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 الصباحية/ الدراسة  الثالثةالمرحلة                                                                                                       

 المالحظات النتيجة اسم الطالب ت

 حجب لعدم تسليم براءة الذمة خاطر  ابتسام محمد خلف  .1

  مكمل إبراهيم محمد علي صالح  .2

  مكمل احمد حسين جاسم محمد  .3

 حجب لعدم تسليم براءة الذمة احمد خليفة حسن محمد  .4

  مكمل احمد صالح فرحان  .5

 حجب لعدم تسليم براءة الذمة عطية دهشأحمد علي   .6

  مكمل احمد عيسى عزيز فياض  .7

  ناجح احمد فرج سلطان   .8

  ناجح أريج معن صالح محمد  .9

  مكمل هتيمي عبد هللا أمل سعد  .11

  مكمل أمير دخيل محمد سليمان  .11

  مكمل أياد احمد خضير   .12

  مكمل أية حافظ حمود قاسم  .13

  ناجح أية مثنى حميد محمد  .14

 حجب لعدم تسليم براءة الذمة ايالف حازم محمد حاتم  .15

 حجب لعدم تسليم براءة الذمة أيالف حسام احمد خضير  .16

  مكمل أيمن رسول علي عبد هللا  .17

  مكمل بارق حسين صالح جار  .81

  مكمل براء رشيد ناجي علي  .81

  مكمل بيداء حمدان جاسم  .02

  مكمل تاج ضاهد محمود محمد  .08

  مكمل تحسين محمد مطلك حمود  .00

  مكمل لطيفتقوى عبد المجيد حسن   .02

  ناجح ثروة رعد فارس احمد  .02

  ناجح ثريا صدام عواد جويريد  .02

  ناجح حسام بدر صالح محمد  .02

 حجب لعدم تسليم براءة الذمة حسن محمد إسكندر حبيب  .02

 حجب لعدم تسليم براءة الذمة حسين علي ابراهيم  .01

  مكمل حنان ساجد توفيق ابراهيم  .01

  مكمل خديجة عبد السالم مهدي  .22

 حجب لعدم تسليم براءة الذمة خولة راغب جاسم محمد  .28

  مكمل محمدرافد عايد جاسم   .20

  ناجح رقية صباح نوري محمود  .22

 حجب لعدم تسليم براءة الذمة رندة عباس محجوب  .22
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  مكمل زهراء برهان زيدان خلف  .22

  ناجح زهير موسى محمد حمود  .22

  ناجح زينب عباس مجيد محمد  .22

  ناجح زينة عايد حسن  .21

  ناجح سامي صعب محمود فرحان  .21

  ناجح سحر حمدان محمد حسن  .22

  ناجح سرور عبد الستار صبيح عايد  .28

  مكمل سفيان خليل إبراهيم احمد  .20

 حجب لعدم تسليم براءة الذمة سندس سعد مجيد محمود  .22

  مكمل سهول علوان خلف عطا هللا  .22

  مكمل سهى عبد خنجر خلف  .22

  مكمل سيف إبراهيم خلف  .22

  مكمل شذى خزعل محي الدين  .22

 حجب لعدم تسليم براءة الذمة صفا خالد مصطفى محجوب  .21

  مكمل صفا نعيم سامي الطيف  .21

  مكمل ضحى يوسف خلف حسين  .22

  مكمل ضياء محمد جوير احمد  .28

  مكمل طاهر سلوم يحيى خلف  .20

  مكمل طيبة احسان فاضل صالح  .22

  ناجح عالية سعد مطلك حميد  .22

 حجب لعدم تسليم براءة الذمة عالية فرحان محمد رجب  .22

  مكمل عبد الحكيم خليل عبد عباس  .22

  مكمل عبد الرحمن برهان خطاب عواد  .22

 حجب لعدم تسليم براءة الذمة عبد الرحمن عاصم منصور  .21

  مكمل الرزاق عبد هللا عبد الرحمن عبد  .21

  مكمل عبد الرحمن نجم صالح احمد  .22

  ناجح عالء لطيف عطية علوان  .28

 حجب لعدم تسليم براءة الذمة علي حسين جاسم  .20

  مكمل علي رجب مرعي حسن   .22

 حجب لعدم تسليم براءة الذمة علياء محمود إسماعيل علي  .22

  مكمل عمر عبد هللا خلف إبراهيم  .22

  مكمل عمر عماد جمعة حسن  .22

  مكمل فارس حسن إسماعيل علي  .22

  مكمل فائق حسن عبد محمد  .21
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  مكمل قاسم محي سالم عبد  .21

 حجب لعدم تسليم براءة الذمة لينا إبراهيم حسين حمد  .22

  مكمل محمد اثير مظهر لطيف  .28

  ناجح محمد عدنان حماد محمد  .20

  مكمل محمد فاضل جمعة حسن  .22

  ناجح محمد هادي صالل  .22

 حجب لعدم تسليم براءة الذمة محمود دحام عزاوي علي  .22

 حجب لعدم تسليم براءة الذمة محمود صالح مهدي احمد  .22

  مكمل قحطان رشاد جاسممحمود   .22

  مكمل مرتضى عالء عبد الحسين مهدي  .21

  ناجح مرشد خالد احمد  .21

 حجب لعدم تسليم براءة الذمة مروان شعالن احمد عواد  .12

  مكمل مروة محمد جهاد عبد هللا  .18

  مكمل مريم محمد خلف صالح  .10

  مكمل مصطفى بشار نصيف  .12

  ناجح مصطفى سعدون حمدي حسين  .12

  مكمل مصطفى عباس مهدي عيسى  .12

 حجب لعدم تسليم براءة الذمة ميادة أسعد عبد هللا مهدي  .12

 حجب لعدم تسليم براءة الذمة نرجس قيصر إبراهيم علوان  .12

  ناجح نزار سالم نوري عبد  .11

 حجب لعدم تسليم براءة الذمة نزهان ياس خضير  .11

  ناجح هاجر ياسين محمد عبد القادر  .12

  مكمل هالة نظير يونس عبد  .18

  مكمل هبة زياد خلف جاسم  .10

 حجب لعدم تسليم براءة الذمة ياسين طالل عثمان خورشيد  .12

 حجب لعدم تسليم براءة الذمة عصمانيقضان موالن حمادة   .12

 

 

 

 


