
 

 2018-2017لة االولى المرح نتائج الدور الثاني /
 النتيجة ماءاالس ت

 ناجح احمد جاسم حسين مصلح  .1

 راسب احمد علي ربيع خلف  .2

 راسب احمد عماد مجيد علي  .3

 ناجح احمد منذر محمد  .4

 راسب امجد فرات رشيد  .5

 ناجحة اسراء عبدالقادر عبدالجبار يونس  .6

 ناجح انس غانم حميد ويس  .7

 ناجحة ايالف هيثم منير احمد  .8

 ناجحة خيرية سعد قاسم سعدون   .9

 ناجحة زينب محمد مجيد  .10

 راسب سعد عامر عائد خضير  .11

 راسب سعد عبدالهادي سليمان  .12

 ناجح صالح مهدي صالح ابراهيم  .13

 ناجح عبدالقادر عامر خطاب علي  .14

 ناجح عبدالهادي  حسن محمد حسين  .15

 راسب عبيدة عامر سلطان   .16

 ناجح عثمان قاسم عبدهللا  .17

 راسب عمر شريف خلف حماد  .18

 ناجحة فاطمة ناهض محمد كاظم  .19

 راسب قيصر غالب فهد علي   .20

 ناجح محسن عطاهللا عبد محيسن  .21

 ناجح محمد حسن لطس حسن  .22

 راسب محمد ياسين بكر جوير  .23

 راسب محمود محمد سليمان خطاب  .24

 راسب مروان ماهر حسن علي  .25

 ناجحة مروة حاتم كريم حسن  .26

 ناجح مصطفى نجاة هادي جعفر  .27

 ناجحة مالك جاسم محمد حسن  .28

 ناجحة نور ساجر فاضل دبيس  .29

 ناجحة هدى محمد عبدهللا حمادي  .30
 

  



 

 2018-2017 نتائج الدور الثاني / المرحلة الثانية
 النتيجة االسماء ت

 راسب احمد شمس الدين محمد  .1

 ناجحة اسماء خيرهللا عيسى عروة  .2

 ناجحة ألليث باسل حجوكي حمد  .3

 راسب امير رعد صبار عليوي  .4

 ناجحة آية احمد عيسى فرحان  .5

 ناجحة حارث فيصل غازي جمعة  .6

 راسب حسام شامل محمود  .7

 ناجح / عبور حسين نجاة شكور موسى  .8

 / عبور ناجحة سلوى علي حمد  .9

 ناجحة شهباء قيس حمد غضبان  .10

 ناجح / عبور ضفيان حامد محمود  .11

 ناجح/عبور عبدالرحمن ستار جليل ابراهيم  .12

 ناجح عبدهللا علي عبدهللا محمد  .13

 ناجح علي ادهم سحب مهدي   .14

 ناجح عمر مناف ياسين توفيق  .15

 ناجحة لينا عدنان عبد محمود  .16

 ناجح/عبور محمد جبار اسدهللا علي  .17

 ناجح محمد حسين راضي حسون  .18

 راسب محمد مصطفى دمحمد معا  .19

 ناجحة مديحة حسين ابراهيم  .20

 راسب مصطفى خالد حسن  .21

 راسب حمودمصطفى محمد مجيد   .22

 ناجح نجاح خضير حديد  .23

 راسب نشوان ابراهيم عبدهللا  .24

 ناجحة نورس حسين غازي علي  .25

 ناجح هيثم جواد سليمان حمود  .26

 ناجحة / عبور محمود حبيبوديان سبهان   .27
 

  



 

 2018-2017 نتائج الدور الثاني / المرحلة الثالثة
 النتيجة االسماء ت

 ناجح / عبور احمد ثابت مهدي مطر  .1

 راسب احمد نعيم غافل رشيد  .2

 ناجحة / عبور اية طارق عبد احمد  .3

 ناجح / عبور بارق عبد هللا احمد معجون  .4

 راسب بكر ياسين عمر بكر   .5

 راسبة تهاني محمد سعد ابراهيم  .6

 ناجح / عبور جراح فهد صالح عصمان  .7

 ناجح / عبور حسين تركي محمود   .8

 ناجحة زينة ذياب جاسم محمد  .9

 راسبة شهد كنعان سالم علي   .10

 ناجحة / عبور شيماء سليمان صمد داود  .11

 ناجح / عبور عبد هللا فاضل عبد حسن  .12

 ة / عبورناجح فاطمة مهند عبدالرحمن مصطفى  .13

 ناجح / عبور فراس حسين عبيد  .14

 ناجح / عبور محمد حمد خضير صالح  .15

 
 2018-2017 نتائج الدور الثاني / المرحلة الرابعة

 النتيجة االسناء ت
 ناجح احمد عبدالباسط محمد جمعة الجبوري  .1
 ناجحة آسيا وسمي هذال حمد  .2
 ناجح بالل ليث مرشد شكور البياتي  .3
 ناجحة علمدار عباس البياتيحنين علي اصغر   .4
 ناجح سيف فؤاد مجول محمد البياتي  .5
 ناجح علي عطااهلل مشوح سالمة  .6
 ناجحة فادية طه دلف محجوب  .7

 
 
 
 
 
 


