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  الفصل الدراسي الثاني  –الدراسات الصباحیة / نتائج المرحلھ األولى 
 2017 - 2016العام الدراسي 

حریة   الریاضیات  علم االحیاء  2/العضویة  2/عضویة  2/تحلیلیة  أسم الطالب  ت
  ودیمقراطیة

اللغة 
  االنكلیزیة

أسس 
  التربیة

  النتیجة

  راسب  راسب  مقبول بقرار  متوسط  راسب  مقبول  راسب  راسب  راسب  أساور صباح حسن مخلف  1
  ناجح  متوسط   جید  جداجید   مقبول  جید جدا  جید  متوسط  متوسط  بدور حاتم علي أحمد  2
  مكمل  مقبول  متوسط  جید جدا  راسب  جید  مقبول  مقبول بقرار  مقبول  رانیة صالح حدید مانع  3
  مكمل راسب راسب  مقبول متوسط متوسط  مقبول بقرار  مقبول  متوسط  زیدون مؤید جاسم عبد  4
  ناجح متوسط متوسط متوسط  جید جدا  جید  جید  جید  متوسط  سعد محمد خلیفھ محیسن  5
  راسب  راسب  راسب  متوسط  راسب  راسب  راسب  راسب  مقبول  صابرین صفاء عجاج   6
                عبد الرحمن إبراھیم عطیة   7
  راسب  مقبول  راسب  مقبول/م  راسب  مقبول/م  راسب  مقبول  مقبول عمار سعد على هللا جویر  8
  ناجح  متوسط  جید  جید جدا  مقبول متوسط متوسط  جید  جید  عمر عبد العزیز مجبل احمد  9

  مكمل مقبول مقبول  جید متوسط متوسط  راسب  مقبول  متوسط  كمر ناجي عبد شھاب  10
                   مصطفى احمد خلیل ابراھیم  11
                   محمد عبد الرحمن خلیفة  12
  ناجح بقرار  جید  مقبول  امتیاز  مقبول بقرار  متوسط  مقبول  متوسط  متوسط  ماجد عماد فرحان كناص  13
                    صالحمعن محمد عباس   14
  مكمل  مقبول  جید  جید  راسب  متوسط  متوسط  مقبول  جید  نور إسماعیل إبراھیم   15
  مكمل  راسب متوسط  جید  متوسط  مقبول  مقبول  متوسط  متوسط  نمارق ساجد صادق علي  16
  ناجح بقرار  متوسط متوسط  جید جدا  مقبول بقرار  متوسط  جید  متوسط  جید  یوسف حكیم فرحان كناص  17
 

 التحمیــــــــــــــــــــــل

حریة   الریاضیات  علم االحیاء  2/العضویة  2/عضویة  2/تحلیلیة  أسم الطالب  ت
  ودیمقراطیة

اللغة 
  االنكلیزیة

  النتیجة  أسس التربیة

                    عال إبراھیم علي خلف  1
                    دھام فایز دھام  2
                    عبد هللا علي عبد هللا  3
      مقبول              شوقي صالح حسن  4

  بعد إضافة القرار –األول الفصل الدراسي  –الدراسات الصباحیة / نتائج المرحلھ األولى 
 2017 - 2016العام الدراسي 

حقوق  اللغھ العربیھ حاسوب  2/العضویة  1/عضویة  1/تحلیلیة  الطالبأسم   ت
  النتیجة علم النفس التربوي االنسان

           محمد عبد الرحمن خلیفة  1
 

  الفصل الدراسي الثاني  – مسائیةالدراسات ال/ نتائج المرحلھ األولى 
 2017 - 2016العام الدراسي 

حریة   الریاضیات  علم االحیاء  2/العضویة  2/عضویة  2/تحلیلیة  أسم الطالب  ت
  ودیمقراطیة

اللغة 
  االنكلیزیة

أسس 
  التربیة

  النتیجة

  ناجح بقرار  جید  بقرار مقبول  متوسط  جید  مقبول متوسـط متوسـط متوسـط  أحمد زیاد عبد الحمید محمد  1
                    أسراء سالم جاسم عبد  2
  مكمل  جید  راسب  متوسط  مقبول  مقبول  مقبول بقرار  مقبول  مقبول  أصیل نبیل كامل داود  3
  مكمل جید راسب  متوسط جید  متوسط  جید  متوسط  متوسط  محمد طھحسن جاسم   4
ً   مقبول  مقبول  مقبول  مقبول  مقبول  خدیجة طارق عبد فیاض  5 ً   متوسط جید جدا   ناجح جید جدا
                   رویده صالح نزال  6
               ضحى حسین أحمد حمادي  7
                   عمار خالد احمد علوان  8
                علي عیسى حمادي محمود  9

