
  

قسم علوم  2019-2018المرحلة االولى 
  الحاسوب

جة اسم الطالب 
لنتي

ا
 

 مكمل احمد كامل عبود شلش بري  .1

 ناجح احمد يوسف فالح حسين  .2

 ناجح اسراء قاسم محمد موسى حشيش)ر(  .3

 ناجح اسراء ماجد ثامر خضير العبدالحسين )موازي(  .4

5.  
 اسراء محمود خالد محمد التميمي

 ناجح

 ناجح حمزة عباس حسين علي اطياف  .6

 ناجح ايات محمد كهو دحام الحري  .7

 مكمل ايات ميثم عباس عبدالحسن محمد  .8

 مكمل ايمان جواد عبدالحسين دهش مياحي  .9

 مكمل بتول عبدالسالم سعد طه  ال ياسين  .10

 مكمل بدور وليد عبدالمجيد شعبان الرفاعي  .11

 ناجح بنت الهدى يونس مجيد زاجي بدران  .12

 مكمل ماجد فليح حسن اللهيبيبنين   .13

 ناجح حسن ثامر مطلب سعيد الجبري  .14

 ناجح حسن كاظم عباس حسين البدري  .15

 ناجح حسن محمد كعيم معين  الدبي  .16

 مكمل حسين علي نعيثل عويد الصريفي  .17

 مكمل حنان عامر محمد كريش العكيش  .18

 مكمل حواء جمال هاشم غريب الوداعه  .19

 مكمل دعاء رياض سند حسين كناص  .20

 مكمل روان  عبداالمير عبدالحسن مجيد جاسم  .21

 مكمل زهراء جبر حطاب عبدهللا جبر  .22

 مكمل زهراء مزهر ناصر شذر الفرطوسي  .23

 ناجح زينب  رمضان مطر علي جري  .24

 مكمل زينب جمال الزم جبارة السعد  .25

 ناجح زينب حقي اسماعيل فنجان العبادي  .26

 مكمل زينب عباس جخيور عباس خميس  .27



 مكمل زينب عبدالحسن عبدالجليل صنكور   .28

 مكمل زينب كاظم نعيمه شخناب الكناني  .29

 ناجح زينب مهند امين عبدالرحيم ابراهيم  .30

 مكمل سجى احمد رزيج عبد االسد  .31

 مكمل سكينة فالح حسن دهر عبدالمحسن  .32

33.  
 سهيله محمد جاسم عبدالحسين 

 مكمل

34.  
 شهد امجد حامد رمضان علي

 مكمل

35.  
 خلف ضايف محمدضحى صباح 

 مكمل

36.  
 ضحى علي عبدالباقي مناحي 

 مكمل

37.  
 ناجح عباس مجيد كريم حسين المحمودي

38.  
 عثمان عمار مالك خيون بدر

 مكمل

39.  
 عقيل هاني حسين عبود الجبوري

 مكمل

40.  
 علي حميد منصور كوين الحنتوشي

 مكمل

41.  

)مؤجل العام علي رحيم عجيل محيسن قرغولي

 السابق(

 مكمل

42.  
 حسن ثكيل القرعاويعلي سرحان 

 مكمل

43.  
 ناجح علي سلمان لفته فرج رمضان

44.  
 ناجح علي عبدالرزاق نعيم غانم السبتي

45.  
 علي كامل عودة عبدالهادي الحيوان

 مكمل

46.  
 فاطمة حليم عبيد مزعل الصالح

 مكمل

47.  
 فاطمة خضر جبار كحيوش

 مكمل

48.  
 فاطمة عبدالسالم عبود مجيد علي

 مكمل

49.  
 ناجح طحباشفاطمة علي مجيسر بشاره 

50.  
 فاطمة محمد حسن محمد الحالف

 مكمل

51.  
 ليلى حميد خضير عبداالمام مطلوب

 مكمل

52.  
 محمد عباس فاضل جعفر علي

 مكمل

53.  
 محمد عماد قبطان خويط الكعبي

 مكمل

54.  
 مريم ثجيل عويز غافل الزبيدي

 مكمل



55.  
 مصطفى سوادي فضيل معن ال عبس

 مكمل

56.  
 ناجح مصطفى كاظم محسن محمد سبهان

57.  
 ناجح مؤمل سالم قاسم جابر جبر السويدي

58.  
 ناجح ميادة جاسم عوده كرم ابوحسين

59.  
 ناجح نبأ ثائر نبيل يوسف مطلك

60.  
 مكمل نجوى عبدالرضا عبداللطيف موسى جعفر

61.  
 ناجح ندى عدنان لفته عبدهللا علوان

62.  
 ناجح نواف ثعبان جابر جحيل عوض

63.  
 نور حسين علي سعيد المالكي

 مكمل

64.  
 عبدالمهدي حنضل الساكان هاجر احمد

 مكمل

65.  
 هاجر توفيق مجيد يوسف التميمي

 مكمل

66.  
 هدى دنيف داخل صالح حسين

 مكمل

67.  
 ناجح هدى صادق عبدالزهرة فيصل الحسن

68.  
 لمكم هدى هادي جبير منصور عاتي

69.  
 ناجح هديل جعفر مشمش عبود صالح

 



  

 2019-2018المرحلة الثالثة 
  قسم علوم الحاسوب

جة اسم الطالب 
لنتي

ا
 

 مكمل احمد اياد يوسف محمد  .1

 ناجح ازهار حامد عبدالصمد حبيب )ع(  .2

 ناجح اسماعيل خليل اسماعيل شنتاف  .3

 ناجح االء جاسم حمود حمادي  .4

 اماني عبدالرزاق حميد بسمار  .5
 مكمل

 فالحانفال مؤيد عبد الهادي   .6
 مكمل

 انور حنيان حامد زناد  .7
 مكمل

 انور ضياء حامد عليوي   .8
 مكمل

 ناجح تقى مسلم يعقوب يوسف   .9

 مكمل حسن عبد مجلي كنبر )ع(  .10

 ناجح حسين علي شرشوب عليوي  .11

 ناجح حسين علي صبري جبر   .12

 مكمل حيدر فارس كامل جبر )ع(  .13

 ناجح رسل ضرغام كاظم حنون  .14

 مكمل ريام راضي طالب مضهد  .15

 ناجح زهراء شاكر مجيد كاظم  .16

 ناجح زهراء صادق خلف جابر  .17

 ناجح زهراء عباس فهد داخل  .18

 زهراء نزار عبد الحافظ عبيد)ع(  .19
 مكمل

 زين العابدين عزيز عبيد هداد  .20
 مكمل

 ناجح زينب عباس ياسين القطراني  .21

 مكمل زينب نزار كاظم هاشم  )ع(  .22



 مكمل سجاد حيدر حسن نعيمه )ع(  .23

 ناجح سجاد صالح حسين حمود )ع(  .24

 مكمل سجى خيري فرهود محينه )ع(  .25

 ناجح سنابل نعمة حسين جودة  .26

 عباس حسن فالح   .27
 مكمل

 عالء عبدصويح سدخان )ع(  .28
 مكمل

 ناجح علي جواد خيرهللا نصر   .29

 ناجح علي كاظم فرج بطي)ع(  .30

 مكمل علي ميثاق سكبان عبدالعالي )ع(  .31

 ناجح نعمةفاطمة حسين يعقوب   .32

 ناجح فاطمة صبر حسان بدن  .33

 ناجح فاطمة طالب عبدالرضا مزبان  .34

 مكمل فاطمة علي جعفر   .35

 ناجح محمد داود عبداالمير   .36

 مكمل محمد منصور عجيل شريف  .37

 ناجح مريم عماد مهدي حمود  .38

 ناجح مريم ياسين عبدهللا حمود   .39

 مكمل مسلم عبدالحسين محسن )ع(  .40

 ناجح عوده منى خالد عبدهللا  .41

 ناجح نرجس سحاب زيد عبد  .42

 ناجح نور هاني حسن عباس  .43

 ناجح هاجر سلمان سلطان عويد  .44

 مكمل هدى اياد خليف حنيف )ع(  .45

 ناجح وهاب محمد فالح اعويد  .46

 ناجح ياسر عامر صبيح راضي  .47

 



