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 النتٌجة الشعبة اسم الطالب ت

 مكمل( أ )  أحمد حمٌد فرحان ساجت 1

 مكمل (أ )  أحمد قتٌبة راتب طه 2

 مكمل (أ )  نعمة كرٌم محمدأحمد  3

 ناجحة (أ )  أزهار عبد الكرٌم نصٌف فراس 4

 ناجحة (أ )  إسراء عادل محمد صادق 5

 ناجحة (أ )  آمنة إبراهٌم صالح علٌوي 6

 ناجحة (أ )  إٌمان محمد محمود مهدي 7

 مكملة (أ )  تمارة غاٌب فالح راضً 8

 ناجح (أ )  جاسم كرٌم جاسم ٌونس 9

 ناجح (أ )  حبٌب مجٌد شرٌف عذاري 10

 ناجح (أ )  حسٌن سالم حسن موسى 11

 ناجحة (أ )  حنٌن راشد محٌلب مسولف 12

 مكمل (أ )  حٌدر عبد السادة بدر جاسم 13

 ناجحة (أ )  دعاء خالد هاشم غالً 14

 ناجحة (أ )  رؤى ضٌاء جعفر كشوش 15

 مكملة (أ )  رسل خالد علً حسٌن 16

 ناجحة (أ )  رشا سعد صاحً سكران  17

 ناجح (أ )  رواء محمد ٌوسف أحمد 18

 مكملة (أ )  نكٌلزهراء عبد الرحمن والً ا 19

 مكمل (أ )  زهٌر محمد عبد هللا محمد 20

 ناجحة (أ )  زٌنب حامد حمد علً 21

 ناجحة (أ )  زٌنب سعد مجٌد هاشم 22

 ناجحة (أ )  شيزٌنب طالب عبد هللا حب 23

 األولى ناجحة (أ )  سارة صدام موسى سالم 24

 مكملة (أ )  سجى سعدي محمد عبد 25

 ناجحة (أ )  سرى علً كاظم جاسم 26

 مكمل (أ )  سٌف سعد عباس كٌفان 27

 ناجحة (أ )  صابرٌن غازي عباس جاسم 28

 مكمل (أ )  صفاء سالم عبد نوام 29

 ناجح (أ )  سن عذابيعبد الرحمن عطٌة مح 30

 مكمل (أ )  عالء سبتً صالح أحمد 31

 ناجح (أ )  عالء سعد عبد اللطٌف عاكول 32

 لم يؤد االمتحان (أ )  علً سالم جواد عبد الحسٌن 33

 مكمل (أ )  عماد سلٌم عكٌل حسن 34

 ناجحة (أ )  فاطمة راضً شندي ثجٌل 35

 ناجح (أ )  كرار رحٌم شمخً علٌخان 36



 ناجح (أ )  نعٌم كطان صٌادكرٌم  37

 ناجحة (أ )  لمٌاء إسماعٌل وحٌد جابر 38

 ناجح (أ )  لٌث زهٌر خلٌبص فٌصل 39

 مكمل (أ )  محمد سعد نجم عبد الوهاب 40

 مكملة (أ )  مرٌم حسون سدخان بنٌان 41

 ناجح (أ )  مصطفى عبد الكرٌم حمٌد حمودي 42

 مكمل (أ )  مهند محمود قاسم صالح 43

 ناجح (أ )  نوار محمد كامل حسٌن 44

 ناجحة (أ )  نورة سعدي رشٌد حمٌد 45

 ناجحة (أ )  نورة فالح مجٌد عباس 46

 مكملة (أ )  هبة شاكر محمود صالح 47

 ناجحة (أ )  هند أحمد كمر نجم 48

 راسب (ب)  إبراهٌم عاصً ناصر 49

 ناجحة (ب)  أزهار بادع عبد الحسن زوٌر 50

 ناجحة (ب)  أفراح حازم أحمد عبد الجبار 51

 مكملة (ب)  إلهام ستار حسٌن لفتة 52

 مكملة (ب)  آٌات جلٌل حاتم زغٌر 53

 ناجح (ب)  حسٌن علً نزال جالب 54

 ناجح (ب)  رهاحٌدر جمٌل عبد الزهرة ط 55

 مكمل (ب)  حٌدر نوري دعٌر خلف 56