ً   متوسط  جید  متوسط  مقبول جید عبیر عبد هللا عبد مطر  10   ناجح جید متوسط جید جدا
                  حسین سلوم مھند ستار  11
  مكمل  جید جدا راسب  جید  متوسط  متوسط  مقبول  متوسط  متوسط  مصطفى ھاشم حاجم منفي  12
  مكمل  جید  راسب  متوسط  مقبول  متوسط  متوسط مقبول مقبول  ھبھ هللا عوف محي عبد  13
 

 التحمیــــــــــــــــــــــل

حریة   الریاضیات  علم االحیاء  2/العضویة  2/عضویة  2/تحلیلیة  أسم الطالب  ت
  ودیمقراطیة

اللغة 
  االنكلیزیة

أسس 
  التربیة

  النتیجة

                 مكرم إبراھیم ثابت   1
 

  بعد إضافة القرار –األول الفصل الدراسي  – مسائیةالدراسات ال/ نتائج المرحلھ األولى 
 2017 - 2016العام الدراسي 

حقوق  اللغھ العربیھ حاسوب  2/العضویة  1/عضویة  1/تحلیلیة  أسم الطالب  ت
  النتیجة علم النفس التربوي االنسان

  مكمل مقبول جیـد مقبول جیـد بقرار مقبول متوسـط راسب  حسن جاسم محمد طھ  1
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  الفصل الدراسي الثاني  –الدراسات الصباحیة / الثانیة نتائج المرحلھ 
 2017 - 2016العام الدراسي 

 النتیجة تربویة إدارة الفیزیاء  الریاضیات  فیزیائیة  تحلیلیة  أسم الطالب  ت
  ناجح  جید جدا  متوسط  جید  متوسط  جید جدا   ایالف حمید على ھزاع  1
              احمد خلیل علیوي لواص  2
              أسیل كریم كسار فرحان  3
  ناجح جید جید  متوسط  متوسط  جید  براء فیصل ناجي سلوم  4
              براء كافي زعالن محمد  5
  ناجح  جید جدا  جید جدا  جید جدا  جید  امتیاز ختام فاضل خمیس عبد الواحد  6
             ختام یاسین عجیمي یاسین  7
             دعاء علیوي حردان صلبي  8
            دھام فایز دھام ھادي  9
  ناجح  متوسط  مقبول  متوسط  مقبول  مقبول  ریم فاروق ذاكر محمود  10
  ناجح  جید جدا  جید  جید جدا  متوسط  جید جدا زینة یحیى محمد مطلك  11
  مكمل  جید  متوسط  متوسط  راسب  جید  شوقي صالح حسن عجیل  12
              ضحى حسن علي موسى  13
            عال ابراھیم علي خلف  14
            علي خالد محمد بردي  15
             علي شھاب حمد حسین    16
             عبد هللا علي عبد هللا مخلف  17
            ماھر عواد دراس حمادي  18
  مكمل  متوسط جید جید راسب جید محمد عذاب صالح عبد هللا  19
  ناجح جید  متوسط  جید  مقبول  جید جدا میناس فتیخان حامد خضیر  20
              دایح نور عبد خلف  21
             ھبھ خطاب مطر محیسن  22
             یاسر شحاذه یاس عاشور  23

 
 التحمیــــــــــــــــــــــل

 النتیجة تربویة إدارة الفیزیاء  الریاضیات  فیزیائیة  تحلیلیة  أسم الطالب  ت
            بقرار مقبول  ایھ بالل جواد سالم   1
 

  بعد إضافة القرار –األول الفصل الدراسي  –الدراسات الصباحیة /  لثانیةنتائج المرحلھ ا
 2017 - 2016العام الدراسي 

 النتیجة علم نفس النمو حاسوب منھج بحث عضویة العضویة  أسم الطالب  ت
        دعاء علیوي حردان  صلبي  1
 

  الفصل الدراسي الثاني  – مسائیةالدراسات ال/ الثانیة نتائج المرحلھ 
 2017 - 2016العام الدراسي 

