
 قسم الفيزياء
 ديمقراطية المادة :                  2018/2019  : الصباحيةالمرحلة األولى   

 

 اسم الطالب ت

درجة 

 السعي

السنوي 

50% 

درجة 

الفصل 

  االول

درجة 

الفصل 

  الثاني

 

  25 17 42 إبراهيم سليمان علي خضر  .1
  17 15 32 إبراهيم يوسف محمد حسن  .2

  19 20 39 أبو بكر نزال عباس فاضل  .3

  23 18 41 احمد جميل خلف حسن  .4
  20 22 42 احمد حاتم شعبان ابراهيم  .5
  25 14 39 احمد حطاب مجيد خلف  .6

 قبول قديم    احمد سليمان داؤد  .7

  21 21 42 احمد طه عادي صالح  .8
  25 14 39 احمد عبدالكريم محمد ساجت  .9

  23 17 40 احمد عساف خلف جاسم  .10
  25 18 43 احمد علي حسين ابراهيم  .11
  25 18 43 احمد علي حسين حمد  .12

  25 15 40 احمد فاضل صباح محمد  .13
  25 18 43 احمد ماجد تركي  شهيد  .14

     احمد محمد نجم عبدهللا )ر(  .15
 مؤجل 23 23 46 احمد نعيم ندا  .16
  14 21 35 احمد نوري جلوب شرقي  .17
  19 21 40 اسامه سالم شكر محمود  .18

  15 14 29 اسراء جمعة كيطان عبيد  .19

  13 14 27 اسعد رمضان جاسم محمد  .20

  15 15 30 امجد علي غافل محيبس  .21

     انور صباح مجيد حسون )ر(  .22
  13 14 27 اواب  فاروق ولي حسين  .23
  25 25 50 اوس شكر حسين علي  .24
  23 21 44 ايسر جالل خلف تركي  .25
 مؤجلة 23 22 45 إيالف عماد احمد  .26
  25 17 42 ايمان مهند عبدالعزيز مهدي  .27
  19 14 33 ايمن جمال سعدون عباس  .28
  20 24 44 ايناس دحام جمال نريمان  .29
  25 17 42 بشير خليل إبراهيم بليش  .30
     بالل سامي حسين  .31
  25 19 44 بيداء واثق نقدي كامل  .32
  19 24 43 حاتم سطام حسن هالل  .33
     حارث احمد علوان )ر(  .34
     حازم جابر جفات عبد  .35

  23 21 44 احمد علي حسونحامد   .36
     حذيفة برهان جاسم جبل  .37

     حردان فاضل محمود)ر(  .38
  21 16 37 الحسن ثامر حسن مصطفى  .39
 لديه طلب تأجيل    حسن عباس هادي  .40
  24 16 40 حسن علي سالم مخيط  .41
  25 19 44 حسن ميسر محمد علي حسون  .42

  25 17 42 حسين رشيد حمود حسوني  .43

 لديه طلب تأجيل    محمد حسينحسين سامي   .44



 قسم الفيزياء
  18 16 34 حسين عبدهللا محمد زغير  .45
  17 15 32 حسين علي حسين حمود  .46
  13 15 28 حسين عليوي بعير صبح  .47

  17 15 32 حسين فاضل صالح جبر  .48

  18 14 32 حسين كاطع رحمن عباس  .49
50.  

 حفصة مصطفى احمد ندا
مؤجل حسب االمر االداري    

 28/1/2019في  3/13/431
  19 14 33 حمزة نزار حسين علي  .51
  17 14 31 حمزه خالد علي جاسم  .52
  25 17 42 حمزه عبد الحسين كريم شاهر  .53
     حنين جودت صبري حسن  .54

     حيدر جاسم محمد  .55

  23 15 38 حيدر كريم عبيس عبد  .56
  25 16 41 خالد عبد حمد حسين  .57
  25 17 42 خمائل إسماعيل احمد جاسم  .58
  25 15 40 دريد نصيف جاسم حسن  .59
  25 23 48 دموع محسن جميل جليل  .60
  23 23 46 رامي كامل مهدي صالح  .61
  25 16 41 رسل كمال عبدهللا حسن  .62
  15 17 32 رسول هادي عبيد كاظم  .63
 لديه طلب تأجيل    رفاعي عبدالستار حماد صالح  .64
  17 15 32 رفاعي محمد احمد ميزر  .65

