
 

 (أ)الثانً 

 النتٌجة االسم التسلسل

 ناجحة إسراء إبراهٌم علً 1

 ناجحة أمٌرة إحسان ولً 2

 ناجحة أنوار كرٌم جبر 3

 ناجحة كرابٌد ابراهٌمآنوش  4

 ناجحة آٌات ابراهٌم عبد الجبار 5

 ةممكل آٌة حسٌن لعٌبً 6

 ناجحة جوان خلٌل عزام 7

 ناجح حسن علً عبد الرضا 8

 راسبة بمادتً التحمٌل/  مكملة حنٌن فاضل علً 9

 ناجحة حرٌر بدر 10

 مكملة  دعاء عبد الوهاب معروف 11

 ناجحة رقٌة قاسم عبٌد 12

 مكملة رغدة تركً محمد 13

 ناجحة رباب طاهر هلٌل 14

 ناجحة رفل حاتم جبار 15

 مكملة رقٌة عامر لفتة 16

 ناجح علً نجٌب  17

 راسب بمادة التحمٌل/  مكمل عباس فؤاد جمٌل 18

 مكمل علً خلٌفة عبد 19

 مكمل علً لعٌبً عودة 20

 

 



................................................................................................................ 

 

 (ب)الثانً 

 النتٌجة االسم التسلسل

 ناجحة رؤى صالح 1

 مكملة رندة حسٌن 2

 ناجحة سارة عماد محمد 3

 مكملة سارة هادي مطر 4

 مكملة سجى مهدي ابراهٌم 5

 ناجحة سرى ماجد محسن 6

 ناجحة سارة جمٌل كرٌدي 7

 ناجحة شهد علً حسن 8

 مكمل صفاء بدٌع جمٌل 9

 ناجح صفاء الدٌن ناٌف 10

 ناجحة عبٌر هٌثم أحمد 11

 مكملة عذراء حسٌن سٌد 12

 ناجحة عذراء محمد غازي 13

 ةناجح علٌاء جمٌل كاظم 14

 ناجحة علٌاء حمودي جاسم 15

 ناجحة علً عوادعبٌر  16

 ناجحة غادة أٌاد بدٌع 17

 ناجح قاسم مهدي ناهً 18

 ناجحة مروة عامر عبد الجبار 19

 

 



 

................................................................................................................... 

 

 

 (ج)الثانً 

 النتٌجة االسم التسلسل

 ناجح كرار كرٌم خرنوب 1

 ناجح محمد حمود عبد 2

 مكمل محمد طعمة حسٌن 3

 ناجح محمد هاوي جودة 4

 ناجح مرتضى كاظم غازي 5

 راسب بمادة التحمٌل /  مكمل مروان قدوري عبد الكرٌم 6

 راسبة بمادة التحمٌل/  مكملة مالك علً عبد الوهاب 7

 مكملة مها حبٌب عبد الحسٌن 8

 مكملة كرٌم سعٌدمٌادة  9

 ناجحة نبراس صباح سعٌد 10

 ناجحة نور صالح مهدي 11

 ناجحة نور صدام دغٌم 12

 ناجحة نور عبد حاتم 13

 راسبة بمادتً التحمٌل/ مكملة  نرجس عبود سعود 14

 ناجحة هبة عاد هادي 15

 مكملة هدى هادي شباط 16

 التحمٌلراسبة بمادة / ناجحة  هند حسام عبد الرزاق 17

 ناجحة هٌاثم عبد الخالق جاسم 18



 ناجحة هالة قاسم عرٌبً 19

 ناجح وسام محمد طوٌلع 20

 ناجحة والء جبار  شنٌن 21

 ناجحة وئام عامر عٌد 22

 

 