 النتیجة تربویة إدارة الفیزیاء  الریاضیات  فیزیائیة  تحلیلیة  أسم الطالب  ت
             أستبرق حمید شكري عواد  1
             ایمن منذر احمد جسام  2
          بان احمد جندي عبد الشورتاني  3
             زینب علي خلف حمد  4
  ناجح  جید جدا  متوسط  متوسط  جید جدا  جید جدا احمد سویلم كلبوشسماح   5
             عبد الكریم ناظم عبد الكریم   6
          فائز عبد الكریم سعود بدر  7
            مكرم إبراھیم ثابت حسن  8
             محمد حامد عبید  9
             نور مؤید محمد عبد هللا  10

 
 التحمیــــــــــــــــــــــل

 النتیجة تربویة إدارة الفیزیاء  الریاضیات  فیزیائیة  تحلیلیة  أسم الطالب  ت
        مقبول     طارق زیاد لطیف  1
 

  بعد إضافة القرار –األول الفصل الدراسي  – مسائیةالدراسات ال/  لثانیةنتائج المرحلھ ا
 2017 - 2016العام الدراسي 

 النتیجة علم نفس النمو حاسوب بحث منھج عضویة العضویة  أسم الطالب  ت
        أستبرق حمید شكري عواد  1
        مكرم إبراھیم ثابت حسن  2
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  الفصل الدراسي الثاني  –الدراسات الصباحیة / الثالثة نتائج المرحلھ 
 2017 - 2016العام الدراسي 

 النتیجة إرشاد تربوي تلوث  صناعیة  2/فیزیائیة  2/عضویة  أسم الطالب  ت
  مكمل  جید  مقبول  راسب  متوسط  مقبول  سالم ایھ بالل جواد  1
              مخلفایاد جمال علي   2
  ناجح جید جید مقبول جید مقبول  أمواج دحام بدیوي ھادي  3
  ناجح  جید جدا  جید  جید  جید جدا  جید  انسام غالب خمیس محمد  4
             امیمة ریاض نواف   5
  ناجح جید جید مقبول جید مقبول دعاء طالل عبد اللطیف حسین   6
  ناجح  جید جدا  جید جدا  مقبول  جید جدا  جید  رونق ذاكر محمود جاسم  7
  ناجح  جید جدا  امتیاز  متوسط  جید جدا  جید  رشا عماد فراس عطا  8
  ناجح  جید جدا جید جید جید  مقبول حمدي محمود بطاحسرمد   9
  ناجح  جید  متوسط  مقبول  متوسط  مقبول  محمدسلوان سمیر اسكندر   10
  ناجح  جید جدا  جداجید   مقبول  جید جدا  متوسط سلوى صابر عبد الكریم علي  11
              صالح عبد الوھاب جمعھ احمد  12
  مكمل  جید  جید  مقبول بقرار  جید  راسب  عمر احمد عوده عنید  13
  ناجح  جید جدا جید جدا متوسط  متوسط  مقبول ندىعفاف زیدان خلیف   14
  ناجح  جید جدا  امتیاز  جید  جید  متوسط فرج حمید وسمي احمد  15
  مكمل  جید راسب راسب  متوسط  مقبول بقرار  مریم جمال احمد عبید  16
  ناجح  جید جدا  جید  متوسط  متوسط  مقبول محمد ربیع احمد ابراھیم  17
             میعاد صبري فنیخر داموك   18
  ناجح  جید جدا جید متوسط جید مقبول  محمد عطا هللا احمد طنیر  19
  ناجح  جید   متوسط  مقبول  متوسط  مقبول  محمد عبد الكریم حسین جاسم   20
  ناجح بقرار  جید  جید  مقبول  جید  مقبول بقرار  محمد عبد الرحیم عبد هللا   21
  ناجح   جید جدا امتیاز  جید  جید  متوسط  ھبھ مزھر محمود جاسم  22

 
 التحمیــــــــــــــــــــــل

 النتیجة إرشاد تربوي تلوث  صناعیة  2/فیزیائیة  2/عضویة  أسم الطالب  ت
        مقبول      رسل یوسف عبد الحمید  1
    جید           شیماء نوري محمد رشید  2

 
  بعد إضافة القرار –األول الفصل الدراسي  – صباحیةالدراسات ال/ لثالثةنتائج المرحلھ ا