  20 14 34 فارس رقيه احمد عبدهللا  .66
  23 16 39 رياض احمد كاطع حنوف  .67

68.  
 رياض قاسم محمد دخيل

مؤجل حسب االمر االداري    
 28/1/2019في  3/13/431

69.  
 زهراء عدنان راعي عطيوي

مؤجل حسب االمر االداري    
 28/1/2019في  3/13/431

     سالم حسين محمد  .70

  25 14 39 سجاد رعد  كاظم عبيد  .71

  13 16 29 احمد حميدسجاد عبد   .72
  25 17 42 سجاد كريم علوان غفله  .73

  21 17 38 سراب عدنان سرهنك  .74

   18 18 سرمد محمد غيدان  .75

 ولديه طلب تأجيل 17/18مؤجل     سطم حجاب سعود  .76
     سعاد عبدالكريم محسن)ر(  .77
  21 21 42 سعد احمد سلطان فضاله  .78
  25 18 43 سعد إسماعيل جدوع احمد  .79
  25 18 43 عبدهللا جاسم محمدسعد   .80

  19 21 40 سعد محمد حمودي حسين  .81
  19  19 سعدية محمود حمد  .82
  25 19 44 سعيد عزالدين حسن ابراهيم  .83

  25 20 45 سماء فرحان محمد خلف  .84

  25 15 40 سميه محمد ريس نصيف  .85
  13 14 27 سيف جمال إبراهيم درويش  .86

  15 14 29 سيف نعمان جليل عزيز  .87
  15 13 28 شامل فالح حسن حمود  .88
     صابرين حميد قاسم  .89
  17 20 37 صالح عدنان مال هلل محمد  .90

91.  
 افنيوي صدام سعيد عويش

مؤجل حسب االمر االداري    
 28/1/2019في  3/13/431
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     صفاء حكيم بشير شالكه  .92
  25 15 40 صفاء فياض جاسم محمد  .93
  13 15 28 صفيه ياسين طه رجب  .94
  25 15 40 مهدي صالحصالح   .95
     صهيب نعمة حسين  .96
  21 14 35 ضياء عباس عبد سبتي  .97
  25 17 42 طارق رعد نايف إبراهيم  .98
  25 14 39 طاهر ثائر حامد خضير  .99
  17 17 34 طه محمد لطيف خلف  .100

  16 14 30 طيبة احمد حمزة براك  .101

  23 20 43 طيبة اركان حسن محمد  .102
  25 19 44 عادل رجاء فنيان مخلف  .103

  19 14 33 عباس جواد عبد الكاظم راضي  .104
  23 19 42 عبد االله علي جاسم حمادي  .105
  23 18 41 عبد الرضا حسين كاظم عريف  .106
  23 18 41 عبدالرحمن جمال صالح مخلف  .107
  19 15 34 عبدالسالم إبراهيم صالح نفيش  .108
  19 17 36 عبدالسالم سالم محمد حسين  .109
  19 18 37 عاشورعبدالسالم ياسين علي   .110
  25 22 47 عبدهللا حافظ احمد إبراهيم  .111
  15 19 34 عبدهللا راضي خلف عواد  .112
  13 16 29 عبدهللا سليمان علي عبدهللا  .113

  16 14 30 عبدهللا عباس عواد عداي  .114

  17 18 35 عبدهللا عبدالمهيمن عبدالجبار   .115
  23 17 40 عبدهللا عزالدين جمعة  .116
     كامل)ر(عبدهللا محمد   .117
  15 20 35 عبدالهادي بدر علي عبد  .118

  25 14 39 عبدالهادي عيدان زويد خليف  .119
  25 21 46 عبير إسماعيل خلف محمود  .120
  13 18 31 عثمان جليل إبراهيم زيدان  .121
  22 14 36 عثمان كريم حميد ساجر  .122

  17 17 34 عذراء محمد صافي هندي  .123
  25 20 45 عطية احمد هزاع علي  .124
  17 19 36 علي احمد جواد مصلح  .125

  13 14 27 علي اسود علي سليمان  .126
  17 22 39 علي حسين علي عيسى  .127

  23 15 38 علي حسين محمد فهد  .128
  13 14 27 علي عباس عبد غانم  .129

  18  18 علي عباس كريم عباس  .130
131.  

