علي لطيف --------- 

 
  

  48  سهى مجيد جبر ------------------ 
 49  صالح حسن عجيل -------------------- 
 50  قحطان عدنان خنجر -------------------- 

 51  علي حسين علوان ناجح
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  ثالثةة الالمرحلــــــــنتائج   

  )بشعبة   (            ائيهالدراسة المســــ
 

2015 – 2016  
 ت االســـــــــــــــــــــــم النتيجه
 1 صبحي صالح أنور أصالة ناجحه
 2  اسعد فليح كريم ------- 
 3 عبد القادر عباس محمد أفراح ناجحه
 4 هاشم كريم جاسم أمل ناجحه
 5  غضيب عبد الله رانتصار جبا مكمل
 6  بسام محمد كاطع مكمل
 7 بشرى حمد فارس زكم ناجحه
 8 بشرى خضر مدب حسين ناجحه
 9 عودة ثريا عزيز رداد ناجحه
 10 رجب األميرحسن نجم عبد  ناجح
 11  حكمت حليم ضايع علك ناجح
 12 دة عبد اللهياحميد فاضل ع ناجح
 13  رقية عبد الهادي أبو حليبه  مدفون مكمل

 14  رائد يحيى خضير - ----------
 15 زهراء محمد صالح احمد ناجحه
 16 يسارة سعد عبد الجبار مهد ناجحه
 17  سارة عبد الله عمر حمودي مكمل
 18 خليل شهد صالح محمود مكمل
 19 عباس خضيرصبا فاضل  ناجحه

 20  علي عزيز  رداد عودة ------------ 
 21  علي عباس فاضل مكمل

 22  المنعم خفيعلي عبد  --------- 
 23 فاتن سؤال ذياب عبد الحسين ناجحه
 24  قاسم رحيم عبد الصاحب ناجح
 25  مثنى جلوي محمد ريحان ناجح
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 ت االســـــــــــــــم النتيجه
  26 محمد علي عزوب شبيك ناجح
 27 محمد محيبس سالم نجم مكمل
 28 مريم خلدون حسين علي مكمل
 29  مريم كريم جلوب ثاني مكمل

 30  هاجر باسل عبد المولى ----------- 
 31 هبة حسين سلمان علي مكمل
 32 يهيام رافد سعيد فيا ناجحه

 33  سيف الدين زيدان -------- 
 34  سعد جاسم محمد مكمل

  علي جودة كريم ------------ 
  

35 
 36  سندس عبد الله جدوع ---------------- 
 37  نبيل نظير هادي ------------- 
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  نتائج المرحله الثالثه  
  

 )جالدراسة المســــائية                            شعبة   (
  2016ر – 2015

 ت االســـــــــــــــــــــــم النتيجه
 1  أديان محمد رومي صباح مكمل
 2 لطفي محمود سعيد إستبرق ناجحه
 3 فرمجيد كاظم مدا أسيا ناجحه
 4  أمجاد سالم ثامر محمود مكمل
 5 علي عبد الحسين محمد آيات ناجحه
 6 بسمة حمودي حسن عبد الله مكمل
 7 بشرى محمود عبد الحسن ناجحه
 8  حسن جواد عبد الكاظم مكمل
 9  حسين إبراهيم خربيط  عليج مكمل
 10 حسين شكر حسين حبيب مكمل
 11  حنان نجم عبيد عاصي مكمل
 12 ن جاسمخالد لطيف حسو ناجح
 13 ذو الفقار بشير محسن ضيغم ناجح
 14 رباب عبد الله جعفر صالح  مكمل

 15 حمدرغد خالد محمود  -------- 
 16 زهراء علي حسين صخي ناجحه
 17 زهراء منعم محمد رضا محمد جواد ناجحه
 18  سارة مجيد جيجان فرمان مكمل
 19 سجى محمد شياع رشام مكمل
 20  ه جابرطارق عبيد جمع مكمل
 21  طيبة عبد الجبار موسى علي مكمل
 22 عصام مذكور عيسى كريم مكمل
 23 علي عدنان اكريم محمد مكمل
 24  علي هادي عبد محمد مكمل
  عمر محمود مجيد سلمان ناجح