 2017 - 2016العام الدراسي 

 النتیجة مناھج وطرائق حیاتیة  تناسقیة  1/فیزیائیة  1/عضویة  أسم الطالب  ت
  راسب  راسب  راسب  راسب  راسب  مقبول بقرار  آیھ بالل جواد سالم   1
              صالح عبد الوھاب جمعة أحمد  2
  ناجح بقرار  جید جدا  مقبول  مقبول بقرار  جید  مقبول  عمر احمد عودة عنید  3
  مكمل  مقبول بقرار  راسب  راسب  متوسط  مقبول بقرار  مریم جمال احمد عبید  4
              )تحمیل(  لیث حسن عبد إبراھیم  5
              )تحمیل (مصطفى عیفان ناجي   6

 
  الفصل الدراسي الثاني  – مسائیةالدراسات ال/ الثالثة نتائج المرحلھ 

 2017 - 2016العام الدراسي 

 النتیجة إرشاد تربوي تلوث  صناعیة  2/فیزیائیة  2/عضویة  أسم الطالب  ت
              امل محمد ندى ضاحي  1
  مكمل  جید  مقبول  راسب  متوسط  متوسط  زیاد لطیف جاسم طارق  2
  مكمل  جید  مقبول راسب مقبول مقبول بقرار  عمر محمود ھادي طالل  3
  ناجح   جید جدا  متوسط  جید  جید  جید  عمر یاسین طھ عبد هللا   4
  ناجح   جید جدا  متوسط  مقبول  متوسط  متوسط  منار عبد هللا جاسم حمادي  5
  ناجح  جید  متوسط  مقبول  مقبول  جید  محمد مخلف حمد  6
  ناجح   جید جدا  متوسط  جید  متوسط  مقبول  ھیثم صباح خلیفة  7

 
 التحمیــــــــــــــــــــــل

 النتیجة إرشاد تربوي تلوث  صناعیة  2/فیزیائیة  2/عضویة  أسم الطالب  ت
              محمد طلب عبد هللا   1
              عبد هللا فاضل عبد هللا   2

 
  بعد إضافة القرار –األول الفصل الدراسي  – مسائیةالدراسات ال/ لثالثةنتائج المرحلھ ا

 2017 - 2016العام الدراسي 

 النتیجة مناھج وطرائق حیاتیة  تناسقیة  1/فیزیائیة  1/عضویة  أسم الطالب  ت
  مكمل  مقبول بقرار  راسب  مقبول بقرار  راسب  متوسط  زیاد لطیف جاسم طارق  1
  مكمل  راسب  راسب  مقبول بقرار مقبول مقبول  عمر محمود ھادي طالل  2
  ناجح بقرار  متوسط  مقبول بقرار  متوسط  مقبول  مقبول  صباح خلیفةھیثم   3
 



4 
 

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  الفصل الدراسي الثاني  –الدراسات الصباحیة / الرابعة نتائج المرحلھ 
 2017 - 2016العام الدراسي 

