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جايــعــــح تغــــــــــداد 

كهــــــــٍح انهغـــــــــــــــاخ 

قسى انهغح االَكهٍسٌح  

 صثاحً /  انًرحهح االونى 

 

 
 

 

 

 

 

استًارج درجاخ انسعً انسُىي وااليتحاٌ انُهائً 

اندراسح انصثاحٍح  / اندور األول – 2018/2019نهعاو اندراسً 

:  انًادج                               (أ  ):    انشعثح  االونى: انًرحهح 

خ 

 

درجح  اسى انطانة

 1انفصم 

20% 

درجح انفصم 

2 20% 

انسعً يٍ 

40% 

درجح االيتحاٌ 

 %60انُهائً 
اندرجح 

 انُهائٍح

 واالستٍفاء انًالحظاخ

 وانًطانثح

       ابو الحسن عالء عواد نعمة . 1

       احمد افسر صادق عبد هللا . 2

       احمد شاكر محمود حسن . 3

       احمد فالح جاسم ذٌب . 4

  تعدٌم ترشٍح نهغاخ/ 3/3/2019 فً 1447سُح رسىب حسة االير  احمد مؤٌد عبد الجبار عٌسى . 5

 يطانثح قىاعد استٍعة صىخ      معٌدة/ ارٌج خالد محسن عبد . 6

  3/2/2019 فً 923يؤجهح حسة االير  استبرق محمد عاصً خضٌر . 7

       امال محسن محمد حسجاوي. 8

       امنٌة حمٌد صدٌق حمٌد . 9

 2يطانة قىاعد استٍعة صىخ اختصاص      معٌد/ امٌن وحٌد خلف تقً . 10

       ان  عماد داود سلمان . 11

  27/01/2019 فً 24يؤجهح حسة االير  اٌات عبد القادر جهاد مهلهل . 12

  10/01/2019فً 191 االير2019-2018رسىب تانغٍاب  اٌالف علً شامار ولً . 13

  13/03/2019 فً 1789 االير 2019-2018رسىب تانغٍاب  اٌه حسٌن ناصر عبود . 14

  13/03/2019 فً 1789 االير 2019-2018رسىب تانغٍاب  اٌه رزاق حمد عبد . 15

       اٌه زٌد عباس محمد . 16

       اٌه عماد حامد مجٌد. 17

       بان صفاء احمد طه. 18

  13/03/2019 فً 1789 االير 2019-2018رسىب تانغٍاب  بتول خضر عبد هللا عنٌد . 19

  10/01/2019فً 191 االير2019-2018رسىب تانغٍاب  بتول رشٌد نعمة رشٌد . 20

       بتول صبحً مندلً فثالً . 21

       براق منصور كامل علوان . 22

       بتول محمد صالح مهدي . 23

       بركات نعمة محمد زٌدان. 24

       بنٌن فراس طه محمد . 25

       بٌداء ٌاسٌن محمد مصطفى . 26

  10/01/2019فً 192 االير2019-2018رسىب تانغٍاب  تبارك اسعد زاهد عٌسى. 27

       تبارك اٌاد عبد حسٌن . 28

       تبارك حسٌن حمٌد احمد .29

       تبارك رائد سلٌم احمد .30

  3/2/2019 فً 923يؤجهح حسة االير  تبارك علً فٌصل علً  .31

       تبارك لٌث سالم صادق  .32

       تبارك محمد احمد حسٌن  .33

  13/03/2019 فً 1789 االير 2019-2018رسىب تانغٍاب  تقى شكٌب مطر ٌاسٌن  .34

       جنة عبد الحسٌن مهدي حمٌد  .35

       حسن احمد خلٌل ساجت .36
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استًارج درجاخ انسعً انسُىي وااليتحاٌ انُهائً 

اندراسح انصثاحٍح  / اندور األول – 2018/2019نهعاو اندراسً 

:  انًادج                               (أ  ):    انشعثح االونى: انًرحهح 

خ 

 

درجح  اسى انطانة

 1انفصم 

20% 

درجح 

 2انفصم 

20% 

انسعً يٍ 

40% 

درجح 

االيتحاٌ 

انُهائً 

60 %

اندرجح 

 انُهائٍح
 واالستٍفاء انًالحظاخ

 وانًطانثح

       حسن عدنان حسن حمدان  37

       حسٌن احمد عبد الخالق خضٌر 38

  10/01/2019فً 192 االير2019-2018رسىب تانغٍاب  حسٌن فاضل عباس حمدان  39

       معٌد/حسٌن علً ناجً مشحوت 40

       حسٌن محمد كاظم صباح 41
       حمٌدة قاسم ناصر حٌان  42

  3/2/2019 فً 922يؤجهح حسة االير  حنان سعد علً علٌوي  43
       حنان صباح صالح دبٌش 44
       حنٌن جمٌل مكً كاظم  45