 علي عبود احمد عبد
مؤجل حسب االمر االداري   16 16

 28/1/2019في  3/13/431
     علي فائز نعيمة شالش  .132
     علي محمد سليمان محمد)ر(  .133
  25 14 39 علي محمد عزاوي محمد  .134
  17 22 39 علي محمود حمد خضر  .135

  18 14 32 علي نزار اسماعيل مصطفى  .136
  25 14 39 عمر حسين علي ضيدان  .137
  25 14 39 عمر علي عزيز علي  .138
  13 17 30 عيسى فائق زعيان احمد  .139
  25 20 45 صالح محمدغادة علي   .140



 قسم الفيزياء
     غفران عصام مجيد طه  .141
     غفران محمود احمد عبدهللا  .142

     فاتن نافع احمد علي  .143
  25 16 41 فاطمة حماده متعب سالم  .144
     فاطمة خليل محمد هماش  .145

     فاطمة قاسم محمد  .146
  25 15 40 فاطمة مصطفى زيدان خليفة  .147
  19 18 37 فرحان داخل عبد الحسين مطر  .148
  22 22 44 قتيبة عبدالقادر محمد حسين  .149
  18 15 33 قيس صادق جياد خرام  .150

  25 16 41 قيصر حسن علي جمعة  .151

  17 15 32 كريم حاتم إبراهيم حمزه  .152
  25 14 39 كوان احمد دهام خلف  .153
     لمى عدي محمود)ر(  .154
  23 18 41 مازن محمد سعدون  .155
     مالك احمد محمد  .156
  23 16 39 صالح نفيشمحسن عبدهللا   .157

     محسن علي جاسم  .158
  16 14 30 محمد احمد محمود محمد  .159
  21 14 35 محمد جاسم مونس صفر  .160
  25 18 43 محمد جمعة بكر محمد  .161

  13 19 32 محمد خضير عبد الكاظم جبر  .162
  16 14 30 محمد دخيل خلف حسين  .163
  25 18 43 محمد صباح كمال علي  .164
  22 16 38 عبدهللامحمد عقيل منصور   .165

  19 14 33 محمد علي حسين خلف  .166

  13 18 31 محمد مجيد غضبان مطير  .167
  18 22 40 محمد محسن برزان طه  .168

   15 15 محمد محمود حمد صالح  .169
   14 14 محمد نعيم حامد عبود  .170
  25 17 42 مروج حسين علي جاسم  .171
  13 18 31 مريم صالح حمد منصور  .172

   17 17 سليمانمسلم دوحي جبار   .173
     مصحف اقتصاد عبد ظاهر  .174
     مصطفى احمد طه عطوان  .175
     مصطفى سرور احمد صداع  .176
     مصطفى طه  فلوح علوان  .177

     مصطفى عبداالله عبدالقادر   .178
  25 21 46 منار إسماعيل حماش جاسم  .179
  25 16 41 منال صدام حسين علي  .180
  19 21 40 منتظر عبدالحسين شالكه  نمر  .181
  17 18 35 مها عباس ابراهيم  .182
   20 20 موج عزيز جاسم محمد  .183
  21 17 38 مياده صابر محمود سلوم  .184
     ميسر جاسم محمد  .185
  23 14 37 ناهر سليمان احمد ربع  .186
     نسيم طالب عبدهللا  .187
     نغم احمد محمد  .188
  13 24 37 نور الدين طاهر حميد ابراهيم  .189
     نور الهدى عامر علي  .190
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  14 14 28 نور رافد إبراهيم لطيف  .191
  25 22 47 نور شارع دلف  .192
  13 20 33 نور عباس خيري عبدالحسين  .193
  23 16 39 هاشم طه إسماعيل علي فاضل  .194
  13 16 29 هدى هاني احمد دهام  .195
  16 19 35 وقاص عبدهللا محمد خلف  .196
  23 18 41 يحيى خميس ركاض  .197
     يوسف زعيل ادريس ماجد  .198
  19 14 33 يونس شريف قادر محمد  .199
  19 15 34 يونس عبدهللا جاسم محمد  .200
 2018/2019مؤجلة لعام     ريحانة صباح ابراهيم علي  .201

 
 

 

 

  2019  – 2018قسم الفيزياء للعام الدراسي  –أسماء طلبة المرحلة األولى 

 الديمقراطية                                       :                                                  الدراسة المسائية

 اسم الطالب ت

السعي 

السنوي 

50% 

درجة 

الفصل 

 االول

درجة 

الفصل 

 الثاني

 المالحظات

  25 17 42 إستبرق رباح لطيف  .1

  25 21 46 زينب سامي عبدالكريم  .2

  17 14 31 عبداللطيف محمود لطيف  .3

   14 14 عبدهللا عالء سامي  .4

     لبنى محمد جاسم  .5

  13  13 محمد سعيد حميدي  .6

  25  25 محمد عبدهللا خلف  .7

     محمد ثائر سعود  .8

  21 14 35 مراد ياسين حديد  .9

  25 16 41 مريم محمد عبدالكريم  .10

  19 25 44 سعدية محمود حمد  .11
 

 

 

 ئيس القسمر               مدرس المادة                                                                

 .د. نديم خالد حسنأ  م.م. سامي احمد فيصل                                                        

 