 النتیجة بحث تخرج تطبیقات مدرسیة  اختیاري  صناعیة  2/حیاتیة  أسم الطالب  ت
  ناجح  مقبول  جید  جید  مقبول  جید جدا احمد سالم خلف جراد  1
  ناجح  متوسط  متوسط جید مقبول جید  اسراء سعد محمد مطلك  2
  ناجح  متوسط جید جید  متوسط جید  أسماء طراد عطا هللا  3
  ناجح جید جید  جید جدا  جید جدا  جید جدا أبراھیم عبد هللا حمد سلیمان  4
  ناجح  متوسط جید جید جید  جید جدا براق عبد خلیل ابراھیم  5
            حسین راجي جاسم عبد القادر  6
            حسن ھادي عبد الغفور حمادي  7
           خطاب احمد ابراھیم  8
  ناجح  متوسط  جید جدا  جید  جید  جید جدا دعاء جاسم عبید خضیر  9
  ناجح  جید  جید  جید  متوسط  جید دعاء محمد كاظم جاسم  10
  ناجح  متوسط  جید  امتیاز  جید  جید جدا  رود جمال عطا هللا جویر  11
  ناجح  متوسط  جید  متوسط  متوسط  جید جدا  رشا رافع ناصر مخلف  12
  ناجح  متوسط  جید جدا  جید جدا  جید  امتیاز  رحاب فؤاد عبود مخلف  13
  ناجح  متوسط  جید  جید  مقبول  جید رسل یوسف عبد الحمید عبد الكریم   14
  ناجح  متوسط  جید  جید  مقبول  جید زینھ أسعد أبراھیم فارس  15
  ناجح جید جید  جید جدا  جید   جید جدا زینب محمد شتوان فتحي  16
  ناجح  متوسط  جید  متوسط  مقبول  جید  سیف الدین احمد نصیف جاسم  17
  ناجح جید  جید جدا  امتیاز  متوسط  جید جدا سلمى عامر أحمد یاسین  18
  ناجح جید  جید جدا  جید  مقبول  جید  سجى عدنان طلب جاسم   19
  مكمل  متوسط  جید  متوسط  راسب  متوسط سرى عدنان منفي عبد  20
  ناجح  متوسط  جید  جید  مقبول  جید جدا  سھا ھاشم عبید شرقي  21
              شھد زیاد مجید حمید  22
  ناجح  متوسط  جید  متوسط  متوسط  جید جدا شیماء نوري محمد رشید  23
  ناجح  جید   جید جدا  جید جدا  جید   جید جدا  الدین مھدي مشعان حمدصالح   24
  ناجح  جید   جید   جید جدا  جید   جید جدا  عمار صالح أیوب الماس  25
  ناجح  جید  جید  جید  متوسط  جید فاضل فیافي محمد خضیر  26
  مكمل  جید  جید  مقبول  راسب  مقبول  قتیبة أحمد فزع عالوي  27
           )الحظ التحمیل( لیث حسن عبد إبراھیم  28
  مكمل  جید   جید جدا  متوسط  راسب   متوسط لمیاء لطیف مخلف شرقي  29
             مریم اسكندر جمعة عبدهللا  30
            محمد عیادة عجمي عجیل  31
             )الحظ التحمیل(مصطفى عیفان ناجي   32
  ناجح  جید   جید جدا  امتیاز  امتیاز  امتیاز محمد قاسم عبد الكریم حمید  33
  ناجح  متوسط  جید   جید جدا متوسط متوسط مریم مكي عبد الباقي حسین  34
  مكمل  متوسط  جید   جید   راسب  مقبول ھدیل حامد كاظم جاسم  35
              ھند صباح حمید عبد  36
  ناجح  متوسط  متوسط  جید  مقبول  جید   ھندة ھادي محمد حسین  37

 
  بعد إضافة القرار –األول الفصل الدراسي  – صباحیةالدراسات ال/ لرابعةنتائج المرحلھ ا

 2017 - 2016العام الدراسي 

 النتیجة قیاس وتقویم تطبیقات تدریسیة كم واطیاف  تشخیص عضوي  تحلیل آلي  1/حیاتیة  أسم الطالب  ت
                حسن ھادي عبد الغفور حمادي  1
                لیث حسن عبد إبراھیم  2
                محمد عیادة عجمي عجیل  3
 

  الفصل الدراسي الثاني  – مسائیةالدراسات ال/ الرابعة نتائج المرحلھ 
 2017 - 2016العام الدراسي 

 النتیجة بحث تخرج تطبیقات مدرسیة  اختیاري  صناعیة  2/حیاتیة  أسم الطالب  ت
          أسماء تركي محمد جاسم  1
             أوس شكر محمود دواي  2
          أحمد محمد عبد العزیز ابراھیم  3
  ناجح  جید  جید متوسط مقبول مقبول بالل ابراھیم حمد غفیر  4
             بسعاد جمعھ عبد انصیف   5
              بیداء حسین عیاده ثاري  6
           بالل موفق شاكر احمد  7
         رونق زیاد لطیف جاسم  8
         سامر جمال علي مخلف  9
        سیف علي محیسن حدید  10
             عبد هللا امیر رافع بدوي  11
  ناجح  جید   جید جدا  امتیاز  جید جدا  امتیاز علي بشیر رزا عبد المجید  12
           عبد هللا فاضل عبد هللا لطس  13
             اللطیفمحمود انور محمود عبد   14
             محمد طلب عبد هللا  15
            نور مالك جدوع سعد  16
           ولید خالد مطر  17

 
  بعد إضافة القرار –األول الفصل الدراسي  – مسائیةالدراسات ال/ لرابعةنتائج المرحلھ ا

 2017 - 2016العام الدراسي 

 النتیجة قیاس وتقویم تطبیقات تدریسیة كم واطیاف  تشخیص عضوي  تحلیل آلي  1/حیاتیة  أسم الطالب  ت
                أحمد محمد عبد العزیز ابراھیم  1
                عبد هللا فاضل عبد هللا لطس  2
                محمد طلب عبد هللا   3
                محمود انور محمود  4
 