       حٌدر مهند رشٌد عبد  46
  10/01/2019فً 192 االير2019-2018رسىب تانغٍاب  معٌدة/ خدٌجة سرحان صائب  47

       دانٌة حسن مندٌل حسن 48
       دانٌة عماد ولً كامل 49
  حاسثاخ حقىق2يستىفً اختصاص      معٌدة/ دعاء اٌاد خضٌر عباس  50

       دعاء علً عبد راضً 51
 سُح عدو رسىب      معٌدة/ دنٌا احمد قاسم علً  52
  10/01/2019فً 192 االير2019-2018رسىب تانغٍاب  معٌدة/ رسل حسٌن سفاح رحٌم  53

       رسل مصطفى قاسم كعٌد 54
       رسل ناظم عبد االمٌر عنٌفص  55

  10/01/2019فً 191 االير2019-2018رسىب تانغٍاب  رضا خلف حمود جبر  56
       رغد عبد اللطٌف كرٌم بدن  57
       رغد عصام حسٌن فرج  58

       رغٌد نصٌر خلٌل احمد 59
       رؤٌا محمد ثامر احمد  60
       روان عبد  الستار علً احمد 61

  10/01/2019فً 192 االير2019-2018رسىب تانغٍاب  معٌدة/ رٌام اٌاد عبد الحمٌد عبد المجٌد  62
       زهراء جاسم محمد عكلة  63
       زهراء عالء جواد كرٌم 64

       زهراء علً غازي مظلوم 65
       زهراء عهً قاسى جثار 66

       زهراء مالك عبد ناٌف  67
       زهراء مشتاق كاظم ردام  68
  10/01/2019فً 191 االير2019-2018رسىب تانغٍاب  زهراء وسام علً كٌظة 69

 28/01/2019ف747ًرقٍ قٍدِ 10/01/2019فً 191 االير2019-2018رسىب تانغٍاب  زٌن العابدٌن خالد سهر محٌسن  70

       زٌنب ثائر علً حسون  71
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ستًارج درجاخ انسعً انسُىي وااليتحاٌ انُهائً ا

اندراسح انصثاحٍح  / اندور األول – 2018/2019نهعاو اندراسً 

:  انًادج                                  (  ب  ):  انشعثح االونى:  انًرحهح 

 خ

 

درجح  اسى انطانة

 1انفصم 

20% 

درجح 

 2انفصم 

20% 

انسعً يٍ 

40% 

درجح 

االيتحاٌ 

انُهائً 

60 %

اندرجح 

 انُهائٍح

 واالستٍفاء انًالحظاخ

 وانًطانثح

       زٌنب خلٌل ابراهٌم راضً . 1

  3/2/2019 فً 924يؤجهح حسة االير  سارة صفاء حسن علوان . 2

       سارة عالء رسول علً . 3

       سالً باسم موسى خلف. 4

  10/01/2019فً 192 االير2019-2018رسىب تانغٍاب  معٌدة/ سجى احمد عبٌس سعٌد. 5

  13/03/2019 فً 1789 االير 2019-2018رسىب تانغٍاب  سجى مثنى حسن حمود . 6

       سرمد فراس صادق عبد االمٌر . 7

       سكٌنة بهاء احمد علوان . 8

       شمس صالح سالم عودة. 9

 يطانة قىاعد استٍعاب يحادثح       معٌد/ صادق عدنان كاظم عبد. 10

       ضحى اٌمن محمد نصٌف . 11

       طه ٌاسٌن محمود دحام . 12

       طٌبة حسن علً حسٌن . 13

  10/03/2019   فً 78يؤجهح حسة االير  طٌبة طه ٌاسٌن جلٌب. 14

حاسثاخ 2يستىفً يحادثحاَشاءاختصاص      معٌدة/ عائشة ٌاسر عبد الملك عبد هللا . 15

 حقىق
       عبد هللا باسم محمد ابراهٌم. 16

       عبد هللا محمد عبد الحسٌن حمود. 17

       عبد هللا هاشم وحٌد عبد نور . 18

  13/03/2019 فً 1789 االير 2019-2018رسىب تانغٍاب  عبد الملك هشام عزٌز . 19

 سُح عدو رسىب 10/01/2019فً 192 االير2019-2018رسىب تانغٍاب  معٌدة/ عذراء عادل حمٌد محمد . 20