  
25 

  26  غدير علي جعفر ناجحه
  27 غدير هادي صالح نصيف مكمل
 ناجحه
 
 

  28 فاطمة صباح صادق محمد

  29 طر الندى جعفر كاظم موسىق ناجحه
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 30  كوثر جاسم جمعه شنيعه ناجحه
 31  ليلى كاظم عبود جبر مكمل
 32  محمد ويل كاطع جرو مكمل
 33  مصطفى علي محمد كيطان مكمل
 34  مريم أكرم إبراهيم  محمد ناجحه
 35 مها طالب سلمان ساده ناجحه
 36 ميثم حسين جويريد كعيد مكمل
 37 كر عليميثم مهدي شا ناجح
 38 ميسم حسين علي زيد مكمل
 39 نور الهدى ثامر محمد رضا ناجحه
 40  نور صالح حسن ناجحه
 41 عباس حمدان خطاب دهور ناجحه
 42 وفاء علي كاظم جدوع مكمل
 43  سيف عبد الهادي نعمة زغير مكمل

 44  مصطفى عقيل ناجي ----------- 
 45  مصطفى إيليا محمد --------------- 

 46  علي عودة إبراهيم ناجح
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  47  عالء احمد خليل ------------------ 
 48  علي سليم حنتوش ----------------- 
 49  غفران رؤوف محسن عبد الرسول ------------------ 

 50  إسماعيل داوود سلمان -------------- 
 51  محمد احمد علوان ------------------- 

 52  زيدون جعفر نعمة مكمل
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 هنتائج المرحله الثالث  
  

 )دالدراسة المســــائية                            شعبة   (
2015 – 2016 

 ت االســـــــــــــــــــــــم النتيجه
 1  أسيل خالد محمد مكمل
 2  احمد ناجي عبد مطلك مكمل
 3  أنصاف محمد عبد التاج مكمل
 4 سن عليحأولياء رعد  ناجحه
 5 بشير منذر محسن ناصر ناجح
 6 الهادي مهدي صالح بيداء عبد ناجحه
 7 بيداء عبد الزم محيبس ناجحه
 8  تماره محمد جاسم 
 9 حسين علي نعمة حمزة ناجح
 10  حسام شاكر عبد الرحمن مكمل
 11 رشا صالح عودة عبيد مكمل
 12  رفل عامر كاظم شاكر مكمل
 13  رغد فاخر عبد الله حسين مكمل

 14 رنا سعد كاظم حسين اجحهن
 15 رنا سلطان قاسم الزم مكمل
 16 زينب غايب جبار محسن ناجحه
 17 زينب محمد عطا ضاحي ناجحه
 18 سجاد محمد كاظم مطر ناجح
 19 سوسن محسن عبد الحسين حسون ناجحه
 20  سيف علي كاظم مكمل
 21 شاهين شرهان جبار فرج مكمل

  
  22  انعباس صالح الدين عمر مكمل
 23 علي اخشين عباس دخيل مكمل
 24 غفران سعد حسين خليل ناجحه
 25 كوثر عالوي ناصر حسين مكمل

 26  محمد حلمي صادق -------- 
 27 مروة جبار جرو خميس ناجحه
 28  مروة محمد ثامر ناجحه
 29  مصطفى إبراهيم محسن مكمل
 30  نورهان إياد حسين عبد مكمل
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 31 جياد هاجر غالب كاظم ناجحه
 32 ورود احمد عبد عباس مكمل
 33 وسن حسن جاسم عبد الحمزة ناجحه
 34 وفاء كاظم عباس سعيد ناجحه
 35  عمر علي حسين علي مكمل

 36  غفران علي حسين -------------- 
  37  إيمان بديوي احمد 
  38  مقداد جواد كاظم حاتم ناجح
  39  رؤى خالد داود سلمان 

  40  طارق محمد مصطفى ----------- 
  


