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(2019 / 2018)الدراسة الصثاحية / المرحلة االولى     

– أ –الشعثة   
 خ اسى انطانة انًالدظاخ

 

إتزاٍْى عثذ هللا دسٍٍ راضً    1.  

انجايعح انًستُصزٌح/ يٕاسي تزتٍح أساسٍح  ادًذ عثذ انكزٌى دسٍٍ عهٕاٌ   2.  

ادًذ يذًذ يزتضى خهٍم   3.  

ادًذ ٔساو ْاشى دسٍ   4.  

ايايّ عثذ انخانك تزٌسى سهًاٌ   5.  

ايُح عهً عادل عثذ   6.  

2018-5-9 فً 3270رسٕب تانغٍاب تًٕجة االيز  اٌح عهً إسًاعٍم   7.  

تثارن عًار عثذ انجثار رداو   8.  

  .9 جنة هاتف جبٌر محمود 

دساو انذٌٍ جًٍم ضادً يشتاٌ  يٕاسي  10.  

حسن فالح حسن هادي   11.  

  .12 دسٍٍ عالء طارش سزتٍة 

دٍذر عثاص يذًذ ايٍٍ عثذ انذائى   13.  

رفمح عثذ انزدًٍ كايم طّ   14.  

سْزاء خانذ ْادي صانخ   15.  

  .16 سٌٍ انعاتذٌٍ َعًح عهً تالز  

سٌُة تاسى دًٍذ صانخ   17.  

  .18 واشح زٌنب عبد الكرٌم جبر 

2018-5-9 فً 3270رسٕب تانغٍاب تًٕجة االيز  سارج داسو شاكز يذًٕد   19.  

سثأ عهً دسٍٍ عهٕاٌ   20.  

سجاد صانخ جاسى دًٕد   21.  

  .22 سجى شاكز يذًٕد جاسى 

  .23 سرور قاسم عبد الرضا عبد الوهاب 
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 خ اسى انطانة انًالدظاخ

 

 24 شهد إبراهٌم عٌسى كاظم 

 25 شًٍاء ٌٕسف تزٌسى 

 26 صاتزٌٍ ادًذ دسة هللا رشٍذ 

 27  عطٍح صفا يذًذ عثذ انصادة 

 28 ضحى عامر موسى عاصً 

 29 طٌبة رسول مجٌد سعٌد 

 30 حعبد الرحمن حسٌن رحٌم سري 

 31 عبد الرحمن عدنان جاسم  

 32 عثذ هللا ياْز عثذ هللا تذٌٕي  2018-2017رسٕب تانًٕاد 

2018-5-9 فً 3270رسٕب تانغٍاب تًٕجة االيز   33 يثُى ياجذ دًٍذ عثاص 

يذًذ تاسى فاضم جار هللا   35 

يذًذ سانى جٕدي لٍصز   36 

 37 يؤيٍ عثذ انذسٍ عثذ انعثاص 

 39 يٍثى دٍذر ٌاسٍٍ نعٍثً 

 40 نور جاسم خلٌل رمضان 

 41 نور علً عبد الرضا 

 42 ْاجز يذًذ عٍسى  يذًذ 

(1-ب/2-س)تأجٍم استُادا نهفصم انساتع انفمزج مهند اٌاد خلف جبر    43 

(1-ب/2-س)تأجٍم استُادا نهفصم انساتع انفمزج فزاص خضٍز عثاص جٕاد   44 

دسٍ عمٍم كاصذ عهً   (1 –ب  / 2- س )تأجٍم استُادا نهفصم انساتع انفمزج  45 
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(2019 / 2018)الدراسة الصثاحية / المرحلة االولى   

- ب –شعثة   

 

 

 

 

 ت اسم الطالة المالحظات

 
  .1 ادًذ عثاص غاسي عثاص 

  .2 ادًذ َاظى سانى رضٍٕي 

  .3 امٌرة سعدي هاشم قاسم 

انمار حسٌن خضٌر عباس   4.  

اٌح ٌٕسف دسٍٍ عهٕاٌ   5.  

  .6 تثارن عذَاٌ كزٌى دًذ 

  .7 جنان صباح ابراهٌم اسماعٌل 

  .8 دسٍ خانذ كاطع عهٍٕي 

  .9 دٍٍُ يؤٌذ شًخً عاصً 

حوراء إبراهٌم هاشم كرٌم   10.  

حوراء حاتم حمٌد غرٌب   11.  

  .12 دٕراء سانى عثذ سذخاٌ 

  .13 دٕراء َاصز فانخ ْاياٌ 

رامً سعد رفعت  لثٕل يٕاسي 14.  

رسل عبد الكرٌم ناهً خمٌس   15.  

  .16 رغٌد احمد محمد نسرٌن صالح 

  .17 زهراء خلف علوان  عاصً 
2018-5-9 في 3270رسوب تالغياب تموجة االمر    .18 سٌُة ردٍى عٍسى كاطع 

  .19 سٌُة ايجذ جثار يذسٍ 

سذز عثذ انستار يخهف عثذ سًٍز   20.  

