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2018-2017/ المرحلة االولى / السعي السنوي  20182019بالثانية 

االسمت

السيرةعلم الحديثالحاسباتالصرفالنحوالمنطقعلم الكالماصول الفقهالفقه االسالمي

303736343036403636االء سالم حمادي غريب1

343937353840403840ابتسام ثعبان علي مهدي2

253432302938362430ادهم حسام زيدان  خلف3

2011530302620242420اسامة صالح علي4

253237352840323020أسماء ثامر سلمان محمد5

مؤجلةمؤجلةمؤجلةمؤجلةمؤجلة مؤجلةموجلةمؤجلةاسيا طارق نجم عبدهللا6

303232303739362930اسيا كمال علي فليح7

252328252326302428أية جالس عبد عبدهللا8

333735323939363433تهاني هيثم محمود مجيد9

253136343740372937حنين ابراهيم محمود حسن10

202531302821272525حنين جبار غشيم ناصر11

283236343240352425خديجة روكان ابراهيم12

272825273135353025دعاء حميد رشيد علي13

153030322720302320دالل مجيد حميد14

272336353731313130دموع ناصر محسن علكه15

253433303520323026ديانا جمال سعد حميد16

263633303736343232ديانا ياسر جاسم عباس17

343736354040403738ذكرى قاسم صادق بكر18

303932313840353336رغدة عبد المنعم جياد شالوخ19

243732303840353320رقية حسين صالح عباس20

رفاه جاسم محمد21
رسوب 

بالغياب
27

253236343336292729رفل قيس عباس22

303738363634373732رندة حامد اسماعيل حسين23

303738364030353734زبيدة عبدهللا خليفة حسين24

252333313538323126زهراء حسين عناد يعقوب25

283734333626402930زهراء علي عبد حسين26

242730332940293030زهراء مجيد فاضل احمد27

303436343840402131زينة ماجد محسن نجرس28

243933312333382925سرى لؤي أبراهيم فرمان29

222734323220312325سلمى عبد المعين عايش30
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 السيرةعلم الحديثالحاسباتالصرفالنحوالمنطقعلم الكالماصول الفقهالفقه االسالمياالسمت

253732343840372731سماح عباس رشيد حسين31

201520232420202623سيف سعيد عبد فياض32

203637363823403734شذى محمد يعقوب خليل33

363239383829383640شفاء علو عيسى عليوي34

303731312620363133شيماء صادق علي محسن35

363234313720352537صفا محمد خليل صافي36

3239333140313733طيبة جاسم كاظم جاسم37

38
عاتكة فيصل علوان 

يوسف
343737353838373736

232725213120303128عباس مدلول عبد الحسين39

40
عبد هللا محمد حسين 

عباس
242735333340332930

332733312838353131عبدالرحمن ابراهيم حميد 41

302334313620342528عزيزه عامر نايف حمد42

253231303620222327علي عبد اللطيف احمد43

151522212534282015علي عماد فتاح44

153225222930262727علي نجم هاشم45

283632303639302328علي نهاد مهدي عبد46

202836343120312823علياء احمد محمود عبد47

302332313240353332عمر سمير عزيز احمد48

203436323940363525غفران محمد ناصر محمد49

262735323320202428فاطمة صادق كاظم داوود50

163734333340363431فرقان حامد زيدان خليفة51

253430323726282430فرقد عبد العزيز سعود ريعان52

273230303825383433فريال اركان مطشر مجيد53

3030364343840382736قدس رباح لفتة عبدهللا54

203430313036352530ماهر محمد ناصرحسين55

302830303537383437محمد حسن احمد يونس56

203233352830282325مريم يوسف جاسم محمد57

58
مصطفى دلف ابراهيم 

جواد
302725283220342930

مؤجلةميادة حازم محمد59

273432313538363330ندى علي محجوب حسين60
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303733323739353430نغم حسين خليل ابراهيم61

332831322020292425نور جمال  جليل خليل62

252332313740303121نور كاظم خورشيد63

303730313031352930نور مهدي محمد 64

303036353736353226هاجر علي صالح عباس65

272836363222332525هبة حامد مجيد66

283230303738311828هند احمد شهاب سلمان  67

253736352537362729هندة هزبر عواد حسين68

251536363840303120ورود رعد شمسي عبدهللا69

262334343020313030وسام حسن أمين ابراهيم70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90
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