 

قسم علوم  2019-2018المرحلة الثانية 
  الحاسوب

جة اسم الطالب 
لنتي

ا
 

 مكمل احالم عبدالحكيم سالم مطر  .1

 مكمل احمد راضي محمد شناوه )ر(  .2

 ناجح استبرق حيدر جاسم محمد  الجزائري  .3

 مكمل اوهام رحمان جبار عبود  السعيد  .4

 مكمل بتول ماجد محمد تقي هادي  .5

 ناجح االمام عبد الخالقحسين عبد   .6

 مكمل حسين عبد علي شالل رحيمة العبادي  .7

 مكمل حكيمة يعقوب يوسف حمود الركابي  .8

 ناجح حوراء حيدر خضير يوسف  الطوال  .9

 ناجح حيدر كاظم محمد حمود  .10

 مكمل خالد بدر فارس فرحان )ر(  .11

 ناجح دعاء سمير زهراو منصور  ديوان  .12

 مكمل دعاء عقيل حسن هاشم ال علي  .13

 ناجح رفاد فوزي عبد وهيب  .14

 ناجح زهراء رسن رداد حمد الوحيد  .15

 ناجح زهراء عبدالكريم حسين حمزه  .16

 مكمل زينب ثامر يونس عيس  .17

 ناجح زينب حسين جابر حسين  مجرن  .18

 ناجح زينب عبد الحكيم صالح جاسم المسافرة  .19

 مكمل زينب عبداالمام خضير جاسم الجنعاني  .20

 ناجح محمد  التميميزينب قاسم خلف   .21

 ناجح زينب كاظم عبداالمام عبود  الفضلي  .22

 مكمل زينب ناظم احمد طاهر  .23

 مكمل ساره شوقي لويس جوالن  .24

 مكمل ساره يعرب عبدالرضا حسن الفريجي  .25

 ناجح سعد محمد هصاري ناصر  البوشهاب  .26



 ناجح سكينه عبدالخالق عبداالمير عبدالحسين  .27

 مكمل سمية حاتم محسن هامل  .28

 مكمل شفق حامد محمد معتوق  .29

 مكمل علي صادق هادي صباح  اليعقوبي  .30

 ناجح علي عقيل جارح صبر الرحمه  .31

 مكمل علي كريم حسن ناصر  .32

 مكمل غدير حكيم محمد جواد محسن  .33

 ناجح فيصل سمير طالب فرهود )ر(  .34

 مكمل قمر عماد ثجيل  .35

 مكمل كرار حيدر يعكوب يوسف العامر  .36

 مكمل عبدالحي محمد يعقوب )ر(كميل   .37

 ناجح كوثر رحيم كاظم منجل  .38

 مكمل مريم حكمت جارح صبر  .39

 مكمل مريم خير اهلل كاظم جابر اللعيبي   .40

 ناجح مريم رداد تخيم خنجر   .41

 مكمل مريم عتاب جالب رجي  .42

 ناجح نعمه ماجد نعمه حسن  الزبيدي  .43

 مكمل نعيم باسم خشان نصاراالسدي   .44

 ناجح هاشم خنجر  نصراهللنور مشتاق   .45

 مكمل نورا شوقي لويس جوالن  المحمد  .46

 مكمل هاجر سعد ناصر  .47

 مكمل هاجر الزم قاسم حمد  النصاري  .48

 ناجح هادي ميثم حميد عبود الحلو   .49

 مكمل هيفاء احمد عيسى مالح )ر(  .50

 مكمل هيفاء ثامر جبر حلبوص   .51

 ناجح وسن موفق درول مزعل  المالكي  .52

 ناجح داود سلمان داود )ر(وصال   .53

 ناجح ياس خضير عدالن )ر(  .54

 



 



  