 مكملة (ب)  دعاء فاضل عباس حسٌن 57

 ناجحة (ب)  دعاء ناظم مجهول صدام 58

 مكملة (ب)  رنا ستار محمد نمر 59

 ناجحة (ب)  رٌم أثٌر عبود تركً 60

 مكملة (ب)  ابطصزهراء محمد ماهود  61

 ناجحة (ب)  زهراء نصر الدٌن عطا زٌدان 62

 ناجحة (ب)  طزٌنب عبد الحسٌن سعٌد خاب 63

 ناجحة (ب)  سارة سلمان جخر حمدان 64

 مكملة (ب)  سرى عباس جاسم طرٌطش 65

 ناجحة (ب)  صالح جعفر حسنشهد  66

 مجازة (ب)  شهد عزت حمدان عباس 67

 ناجحة (ب)  عبد هللا شهد غانم محمد صالح 68

 مكملة (ب)  صفاء كرٌم مطشر صائغ 69

 ناجح (ب)  عبد هللا سالم عبد هللا محمد 70

 مكملة (ب)  غفران مهدي يوسف محمد 71

 مكملة (ب)  فاطمة قاسم كاظم حسٌن 72

 مكملة (ب)  قبس عبد العباس علً حسٌن 73

 ناجح (ب)  محمد عبيد عباس حمزة 74

 راسب (ب)  مصطفى حامد عبد الرضا عطية 75

 ناجحة (ب)  نابغة أحمد عبد المناف عبد اللطٌف 76

 مكملة (ب)  لعٌبً وبرانادٌة غازي  77



 مكملة (ب)  إبراهٌمندى إسماعٌل خلٌل  78

 راسبة (ب)  نور علً شٌخان كرٌص 79

 مكملة (ب)  نورس نجم الدٌن محمد جواد 80

 ناجحة (ب)  هبة ضٌاء شبٌب كٌاش 81

 مكملة (ب)  ورود حمادي بنٌان داغر 82

 ناجحة (ب)  ٌاسمٌن عامر حمٌد عبد هللا 83

 مكمل (ج)  مطرأحمد إبراهٌم علً  84

 ناجح (ج)  جعفر أحمد حسن حلو 85

 ناجح (ج)  ٌدأحمد ولٌد أحمد عبد الس 86

 مكملة (ج)  أزهار عبد األمٌر كاظم مطلك 87

 مكملة (ج)  إسراء حسٌن حبٌب فهد 88

 ناجحة (ج)  مهدي أسماء عبد المجٌد عبد اللطٌف 89

 ناجحة (ج)  أفراح فاضل خضر محمود 90

 ناجح (ج)  أمٌن إٌاد معروف عبد المجٌد 91

 مكملة (ج)  آٌة باسل علوان حمد 92

 ناجحة (ج)  إٌمان عبد الجبار حنون مجٌسر 93

 ناجحة (ج)  تغرٌد عبد لعٌبً خلف 94

 ناجح (ج)  حسٌن جاسم سلمان راضً 95

 مكملة (ج)  حنان محمد عباس حسٌن 96

 مكمل (ج)  حٌدر لٌث علً سعٌد 97

 ناجحة (ج)  دعاء كرٌم عبد هللا صناع 98

 ناجحة (ج)  رؤى سالم محمود عبد الرحمن 99

 ناجحة (ج)  رواء سعد عبد جساس 100

 ناجحة (ج)  رونق سمٌر عبد الرضا غلٌم 101

 مكملة (ج)  زمن شٌاع جاسم دعن 102

 ناجح (ج)  زٌاد حسن عطٌة حمد 103

 مكملة (ج)  يدسارة عبد الحسٌن باجً مج 104

 مكملة (ج)  سناء منهل عبد األمٌر عبود 105

 مكملة (ج)  سهٌر عبد علً ٌوسف فرج 106

 ناجحة (ج)  صابرٌن علً حسٌن تاٌه 107

 ناجحة (ج)  صفا أحمد عبد الوهاب سلمان 108

 مكمل (ج)  صالح موسى إسماعٌل صفر 109

 راسبة (ج)  ضحى صباح مهدي خلٌل 110

 مكمل (ج)  علً رحٌم شامخ علٌوي 111

 ناجح (ج)  السالم حبٌبعلً عصام عبد  112

 ناجح (ج)  عمر حٌدر همٌل خلف 113

 مكملة (ج)  فاطمة حنون حسