
    
 ( أ )                      الدراسة الصباحية

                                                                الثانية المرحلـــــــــة                                 
                                    2015 /2016    

  االســـــــــــــــــــم ت
  ناجح  ودة داغراحمد كاظم ع .1
 مكمل احمد كريم عبود فياض .2
  ناجحة  أريج يوسف صالح لطيف .3
 ناجحة  أسماء جمعة برهان علي  .4
  ناجحة  أية محمود منذر .5
 ناجح  باسم محمد كريم علوان  .6
  ناجحة  بتول صالح زغير .7
  ناجحة بشرى محمد غافل مخليف .8
  مكمل   حسين ابراهيم حمد  .9

  مكمل  خطاب جبار جاسم سمهير .10
 ناجحة  دالل محسن عبد حميدي .11
  ناجحة  رانية حميد يحيى مجيد .12
  مكملة  رانية كمال عبد الله محمد .13
  ناجحة  رغد جواد هاشم جاسم .14
 مكملة  رغد خضير ذكر ناصر .15
  ناجحة  رغد سعد فاضل حسين .16
  ناجحة  رقية علي خميس حمادي .17
  ناجحة  زينب احمد عبد الله .18
 ناجحة زينب ستار عبدالقادر .19
 ناجحة ينب محمد علوان بجايز .20
  ناجحة  سارة جودة بادي كاظم .21
 ناجحة  سجى رضا عويد نبهان .22
  ناجحة  سجى محمد عبد مظلوم .23
 ناجحة سراء ياسين هندي محمد .24
  ناجحة  شهد عدنان محسن .25
  ناجحة  صفاء مهدي كريم عتيج .26
  ناجحة  ضحى عبد الحسين جواد .27
  مكملة  ضحى مجيد عبد الرضا .28
  ناجحة  كامل حمودطيبة طالل  .29
  مكمل  عبد الله فاضل علي .30
  ناجحة  عذراء رجاء سلمان محمد .31
  ناجحة  عذراء ستار عبد القادر .32
  ناجحة  عذراء مهدي ناهي .33
 مكمل علي خليل حيدر عزيز .34
  ناجح  علي رافد جعفر علي .35
  ناجحة  لمياء عبود احمد .36
  ناجحة  ماريه فاضل حسن علي .37
  ناجحة  مروة بالل حميد احمد .38
  ناجحة  مروه جبار شلتاغ هويدي .39
  ناجح  معاذ احمد جلوب .40
  مكملة  نور عبد الستار علي حسن .41

 
 
 
 
  
  
  
  
 



  
  ( ب )                   دراســــــة الصباحيةلا                         

  ثانيةال المرحلـــــــــــــة
2015/2016  

  النتيجة  االســـــــــــم ت
  اجحن  احمد طالب حمادي صالح .1
  ناجحة إزهار صادق عبد الرضا .2
  ناجحة  اسراء زهير هاشم جعفر .3
  ناجحة  أمل جواد كاظم حمدان .4
  ناجحة  أية سالم عويد يأس .5
 ناجحة  أية علي حسن ناصر .6
  ناجحة  اية مصطفى محمد علي .7
  ناجحة  أيمان هادي عبد الله حمود .8
  ناجحة  براء محسن قاسم .9

  ناجحة بلسم حازم فاضل مهدي .10
  ناجحة  ارك عبود علي عباستب .11
  ناجحة  تقى وسام مداح عبد الرزاق .12
  ناجحة  حنين ستار جبار .13
  مكملة  دعاء عبد الرحمن مهر .14
  ناجحة  رسل خليل إبراهيم حميدي .15
  ناجحة  رفل حاكم عبد علي .16
  ناجحة  رقية علي كاطع ماذي .17
  مكملة  زهراء خضير كشاش هادي .18
  ناجحة زهراء صالح هادي كانوص .19
  ناجحة  شهاب احمد عبد الله زينب .20
  ناجحة  سارة عبد المجيد حماد حسين .21
  ناجحة  سارة منعم احمد .22
  ناجحة  سهر سعد حسين ناصر .23
 ناجحة  شدن حمودي زين الدين عبد .24
  مكمل  عمر عدنان كاظم علي .25
  ناجحة  فاتن عبد الحسن علي .26
 ناجح فاضل فاضل هادي عباس .27
  ناجحة  فاطمة سالم جبر مثنى .28
  ناجحة  عدنان عبد األمير فاطمة .29
  ناجحة  فاطمة محمد حسن .30
  ناجحة  فرح حسن علي حسين .31
  ناجحة  مروة احمد محل كركز .32
  ناجحة  مروة طه فالح حسن .33
  ناجحة  مينا زكريا صبري علي .34
 ناجحة  نبا ماجد عباس جسام .35
  ناجحة  نمارق فاضل نصيف جاسم .36
  ناجحة  نور محمد عطيه صفوك .37
  مكملة  سنهدير خالوي مانع محي .38
 ناجحة  هديل جعفر سعود ناشور .39
 ناجحة  هناء جبار محمد حمد .40
  ناجحة  والء علي قاسم علي .41
  ناجح  ياسر خضير غزال عودة .42

                    



  (ج)                        الدراسة الصباحية                            
  لثانيةا المرحلة
2015/2016  

 النتيجة االســــــــــــــــم ت
  ناجحة  ابتهال كاظم فليح حسن .1
  ناجحة  أسراء عبد الحسين ارحميه .2
  ناجحة  امارة رضا كريم محمد .3
  ناجح  أمير مظفر جبار عيسى .4
  ناجحة آيات مثنى فليفل سلمان .5
 ناجحة  جنه ثابت نعمان عثمان .6
 مكمل  ابراهيم حمدحسين  .7
  حةناج  حوراء عالء كريم ياسين .8
  ناجحة  حوراء غانم حسن علي .9

  ناجحة  ديانا كريم هاشم .10
  ناجحة  رسل حميد فليح حسن .11
 ناجحة  رسل علي رحيم هوير .12
 ناجحة رسل محمود حسن والي .13
  ناجحة  رغد علي ناجي محمد .14
  ناجحة  زهراء صالح شكر محمود .15
  ناجحة  سجى احمد شنين حسين .16
  ناجحة  سجى عبد العظيم جبار ياسين .17
  ناجحة  هادي محمد فرحانعبير  .18
  ناجح  علي ستار جبار كاطع .19
  ناجح  علي شمال كزار مالح .20
  ناجحة  فاتن عبد الرزاق عبد الله .21
  ناجحة  فاطمة علي حسين بريبر .22
 ناجحة  لبنى شبيب عبد باني .23
  مكمل  لؤي هيثم رسول صالح .24
  راسب بالغش  محمد علي محمد لعيبي .25
 ناجحة مريم شنان رمضان دفار .26
  ناجحة  ر ظافر غازيمنا .27
 مكمل مهدي علي فزع سيد .28
 ناجحة  ميس جمعة عرنوص .29
 ناجحة نجالء عبد الرسول بلبول عسكر .30
  ناجحة  نرمين إبراهيم بابا مراد .31
  ناجحة  هدى عبد الله دعيج شهد .32
  ناجحة  هديل خضير عذار محيسن .33
  ناجح  يحيى كريم عطيه عودة .34
 ناجحة يسر عبد القادر داود سلمان .35

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ( د )             الصباحيةالدراســــــــــة 
  ثانيةالالمرحلة 

2015 -2016  
 النتيجة  االســــــــــــــــــم ت

  ناجح إبراهيم خالد مصطفى  .1
 ناجحة  احالم علي سنيد عواد .2
  مكملة  أزل حازم محمد .3
 ناجحة  أسراء كاظم لفته موهي  .4
 ناجحة  أالء سعد قاسم محسن .5
  ناجحة  علي إسماعيل أميرة  .6
  مكملة  حبيبأنسام جواد كاظم  .7
  ناجحة  آيات عبد الزهرة ناصر حسين .8
 مكملة  حوراء محمد رحيم حسن  .9

  ناجح  خالد غزال حزيم  .10
  ناجحة  دنيا سالم بناي رسن .11
 ناجحة رسل نجاح حسن  .12
  مكملة  رفقه حيدر مجيد طاهر .13
  ناجحة  رفيده عبد المطلب هاشم  .14
  ناجحة  لحام صائرفيف و .15
  ناجحة  زهراء علي سردال .16
 مكملة  زهراء علي مجيد رشيد  .17
  ناجحة زهراء محمد نحو طراد  .18
  ناجحة  زينب أركان رحيم جبر  .19
  ناجحة  زينب جواد شمه مراد .20
 ناجحة زينب عبد الستار صادق  .21
  ناجحة  سارة احمد سلمان  عيسى .22
  مكملة  سارة عداي خميس حسين .23
 ناجحة   سرى جمال سلمان خضير .24
  ناجح  سيف عبد الواحد راهي .25
  مكملة  ضحى رعد عليوي منصور  .26
  ناجح  عبد الرزاق إسماعيل عبد القادر .27
  ناجح علي محمد قاسم عبد الكريم .28
  ناجحة غدير حسن زويد عنيب  .29
 ناجحة  غفران علي سلمان مناحي  .30
 ناجحة  لقاء محي حسن عباس  .31
  ناجحة  مريم خضير مري .32
  ناجحة  ضمد  مريم سعد محمد .33
 ناجحة  مريم عبد الحميد عبد اللطيف .34
  ناجح  مصطفى محمد موات عناد .35
 ناجحة مها مازن محمد جسام  .36
  ناجحة  نبع عبد الوهاب عزيز مجيد  .37
  ناجحة  نداء طه قاسم خليل .38
  ناجحة  نسرين خليل عبد علي .39
  ناجحة  نور عبد الرحيم لعيبي .40
  مكملة  نورا عبد النبي خليف داخل .41
 ناجحة يل احمد لطيف حبترهد .42
  مكملة  وديان مهدي صالح طويب  .43

   