قسم علوم  2019- 2018 المرحلة الرابعة
   الحاسوب

 النتيجة اسم الطالب 

 ابرار فاضل حميد  .1
 مكمل

 احمد شالل عبيد حمادي  .2
 مكمل

 اميرة محمد صباح  .3
 ناجح

 ايات عبد الرحمن ناصر غافل   .4
 ناجح

 ناجح اية سامي رحيمه مهودر  .5

 ناجح ايالف حسن عبيد ناهض المياحي  .6

 ناجح الركابيآمنة مدين راضي حيدر   .7

 بتول اسعد جاسم  ناصر المنصوري  .8
 مكمل

 جمانه محسن عبد علي صنهير المالكي )ع(  .9
 ناجح

 ناجح جنان كاظم حمد حمود الحنيطة  .10

 حسنين عبد السيد زيبك )ع(  .11
 مكمل

 حسين رعد شنور عبد علي سلمان  .12
 مكمل

 ناجح حسين قاسم محمد حسين  .13

 حمزة ميثم وحيد حسن  .14
 ناجح

 عبدالهادي مهدي عبدالرضاحوراء   .15
 ناجح

 حوراء مسلم قاسم مايع الموسوي )ع(  .16
 مكمل

 ناجح حيدر رياض طه نعيم)ر(  .17

 ذو الفقار هاني سالم ماضي)ر(  .18
 ناجح

 رند عبدالكريم علي حسن  .19
 مكمل

 روان عبدالرزاق بشير عبدالواحد الشمري  .20
 مكمل

 زهراء احمد طالب فرج الموسوي  .21
 مكمل

 منصور جاسم)ع(زهراء بشير   .22
 مكمل

 زهراء حميد عبد مسير )ع(  .23
 مكمل

 ناجح زهراء معن مهدي الصالح   .24



 زهرة حسن هاني الجاسم  .25
 ناجح

 ناجح زين العابدين علي شالكه عبيد الدراجي  .26

 زينب جواد كاظم عبيد   .27
 ناجح

 ناجح زينب كفاح احمد حسين الشايع  .28

 ناجح زينب وداد صالح حنوش الفياض  .29

 ناجح حيدر بدر خلف الديوانزينه   .30

 سارة عبدالكريم جاسم خلف االزرقي )ر(  .31
 ناجح

 ناجح سجاد محسن حسين محسن )ر(  .32

 سجى نايف عبد الكريم دهروب )ر(  .33
 ناجح

 سحر عبدهللا عدنان )ر(  .34
 ناجح

 سفيان مجيد حسين سويد االسدي  .35
 ناجح

 عبد الرحمن عمر اسماعيل   .36
 ناجح

 ناجح عفاف راضي مهاوش  .37

 ناجح علي بشير صالح كصب  .38

 علي حسن علي محمد  .39
 ناجح

 ناجح علي رجب جبار مجيد العلوان )ر(  .40

 ناجح غدير احمد حمود عبدهللا الدوسري  .41

 غدير بشير صالح كصب )ر(  .42
 ناجح

 ناجح غدير فالح مهدي صالح الموسوي  .43

 فاتن عبد هللا عيسى  .44
 ناجح

 فاطمة عبدالنبي عبود عبدالنبي العلي  .45
 ناجح

 مجتبى عبدالخالق جبار عبدالحسين   .46
 مكمل

 ناجح محمد عبد الرضا جبار عبد الحسن  .47

 ناجح محمد ناجي هاشم حاتم   .48

 ناجح مريم مهدي جاسم صالح  .49

 مصطفى صادق موحي   .50
 مكمل

 ناجح مكارم عدنان جبر عكرب الرميض  .51



 مها محسن جبار محي   .52
 مكمل

 ناجح مهدي مسلم محسن  .53

 نبأ قاسم عبود نايف الحلفي   .54

 مكمل

 نور الهدى طالب عريس)ر(  .55
 مكمل

 ناجح نور رمضان جعمل خضر الحلفي  .56

 نور سامي ثامر خشان   .57
 مكمل

 هبه قصي يعقوب الراجح   .58
 مكمل

 هدية علي حسين عبد الصمد العيداني )ع(  .59

 مكمل

 ناجح هند فيصل عواد حصاد المالجي )ع(  .60

 ناجح ياسمين هشام عبد الوهاب   .61
 


