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النتيجةاسم الطالبت

احمد علً حسون عل1ً
مكمل

احمد ناظم جخيور ريحان2
ناجح

اقبال حاتم رشم جون3ً
ناجح

انمار رحٌم جاسم راشد4
مكمل

انور صباح صادق رشم5
مكمل

اٌناس سعد سلمان حموش6
ناجح

حنان صبري محسن جبر7
ناجح

حٌدرعلً محسن عباس8
ناجح

دعاء كرٌم داموك حسٌن9
ناجح

رأفت شوقً شاكر ماشاءهلل10
ناجح

رشا هالل عبد جاسم محمد11
مكمل

رعد لفته محارب حجاب12
ناجح

رفل فلٌح عبد الحسٌن شنٌن13
مكمل

زٌدون غالب محمد علوان14
ناجح

زٌنب طارق ابراهٌم توفٌق15
ناجح

سارة محمد كرٌم لفته16
ناجح

سٌف عدنان حسن عل17ً
ناجح

شهد شاكر محسن عل18ً
ناجح

صالح قاسم حسن محمد19
ناجح

ضٌاء جبار موسى عكله20
ناجح

علً عبد الكرٌم راضً حسٌن21
ناجح

علٌاء اسماعٌل مراح عذافه22
ناجح

فواز نزار قاسم مجٌد23
مكمل



قمر محسن علً جاسم24
مكمل

لمٌاء جبار خلٌفة جبر25
ناجح

لٌلى عالء الدٌن حمزة26
ناجح

محمد هاشم حمزة محمد27
مكمل

مروة رٌاض خلف كاظم28
ناجح

مرٌم عادل عباس عل29ً
ناجح

مصطفى مؤٌد جبار عل30ً
ناجح

نور موسى سعٌد حسن31
مكمل

نورس حسٌن حمٌد حمزة32
ناجح

نورس عظٌم حسن مهدي33
مكمل

هدٌل فاضل مصخن ثجٌل34
ناجح

هدٌل هادي هلٌل عوٌد35
ناجح

هند عصام ٌاس خضٌر36
ناجح

ورود سعد صالح نفاوه37
ناجح

اثار جعفر كاظم قنبر38
ناجح

اسٌل قٌس محمد عل39ً
مكمل

امٌرة نعٌم جاسب جاسم40
ناجح

أٌة رزاق عباس سلمان41
ناجح

اٌالف هادي عاٌز هفات42
مكمل

بشرى اسماعٌل رشٌد مجٌد43
ناجح

حنٌن مظلوم صافً مرزه44
ناجح

رسل عبد الستار احمد سلطان45
ناجح

زهراء خضٌر راشد كزار46
ناجح

زٌنب حسن عبد الرضا سلطان47
ناجح

زٌنب زٌدان مري مح48ً
ناجح

زٌنة بهاء حمٌدي عبد الحسن49
ناجح

شٌماء ٌد هللا علً اكبر مراد50
ناجح



عامر حمٌد شحاذه لوصان51
مكمل

علً قندٌل شعٌوط حسن52
ناجح

مكملعلً وحٌد صالح مهدي53

ناجحعمر عبد الستار حسب هللا حسن54

ناجحغفران راهً غرٌب مهنا55

ناجحمؤٌد عبد هللا سلمان واه56ً

مكملمحمد سعد عبد الواحد حسٌن57

مكملمروة خضٌر راضً محمد58

ناجحمروة فاضل سعٌد حسٌن59

ناجحمنال محمود عبد هللا نجم60

ناجحمنتظر حسن جبارة بدر61

ناجحمنى عبد القادر عبد الزهرة رسن62

مكملمها رعد نعمان محمد63

ناجحمها عبد الكرٌم سلمان روكان64

ناجحنجم ثائر خلٌل مهدي65

ناجحنرجس فالح غالم ناصر66

ناجحنور عبد الرضا عوده كاظم67

ناجحورود صالح محمود مهاوي68

مكملولٌد خالد عبد الجبار محمد69

ناجحٌاسمٌن صباح خلٌل محمد70

ناجحاسراء محسن زعٌبل عاص71ً

ناجحانغام جواد كاظم كاطع72

مكملانوار هاشم عكاب رسن73

ناجحجنان جمٌل خلٌبص ظاهر74

مكملحسٌن علً عبد الحسٌن عطٌه75

ناجحدنٌا عبد الحسٌن عطٌه عبٌد76

ناجحرؤى عباس علً ابراهٌم77

ناجحرائد علٌوي عداي حمزة78

ناجحزٌنب مجٌد محمد جعفر79

ناجحسالً كامل جواد عطٌه80

ناجحسرى فاضل دروٌش مسلم81

ناجحسرى محمود شاكر هاتف82

ناجحسالم لفته دامج فٌاض83

ناجحسهاد موفق صادق عل84ً

ناجحسهى حسٌن علٌوي عالج85

ناجحشروق محمد فرحان اكحٌط86

مكملصابرٌن سمٌر جاسب عبٌد87

ناجحصابرٌن طه مخلف عبد هللا88

ناجحضاري محمود حاتم طاهر89

ناجحضحى وثٌق محمد حسن90



مكملعلً عٌسى لفته عبد الحسٌن91

ناجحفاضل فٌاض مجهول سكران92

ناجحفرح باسم ماضً محمد93

ناجحمحمد صاحب باقر احمد94

ناجحمحمد علً جاسم محمد95

ناجحمروة سعدي عبد الواحد موسى96

ناجحنور جواد كاظم عبد النب97ً

ناجحنور سالم جمعة هاشم98

ناجحنور شاكر عبد علً حسن99

ناجحنورهان محمد عٌد ٌصغ100

ناجحهدى حسٌن حمزة عبد حسٌن101

ناجحوفاء ضاري فاضل عباس102

ناجحازهار عصام محمد حسٌن103

ناجحاسٌل جمال ابراهٌم خورشٌد104

ناجحآالء حسن علً سعٌد105

ناجحامٌر طالب حسان علٌوي106

ناجحاوراس سلمان محمد وادي107

ناجحتقوى صباح حسٌن مراد108

ناجحدعاء ٌاسٌن حردان جبر109

ناجحرؤى موسى ابراهٌم حسن110

ناجحرغد خالد علً ثابت111

مكملرنا جواد كاظم علٌوي112

ناجحرند جمال زٌدان خلف113

ناجحزهراء علً وهاب محمد114

ناجحسالً رٌاض خلٌل محمد115

ناجحسعاد جاسم محمد صالح116

ناجحسعد علوان هوٌدي حمود117

ناجحضحى علً عبد هللا محمد118

ناجحطٌبة محمد علً رواح119

مكملعبد الستار احمد حسٌن120

ناجحعالء الدٌن نجم عبد محمد121

مكملعالء تحسٌن ابراهٌم نصٌف122

ناجحعلً عبد الحسٌن بندر مغٌر123

ناجحعلً كظٌم داٌم عباس124

ناجحغفران كاظم جبار حسٌن125

ناجحفٌصل اٌاد كاظم حمودي126

ناجحمحمد ستار متعب دروٌش127

ناجحمحمد كرٌم صالح حسن128

مكملمهدي محسن برٌج129

ناجحمنى سعد صاحب عبد الحسن130

ناجحموج ضٌاء حسٌن عل131ً



ناجحنبراس جبار زٌدان مخلف132

مكملنجاة علً محً سلمان133

ناجحنور محسن قاسم رشك134


