
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 2018/2019في الدور االول للعام الدراسي  ينترتيب الطلبة الناجح
 المرحلة الثانية ت المرحلة االولى ت

 التقدير اسم الطالب التقدير اسم الطالب

 ممتاز عبد الوهاب محمد عبدالوهاب 1 جيد جدا مة سلمان محمدزينب سال 1

 ممتاز احمد علي احمد علي 2 جيد جدا قيصر محسن علي جمعة 2

 جيد جدا عثمان سعد عزيز مسهر 3 جيد نبأ حسين علي الطيف 3

 جيد جدا حسان صباح موالن شاهر 4 جيد امين سامي جهاد خليف 4

 جيد جدا زهراء مجاهد عبدالرحمن الطيف 5 جيد ياسين محمدمحمد محمود  5

 جيد عمر يعرب عبد الكريم احمد 6 جيد شيرين فايق رمضان ثرثار 6

 جيد عبدالباري صالح محمد 7 جيد مصطفى حسن احمد علوان 7

 متوسط عهود عبد الرحمن احمد سطام 8 جيد احمد نصيف جاسم عبد هللا 8

 متوسط محمد احمد ثلج محمد 9 جيد عبد السالم مهدي صالح 9

 متوسط رجاء صالح سعيد خضر 10 جيد محمد اياد عزالدين جالل 10

 متوسط مكارم غسان نزهان شهاب 11 جيد عتاب علي دحام عبدالعزيز 11

 متوسط دي محمد احمدرحاب سع 12 جيد مصطفى اكريم حسن تفاح 12

 متوسط محمد فايز توفيق حسون 13 متوسط سجى سالم خليل ابراهيم 13

 متوسط سلوى عبدالستار خلف عبود 14 متوسط ريام يونس حسن علي 14

 متوسط لمى سعيد حسن علي 15 متوسط ماريا فيصل ابراهيم حسن 15

 متوسط محمد بسمان رشيد ابراهيم 16 متوسط داليا علي صالح حمودي 16

 متوسط محمد االمين رعد خزعل حسين 17 متوسط ميراج جبار مزيون ثاير 17

 متوسط لجين عدنان خلف عزاوي 18 متوسط وسن محمود محمد جاسم 18

 مقبول نايف عبد حسين عبود 19 متوسط ابراهيم شهاب حمادي سلطان 19

 مقبول حسين مثنى حسين علي 20 متوسط زينب نزار يحيى عطية 20

 مقبول ليث محمد جمعة جاسم 21 متوسط امال اسماعيل ثامرمخيف 21

 مقبول عمر رمضان علي 22 متوسط اسيل علي سعدون جمعة 22

 مقبول راضي رافعاحمد  23 متوسط عمر مصطفى علي 23

  متوسط دعاء هيثم عبد الرزاق 24

 متوسط وفاء عبد بشير سعيد 25

 متوسط غفران صباح مهدي 26

 مقبول نسرين محمد طه عبود 27

 مقبول حنين خالد حميد 28

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 الرابعةالمرحلة  ت  الثالثةالمرحلة  ت

 تقدير التخرج الخريجاسم  التقدير اسم الطالب

 للسنوات االربع

 جيد جدا أسيل عباس علي محمد 1 ممتاز صفا شاكر محمود صالح           1

 جيد رقية عرب حسن حميد 2 جيد جدا عبدهللا محمد رفعت                2

 جيد اسماعيل ابراهيم محمد حماش 3 جيد جدا م حمد زيدان             همام هاش 3

 جيد فارس خوام كعيد خلف 4 جيد جدا هدى عباس غزال خضير          4

 جيد محمد حسن رحيم مصطفى 5 جيد ابتهال ثامر سلطان عبدالجبار        5

 جيد د عبد المنعم شوكت مجيدولي 6 جيد مد حسن               ححمزة خالد ا 6

 متوسط نعمان احمد عبد خليفة  7 جيد ماريا ابراهيم شكوري              7

 متوسط رفل كاظم حسين سلمان 8 جيد عمر عامر محمد شحاذة              8

 متوسط مجبل محمد ابراهيم مديد 9 جيد زينة جنان جودت عبدهللا             9

 متوسط سفانة نوري جبر فاضل 10 جيد حاتم عدنان حمد محمد                10

 متوسط محمد احمد محمد حسن 11 جيد صفا محمود فيصل درويش            11

 متوسط عليعماد محمد حسين  12 جيد فنر غدير مطلك عويد                 12

 متوسط شفاء حامد عبد كنيص 13 متوسط اخالص عماد سعيد خورشيد          13

 متوسط ثابت حسن سلطان محمد 14 متوسط حارث عبيد علي                       14

 متوسط الماس منصور حسين عبدهللا 15 متوسط ايهاب محمد محمود عبد 15

 متوسط حيدر مزهر خليفة خاطر 16 متوسط عمر عبداللطيف موسى                 16

 متوسط سين نعمةمحمد عبود ح 17 متوسط علي عبد حسن احمد                    17

 مقبول محمد رجب سليم عبد 18 متوسط االء عبد هللا محمد خلف 18

 مقبول عطيةمحمد عبدالرحمن حسين  19 متوسط مصطفى سليم جبار عبدالحسين      19

    متوسط حسين عبدالجبار لطيف ادريس 20

 متوسط مريم حسيب فهد احمد                21

 متوسط يحيى عبد عكلة محمد 22

 متوسط امين محمود جاسم صالح            23

  متوسط عبدالصمد حمدان جاسم علي      24

 متوسط احمد قحطان جاسم                  25

 متوسط مقداد خلف حسين عليوي          26

  متوسط نعمان حسن درويش مهند 27

  متوسط عال عادل عيسى رمان 28

  مقبول بتول ثامر علي نصيف 29

  مقبول بكر مقداد يحيى  30

 

 


