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 النتيجة الشعبة اسم الطالب ت

 ةمكمل( أ )  نوام إبتسام محمد عبد 1

 مكمل (أ )  كاظم أحمد عبد الحسين علوان 2

 راسب (أ )  أحمد عدنان علي مصطفى 3

 ناجحة (أ )  أريج داود حمد عبد 4

 مكمل (أ )  مخلف أسامة وليد زيدان 5

 ناجحة (أ )  سراء أحمد مهدي محمدإ 6

 ناجحة (أ )  جبر ةسراء حميد عجإ 7

 راسب (أ )  جاسم أسعد عبد اهلل حسن 8

 مكملة (أ )  أسماء علي عبد حمد 9

 مكمل (أ )  عبد ياسين محمدأمجد  10

 مكمل (أ )  بخيت أنس خالد عبد 11

 مكملة (أ )  حنان شمس جليل جميل 12

 مكملة (أ )  شفي حوراء حسن موسى 13

 ناجحة (أ )  عبد الكريم حوراء عبد االمير محمد علي 14

 مكمل (أ )  خضير كريم حسن كحط 15

 مكملة (أ )  مناحي سمادعاء رحيم مغ 16

 مكملة (أ )  دينا حسين سالم منشد 17

 مكملة (أ )  رؤى فاضل كريم عليوي 18

 ناجحة (أ )  رانيا مهدي علي فهد 19

 ناجح (أ )  رضا كاظم طعمة فعيل 20

 مكملة (أ )  زبيدة جعفر صادق جاسم 21

 ناجحة (أ )  حيدر زىراء شفيق شريف 22

 مكملة (أ )  براىيم نياز حسنإسارة  23

 مكملة (أ )  يهاب عبد المطلبإسارة  24

 مكملة (أ )  عكيلي سارة محسن فرىود 25

 مكملة (أ )  صالح سجى نجم عبد اهلل 26

 راسب (أ )  جاسم شاكر صباح أحمد 27

 ناجحة (أ )  شهد محمد جاسم محمد 28

 ناجحة (أ )  ضحى سالم خلف علي 29

 مكمل (أ )  إبراىيم عبد الرحمن رياض أحمد 30

 راسب (أ )  عباس عبد القادر أبراىيم خليل 31



 مكمل (أ )  إبراىيم علي أحمد خليل 32

 راسب (أ )  حمادي غسان داود سلمان 33

 راسبة (أ )  فخرية زبيد عناد عبود 34

 راسب (أ )  إسماعيل إبراىيم عبدمحمد  35

 مكمل (أ )  ة علوانمحمد زبار وداع 36

 راسب (أ )  محمود جمال محمد حمد 37

 راسب (أ )  راضي مروان كريم محمود 38

 مكملة (أ )  شهاب مروة ماجد أحمد 39

 مكمل (أ )  شا جعفربراىيم باميسر إ 40

 مكملة (أ )  عباس ميرميسم صادق عبد األ 41

 مكملة (أ )  عبد عبد الحسن ينرجس سام 42

 ناجحة (أ )  نورس جاسم محمد كاظم 43

 راسب (أ )  محمد حمدوسام جبار  44

 مكمل (أ )  يحيى سهيم جابر عبود 45

 راسب (ب)  أحمد لؤي جودي خضير 46

 راسب (ب)  أحمد مظفر جودة محمد 47

 ناجحة (ب)  سيد خالص خالد عبدإ 48

 مكملة (ب)  براىيمإسراء حياد ازىر إ 49

 ناجحة (ب)  سراء ناظم قاسم صفوكإ 50

 راسب (ب)  عذافو بشير عبدالستار عباس 51

 مكمل (ب)  بشير محمود غزال سكر 52

 مكمل (ب)  عباس ثامر طارق عداي 53

 ناجح (ب)  جعفر حسين علي عبد 54

 مكمل (ب)  مهوس حسام كاطع عطية 55

 مكملة (ب)  حنان عماد مطر صالح 56

 مكملة (ب)  دعاء فضاء صالح عبد الحسن 57

 مكملة (ب)  ي محمدرشا محمد عبد عل 58

 راسب (ب)  حسين رياض سعد عبود 59

 ناجحة (ب)  ريام جاسم محمد مزىر 60

 مكملة (ب)  زيان صدام طيب رضا 61

 راسب (ب)  حسن زيدان رباح محمود 62

 مكملة( ب)  زينب موسى كاظم 63

 راسبة (ب)  سارة فاروق فارس علي 64

 مكمل (ب)  مخيلف راىيم عليانإبساىر  65