  .21 سرى ظاهر عزواي نجم 

  .22 صفا عادل عثاص دًٕد 

  .23 عباس علً عبد مشاري 

  .24 عثذ انكزٌى لاسى جثز دسٍ 
2018-5-9 في 3270رسوب تالغياب تموجة االمر    .25 عهً رٌاض شعالٌ 

2018-2017رسٕب تانًٕاد  عهٍاء عهً يجٍذ عثٕد   26.  

  .27 علً قاسم ابرٌج محسن 
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 ت اسم الطالة المالحظات

 
 28 عهً عصاو ادًذ لثٕل يٕاسي

 29 عمر قصً امٌن محمد 

 30 لتٍثح َشار ادًذ َاجً 

 31 يذًذ ادًذ جًعّ يذًٕد 

يذًذ ظافز نطٍف كشار   32 

 33 يصطفى عثاص عهً سهًاٌ لثٕل يٕاسي

 34 نبأ حسن صالح احمد  2018-4-3 فً 3007رسٕب تانغٍاب 

 35 نوره طالب محمد علوان 

 36 ٔرٔد يذسٍ جثار يذسٍ 

 37 ٌاسر واثق فاضل صدٌان 

عذراء عصاو عذاب عثاص   (1 –ب  / 2- س )تأجٍم استُادا نهفصم انساتع انفمزج  38 

يالن يذًذ طاْز عثذ   (1 –ب  / 2- س )تأجٍم استُادا نهفصم انساتع انفمزج  39 

 40 شٓذ سعذ ادًذ جاسى  (1 –ب  / 2- س )تأجٍم استُادا نهفصم انساتع انفمزج 
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الدراسة/ المرحلة االولى   

– ج –الشعثة (2019 / 2018)الصثاحية   

 

اسم الطالة  المالحظات  ت

ادًذ عٕاد دسٍ   1.  

  .2 احمد وعد جاسب جبار 

أيح هللا عهً عثاص دًادي   3.  

اٌح عهً دأد سهًاٌ   4.  

تاسًح ٔاثك عشٌش رشٍذ   5.  

تذسٍٍ عهً تزكً طعاٌ   6.  

جعفز يذًذ خهٍم جاسى   7.  

دسٍٍ يذًذ دسٍٍ دسٌٕ   8.  

دسٍٍ يذًذ دسٍٍ دًادي   9.  

دسٍٍ يذًذ عهٕاٌ دسٍٍ   10.  

خهٕد خانذ تزكً فزداٌ   11.  

دعاء فائك خضٍز   12.  

  .13 رزان عبد المجٌد هشام عبد المجٌد 

رشا يذًذ سانى دًذي   14.  

سارِ ردًاٌ يذًذ عثاص   15.  

سانً اتزاٍْى جًٍم عزفاخ   16.  

شٓذ سعذ َعًّ صانخ   17.  

شٓذ َجى عثذ انزضا يعارج   18.  

طٍثح عهً عكاب كاطع   19.  

عثذ هللا ٔساو ادًذ عثذ انعفٕر  لثٕل يٕاسي 20.  

عذراء كزٌى يذًذ سكزاٌ   21.  

عهً عثاص دسٍ دسٍٍ   22.  

عهً فاضم غضثاٌ دسٍٍ   23.  

  .24 عًار عثذ انًٕجٕد يذًذ كًز 

  .25 كرار شهاب احمد لثٕل يٕاسي

نماء لاسى عثذ يعٍٍ سهٕيً   26.  

يذًذ جاسى يذًذ عثذ انذسٍٍ   27.  

  .28 يذًذ صالح عثٕد غضثاٌ 
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اسم الطالة  المالحظات  ت

 

يذًذ عالء يزداٌ كاظى   29 

يذًذ عثذ انسالو عهً دسٍ   30 

يذًٕد ادًذ اسًاعٍم عٍفاٌ   31 

يزتضى دٍذر ساٌز   32 

 33 يؤيم صثاح يذًذ عاكٕل 

َثأ عثذ انمادر ساٌز جثار   34 

َثأ نؤي غاسي نفتّ   35 

َٕر صثاح عهً سٓزاب   36 

 37 هدى محمد علوان حسٌن 

 38 ٌقٌن خالد هاشم خضر 

 39 ٌمٍٍ لتٍثح سعذي يٓذي 

 40 ًٌايح فؤاد عثذ انكاظى سهطاٌ 

 41 ضحى ظاهر حبٌب مغٌر  (1 –ب  / 2- س )تأجٍم استُادا نهفصم انساتع انفمزج 

يُتظز ٌذٍى عثذ انذسٍٍ سعٍذ   (1 –ب  / 2- س )تأجٍم استُادا نهفصم انساتع انفمزج  42 

يصطفى دسٍ ْاشى ٌاص   (1 –ب  / 2- س )تأجٍم استُادا نهفصم انساتع انفمزج  43 

دانٍا ٔنٍذ خانذ عثذ انذهٍى  2019 / 1 / 31/  فً  861َمم يٍ خارج انعزاق  44 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


