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 النتٌجة الشعبة اسم الطالب ت

 مكمل( أ )  أحمد سعد مشعل 1

 ناجح (أ )  حازم عبد الكاظم حسن توٌه 2

 مكملة (أ )  وحٌد عبد شبوطخمائل  3

 ناجحة (أ )  رسل أحمد خضٌر بجاي 4

 مكملة (أ )  رغد تركً ارحٌم صباح 5

 ناجحة (أ )  زمان منذر عباس عطٌة 6

 جحةنا (أ )  سلوى عبد علً حسن 7

 ناجح (أ )  سٌف عبد مجباس محمد 8

 ناجحة (أ )  شٌماء زاحم حسونً صالح 9

 ناجحة (أ )  محمد تقًصبا صباح عبد الهادي  10

 مكمل (أ )  صفاء ناصر رحٌل 11

 مكمل (أ )  عمر جسام إبراهٌم 12

 مكمل (أ )  عمر محمد أحمد فرج 13

 ناجحة (أ )  فاطمة كرملً وذاح كطٌفة 14

 مكمل (أ )  محمد أحمد علً فاضل 15

 مكمل (أ )  محمد حسن علً عودة 16

 مكمل (أ )  محمد محمود حسن حنظل 17

 ةناجح (أ )  مروة عدنان إسماعٌل ٌحٌى 18

 مكملة (أ )  مرٌم جعفر صادق كرٌم 19

 مكمل (أ )  مصطفى عالء جاسم داود 20

 ناجحة (أ )  مٌسم خلف جبر 21

 ناجحة (أ )  نغم نجم الدٌن شكور قادر 22

 ةناجح (ب) إبتهال جبار حسن جاسم 23

 مكملة (ب) أزل حسٌن محمد إبراهٌم 24

 مكملة (ب) أسماء عبود ناصر حسٌن 25

 مكملة (ب) آمنة مجٌد سلمان مجٌد 26

 ةناجح (ب) أمنٌة ثامر محمد رضا 27

 مكملة (ب) إٌناس طالب عبد هللا عبد الرحمن 28

 ناجح (ب) بسام صاحب بطً دبش 29

 ناجحة (ب) تقى رحٌم محمد عطٌة 30

 مكملة (ب) حنٌن أحمد حسٌن محمد 31

 ناجحة (ب) أحمد كردي حسٌندعاء  32

 ناجحة (ب) رقٌة نافع مكحول 33

 ناجحة (ب) شهد عباس جواد مظلوم 34

 مكمل (ب) عالء حمٌد حسٌن عبد هللا 35

 مكمل (ب) علً عبد السالم تاٌه ناصر 36



 مكملة (ب) فاطمة صبر عاشور لفتة 37

 مكمل (ب) محمد صالح الدٌن زٌن الدٌن 38

 مكمل (ب) جرٌدي لفتةمحمد عباس  39

 مكملة (ب) مروة رعد صبٌح ناجً 40

 ناجحة (ب) هبة إبراهٌم عبد الصاحب رسول 41

 ناجحة (ب) هبة عباس محسن جاسم 42

 ناجحة (ب) هدى خلف جلوب محمد 43

 ةناجح (ب) والء محمود عبد القادر صالح 44

 مكمل (ب) ٌوسف عارف جواد داود 45

 ناجحة (ج) سعٌدإسراء جاسم حسٌن  46

 ناجحة (ج) أصٌل مهدي أحمد حسٌن 47

 مكملة (ج) أطٌاف كرٌم مهدي علً 48

 مكملة (ج) أمانً كامل جابر 49

 ناجحة (ج) اٌفان صدام عبد علً 50

 مكملة (ج) بسمة فاضل هادي مهدي 51

 ناجحة (ج) دعاء سعد مهدي سالم 52

 ناجحة (ج) رباب جبار فٌاض صنٌع 53

 مكملة (ج) رسل عماد حسن  54

 مكمل (ج) سالم حاتم ناٌف مزعل 55

 ناجحة (ج) سٌفان حسٌن محمد أمٌن 56

 ناجح (ج) عبد السالم فاضل عباس 57

 مكمل (ج) عقٌل عدنان علً 58

 مكمل (ج) عمر قٌس طه عبد الجبار 59

 ةناجح (ج) كرٌمة فاضل جاسم داود 60

 ناجحة (ج) مروج حسٌن محمد عبد هللا 61

 مكمل (ج) مصطفى عباس لفتة مرزة 62

 مكمل (ج) منٌر جلٌل عبد الحسٌن عباس 63

 ناجحة (ج) نورس علً جابر هاشم 64

 ناجحة (ج) هالة كرٌم مجلً ساجت 65

 ناجحة (ج) هبة طالب أحمد خلٌل 66

 ناجحة (ج) هدى جواد كاظم نصٌف 67

 مكملة (ج) هدى فؤاد فاضل عباس 68

 ناجحة (ج) مهند خزعل شكرهدٌر  69

 مكمل (ج) ٌاسر محمد مناف حسن 70
 
 
 

عدد الراسبين عدد المكملين عدد الناجحين عدد المشتركين 
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