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 توقيع استالم النتيجة أسم الطالب ت
 ناجح احمد صباح حميد جاسم 1
 ناجح احمد فاضل ياسين 2
 ناجحة أسماء فرحان منصور حسين 3
 مكمل أمير صالح عبد الكريم صالح 4
 مكمل أوس فاضل عبد اهلل مسعود 5
 مكمل اياد محمد صبار عرمان 6
 ناجحة بتول ذياب عبد صبر 7
 ناجحة بيداء احمد شوكت محمد 8
 مكمل حسين حامد كامل حسين 9
 ناجح حميد خالد حميد عباس 10
 ناجحة حوراء عبد حسن شالل 11
 مكمل خليل شهاب خليل ابراهيم 12
 ناجحة رسل ستار علون حسين 13
 ناجحة زمن كريم داود عدمان 14
 ناجحة زهراء اسماعيل كريم اسماعيل 15
 ناجحة زينب يونس كامل منصور 16
 ناجحة سجى قاسم مهدي صالح  17
 ناجح سرمد نائب غائب بيرام 18
 مكمل سليمان محمد صالح عبو 19
 ناجحة شهد حسن خليل عبد اهلل 20
 مكمل ظاهر عباس محيسن سكران 21
 ناجح عبد المهيمن قاسم حسن 22
 ناجحة عبير ثاير مصحب جلوب  23
 ناجحة عصماء حميد لطيف حميد 24
 راسب علي رحيم عيدان زيدان 25
 مكمل علي قاسم مبارك  26
 ناجح عمر جمال جبار فليح 27



 

 مكمل عمر صكبان داخل فهد 28
 ناجح عمر قاسم محمد ابراهيم 29
 ناجحة فرح غانم حميد جواد 30
 مكملة عبد كوثر محمد جاسم 31
 ناجحة لمياء صالح مهدي 32
 ناجح مازن ابراهيم داود احمد 33
 مكمل ماهر حازم فاضل مصطفى 34
 مكمل محمد احمد حميد محمود 35
 مكمل محمد حسين كامل ناصر 36
 مكمل محمد رحمن خليفة شهاب 37
 ناجح محمد زياد طارق محي الدين 38
 ناجح محمد غانم خضير عسكر 39
 راسب محمود كاطع فرج معيدي 40
 ناجحة ميس عبد الرحمن خلف مظلوم 41
 ناجحة نسرين عبد السالم محمد فرحان 42
 ناجحة نور جاسم صالح 43
 ناجحة نور واثق محمود عباس 44
 مكمل وطبان معن علم حسن 45
 ناجحة وفاء ابراهيم خليل اسماعيل 46
 مكمل وليد خليل ابراهيم يحيى 47
 مكمل حسن فليح ياسر 48
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