 يستىفً يحادثح اَشاء حقىق      معٌد/ علً جاسم محمد حسٌن . 21

  ترقٍٍ قٍد حسة االير علً حسن عزٌز حسن . 22

  10/01/2019فً 191 االير2019-2018رسىب تانغٍاب  علً خزعل جاسب غضب. 23

       علً كرٌم عصفور سالمً . 24

       علً كرٌم مراد خان فارس . 25

       عمر ربٌع محمد دحام . 26

       غادة رٌاض حسٌن . 27

       غدٌر باسم عزٌز راضً. 28

       غدٌر علً شرهان خلف  .29

       غدٌر فاضل ٌوسف صالح  30

       فاطمة انس عبد الموجود عبد اللطٌف  31

  13/03/2019 فً 1789 االير 2019-2018رسىب تانغٍاب  فاطًح ثجٍم صحٍ كرٌى  32

       فاطمة مهدي رضا قلً 33

       فاطمة ٌاسر هادي حسن 34
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استًارج درجاخ انسعً انسُىي وااليتحاٌ انُهائً 

اندراسح انصثاحٍح  / اندور األول – 2018/2019نهعاو اندراسً 

:  انًادج                                  (  ب  ):  انشعثح االونى:  انًرحهح 

خ 

 

درجح انفصم  اسى انطانة

1 20% 

درجح 

 2انفصم 

20% 

انسعً يٍ 

40% 

درجح 

االيتحاٌ 

انُهائً 

60 %

اندرجح 

 انُهائٍح

  واالستٍفاء وانًطانثحانًالحظاخ

       فرح رابح محمد مجٌد  35

 يطانثح قىاعد استٍعاب صىخ      معٌدة/ كوثر ثائر رعد جاسم 36

  27/01/2019 فً 27يؤجهح حسة االير  كوثر جبار خمٌس ضاحً   37

  10/01/2019فً 191 االير2019-2018رسىب تانغٍاب  مبٌن سالم كاظم عطٌة  38

       محمد الجواد اثٌر راضً صالح 39

       محمد الٌاس الماس عباس 40

  10/01/2019فً 192 االير2019-2018رسىب تانغٍاب  معٌد/ محمد باقر حٌدر عجٌل سحالة  41

  27/01/2019 فً 24يؤجهح حسة االير  محمد جاسم نصٌف جاسم  42

       محمد سعد هاتف حسٌن  43

       محمد فالح حسن حمد  44

       مرٌم احمد مرجان حسٌن  45

  10/01/2019فً 191 االير2019-2018رسىب تانغٍاب  مرٌم باسم خزعل ناصر  46

       مرٌم حسٌن كرٌم كٌطان 47

       مرٌم رٌاض فرج سٌد 48

 سُح عدو رسىب 10/01/2019فً 192 االير2019-2018رسىب تانغٍاب  معٌد/ مصطفى صباح داخل بدر  49

       مصطفى عبد الجبار جواد علً  50

       مصطفى ٌوسف جبار هاشم 51

       منار رعد لفته ٌونس 52

       مهٌمن ناجً محمد هندي 53

       موسى رضا جعفر عبد الرضا  54

       مٌنا توفٌق ساٌمان عبد عٌسى  55

       مٌنا ضٌاء سبع سلمان  56

       نادٌن جاسم نجم عبٌد  57

       نبأ طه ٌاس محمود  58

       معٌدة/ نبأ محمد فاضل كرٌم  59

       نور الهدى صباح نور الدٌن داود  60

       نور الهدى محسن عبد خالف  61

       نور عامر محمد ابراهٌم  62

  10/01/2019فً 192 االير2019-2018رسىب تانغٍاب  معٌدة/ نور عامر محمد جواد مهدي 63

   نوران حسان عبد هللا حسان  64

       نورس مصطفى صائب عبد الرزاق  65

       نٌران ضٌاء جمعه شلش  66

       هدى سلمان عبد رشٌد 67

       هدى محمد موسى مولى  68

  3/2/2019 فً 922يؤجهح حسة االير  هٌثم حسن خرٌبط خنٌفر 69

  10/01/2019فً 191 االير2019-2018رسىب تانغٍاب  ود ناجح حمود حرٌب  70

  10/01/2019فً 192 االير2019-2018رسىب تانغٍاب  معٌدة/ ٌقٌن حسن علً حمد  71

 