 مكملة (ب)  مهدي عبد علي داودسرور  66

 مكملة (ب)  سما صباح ىاشم جابر 67

 ناجحة (ب)  سهام فالح حسين محمد 68

 مكمل (ب)  صالح عبد اهلل حسن 69

 راسب (ب)  خر عدنان لطيف حماديص 70



 مكملة (ب)  صفاء جودة عبار زوين 71

 راسب (ب)  صفاء صادق ىاشم عريان 72

 مكمل (ب)  يونس عبد اهلل رعد كمال 73

 مكملة (ب)  عزيزة رشيد حميد مجيد 74

 مكمل (ب)  عمار محمود صالح مهدي 75

 راسب (ب)  نهر عمر عبيس عواد 76

 ناجحة (ب)  فاطمة كاظم مطر حسين 77

 مكملة (ب)  مريم رعد عبد الحافظ شكور 78

 مكملة (ب)  مريم رياض عزيز 79

 مكملة (ب)  مريم كامل جبار محمد 80

 مكمل (ب)  سبتي مصطفى سعدون حسين 81

 مكمل (ب)  خلف مصطفى ناظم جواد 83

 راسب (ب)  مهدي جاسم راضي عاصي 83

 مكمل (ب)  نبراس عماد جبار عبد 84

 مكملة (ب)  أحمد ندى خليل محمد 85

 مكملة (ب)  نور أحمد غزال زكيط 86

 ناجحة (ب)  نور صبحي عباس عبد اهلل 87

 ناجحة (ب)  سلمان نور مروان محمود 88

ناجحة األولى على  (ب)  عمران ىبا عماد موح 89
 المرحلة

 مكملة (ب)  علي سماعيل حسينإىدى  90

ناجحة الثانية على  (ج)  إبتسام كاظم حمزة شريجي 91
 المرحلة

 مكمل (ج)  حسان حامد غالبإ 92

 مكملة (ج)  إسراء شاكر سلطان 93

 ناجحة (ج)  جاسم حماديأسيل علي  94

 مكمل (ج)  طيف خزعللاكرم عبد ال 95

 ناجحة (ج)  ام البنين جعفر الصادق 96

 ناجح (ج)  أمجد سالم حميد شهاب 97

 ناجح (ج)  أنس عبد المجيد حمادي حسين 98

 ناجحة (ج)  أنعام عباس كنعان نصار 99

 ناجحة (ج)  آية عامر غفوري 100

 مكملة (ج)  حسين شاه محمدآية عامر محمد  101

 ناجحة (ج)  أيمان غافل ىاجي  102

 ناجح (ج)  حسام الدين محمد ضياء الدين 103

 مكمل (ج)  حسين مناضل عبد محمود 104

 مكملة (ج)  حنان ماجد محمود حسين 105

 مكملة (ج)  حوراء رياض عبد خنجر 106

 مكملة (ج)  زىراء حسين ناجي رزوقي 107

 ناجحة (ج)  زىراء سعد طو 108

 ناجحة (ج)  سجى شمس عبد محمود 109



 مكملة (ج)  سرى محمد كاظم سعدون 110

 ناجحة (ج)  سماح حيدر علي جمعة 111

 ناجحة (ج)  سماح صالح احمد 112

 مكملة (ج)  سمر زياد طارق عبد الكريم 113

 مكمل (ج)  سيف سعد جياد حسين 114

 مكملة (ج)  شيرين جاسم غضبان 115

 ناجحة (ج)  شيماء رحيم علي جحف 116

 مكملة (ج)  ضفاف ناطق حقي أبراىيم 117

 مكمل (ج)  طو صباح محي 118

 ناجح (ج)  عباس علي محمد ناصر 119

 مكملة (ج)  عال طو أحمد مهدي 120

 مكمل (ج)  علي محسن عكيل 121

 ناجح (ج)  عمر سعد حسين حسام 122

 مكملة (ج)  حمادي عيسىغفران علي  123

 مكملة (ج)  فخاتي حقي اسماعيل 124

 راسب (ج)  كاظم علي فليح حسن 125

 ناجح (ج)  ماىر محمد علي 126

 راسب (ج)  محمد توفيق حميد محمد 127

 راسب (ج)  محمد قاسم خضير زيدان 128

 مكمل (ج)  مرتضى جاسم جبر خلف 129

 مكملة (ج)  مريم محمد حمد عبداهلل 130

 مكملة (ج)  مريم محمد سلمان أسماعيل 131

 مكملة (ج)  نور ابراىيم نجم حمد 132

 مكمل (ج)  ياسر علي حميد محمد 133
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