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 النتيجة اسم الطالب ت
 ناجح االء دلشاد رشيد علي 1

 ناجح ابتهال عبد الهادي ابراهيم سلطان 2

 ناجح احمد جاسم عبد هللا علي 3

 ناجح اسراء حسين جسام محمد 4

 مكمل اسراء مهدي صالح سيد 5

 ناجح اسراء وسام شاكر محمود 6

 ناجح اسالم عبد المهدي حسن مهدي 7

 ناجح اسماعيل علي عبد حمد 8

 ناجح آمنة مجيد خميس علي 9

 ناجح امنة وسام حسين علوان 10

 ناجح انعام خالد صالح مهدي 11

 ناجح ايسر علي عبد هللا منصور 12

 ناجح ايمان محمد صالح محمد 13

 ناجح ايه طالب علي جمعه 14

 ناجح ايه مصطفى حسين صيوان 15

 ناجح بشير قاسم محمد حسين 16

 ناجح بشير ناهض عزيز محمد 17

 مكمل تبارك احمد طالب ولي 18

 ناجح حسن احمد حسين عباس 19

 ناجح حسن نجم حسن مهدي 20

 ناجح حسين علي عبد الجبار كاظم 21

 ناجح حسين محمد متعب جواد 22

 ناجح حمزه ياسين علي احمد 23

 مكمل داليا فالح عبود نجم 24

 ناجح درويش ذوالفقار علي سلطان 25

 ناجح رانيا عامر عبد هللا علي 26

 ناجح رمضان نجم عبد حمود 27

 ناجح رند سعد هاشم محمد 28

 ناجح ريام أحمد صفوك حسين 29

 ناجح زهراء حسين حسن عبد هللا 30

 ناجح زيد صباح خليفه يوسف 31

 ناجح زينب ثامر حسن غضيب 32

 ناجح زينب جابر احمد حسين 33

 مكمل سارة نزار خضير محمد 34

 مكمل احمد ابراهيم رساره قاد 35

 ناجح ساره مقداد ابراهيم جاسم 36

 ناجح ساره نزار جامل شالل 37

 ناجح سجاد حليم عوني سلمان 38

 ناجح سجى لفته صبيح سعيد 39

 ناجح سكينه محمد مجبل حسن 40

 ناجح سهى حاتم محمود جاسم 41

 ناجح سيماء بدر مهدي صالح 42

 ناجح سعيد عبيدشمس وليد  43

 ناجح شهد رجاء جدوع عبد 44

 ناجح صفاء خلف زركان محمود 45
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 ناجح صفاء رحيم جواد كاظم 46

 ناجح ضياء حسين مطر سالم 47

 ناجح طالب احمد عباس حسن 48

 ناجح طيبة هاشم وهيب حسين 49

 ناجح محمدطيبه جاسم علي  50

 ناجح طيبه طالب حسين علوان 51

 ناجح عباس عطية عبد هللا ناصر 52

 ناجح عبد الرحمن علي شاكر محيميد 53

 مكمل عبد الرحمن معن عبد الوهاب علوان 54

 ناجح عبد العزيز احمد عبد ابراهيم 55

 مكمل عبد هللا ظاهر يوسف عالوي 56

 ناجح عساف نصير عبيد مهدي 57

 ناجح عطاء محمد جاسم هنيدي 58

 ناجح علي عباس خزعل حسن 59

 ناجح جاسمعلي عبد الدائم احمد  60

 ناجح علي عماد رشيد حميد 61

 ناجح علي محمد باقر شوكة كامل 62

 ناجح علي محمد عبد حسين 63

 ناجح علياء حيدر عدنان محمد 64

 ناجح عماد صباح سيد مروح 65

 ناجح غادة راغب محسن علوان 66

 ناجح فاطمه خلف علي زيدان 67

 ناجح راوي عدنان محمدفاطمه  68

 ناجح محمد ابراهيم حميد علي 69

 ناجح محمد حاتم صالح نصيف 70

 ناجح محمد عبد الستار خضير عباس 71

 ناجح محمد عبد الكريم يحيى حبيب 72

 ناجح محمد علي حسن عبد 73

 ناجح محمد علي عبد جواد 74

 ناجح مرتضى محمود رحيم حميد 75

 ناجح مروه طه زمان حبيب 76

 ناجح مريم صالح ناجي عبد 77

 ناجح عباسمريم علي محمود  78

 ناجح مريم محمد عدنان احمد 79

 ناجح مريم ياس فاضل تايه 80

 مكمل مصطفى حسيب برهان نجم 81

 ناجح مصطفى عامر صالح خلف 82

 ناجح مصطفى عطوان محيسن هليل 83

 ناجح مصطفى هيثم عدنان شهاب 84

 ناجح مالك حسن نوروز درويش 85

 ناجح منار سامر زهير خليل 86

 ناجح منتظر حسن احمد عبد 87

 ناجح منى عبد الستار احمد خضير 88

 ناجح مهيمن واثق محمد عبد 89

 ناجح نارجين مصطفى ادهم عبدالحميد 90

 ناجح نبأ حسن علوان أسمير 91
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 ناجح صالحم زاحم النجالء س 92

 مكمل نور الهدى فالح حسن جواد 93

 ناجح نور الهدى كنعان حاتم كاظم 94

 ناجح نور حيدر جميل خليل 95

 ناجح نور صباح حسين علي 96

 ناجح هاشم سلمان جاسم محمد 97

 ناجح هجران سالم خضير عباس 98

 ناجح همام فالح حمد حزوم 99

 مكمل وليد اياد عبد هللا احمد 100

 ناجح وليد حاتم اسماعيل داود 101

 ناجح وليد خالد حاتم علي 102

 ناجح يوسف محمد سامي مهدي 103


