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 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجح اثمار سعد كاظم جاسم 1

 ناجح احمد عبد الحسين دوحي جبر  2

 ناجح احمد غازي موحان مرهج 3

 ناجح احمد ذياباحمد فاروق  4

 ناجح احمد كامل عطية سبع 5

 ناجح اشواق عمر نصيف جاسم 6

 ناجح افاق عبد الكريم جواد كاظم 7

 ناجح انغام قيثار عبد المجيد احمد 8

 ناجح ايمان عناد كاظم عالوي 9

 ناجح براء فهمي حسن غني 10

 ناجح جاسم محمد عبد جاسم 11

 ناجح حسين علي محمود حسين 12

 ناجح حيدر جبار ياسين كاظم 13

 ناجح حيدر ستار عبد االمير محمود  14

 ناجح حيدر محمد خضير محمد 15

 ناجح اع جسامعزينب رعد ش 16

 ناجح سراب اكرم جاسم محمد 17

 ناجح سعد ذياب سعد خليل 18

 مكمل سالم جاسم سالم محمد 19

 ناجح سالم عيدان محسن حسن 20

 ناجح سلمان حسام سلمان عبد 21

 ناجح سيف حسام اسماعيل جاسم 22

 ناجح صبا حيدر حسين عدوان 23

 ناجح ضحى علي شاكر حمود 24

 ناجح امير حميد عطيةعامر  25

 مكمل عذراء نجم عبد كعيد 26

 ناجح علي رباح كريم عبد 27

 مكمل علي عبد الغفور احمد عبد 28

 ناجح علي ناجي هادي بحر 29

 ناجح عمار محمد لقمان حبيب 30

 ناجح عمار محمود تايه محمد 31

 ناجح عمر راسم حمادي كاظم 32

 مكمل عمر صبحي سليم جاعد 33

 ناجح عمر محمد محمود عزيز 34

 ناجح عمر موفق جياد اسماعيل  35

 ناجح فاضل مهدي احمد اسود 36

 ناجح فاطمة احمد عواد علوان 37
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 ناجح فاطمة خالد خليل حسين 38

 ناجح فاطمة عباس مهدي سلمان 39

 ناجح فيصل جساس مجيد داود 40

 ناجح ليث عبد اللطيف محمود عواد 41

 ناجح ليث عمار امين رحيم  42

 ناجح محمد زبار عبيد حاوي 43

 ناجح محمد عبدهللا محمود فتاح 44

 ناجح مريم محمد اسماعيل حميد 45

 ناجح مصطفى جاسم محمد سالم 46

 ناجح كاظممصطفى هادي محمد  47

 ناجح مصطفى واثق عبدهللا محمود 48

 ناجح موسى كاظم عبد الحسين 49

 ناجح ميالد مراد عباس عبد 50

 ناجح نداء احمد حسين خضير 51

 ناجح نضال نوري عبد جاسم 52

 ناجح نورهان عدنان عبدهللا حسن 53

 ناجح هالة احمد علي صالح 54

 ناجح وفاء حسام نايف احمد 55

 ناجح ياسين محمد ذياب خليل 56


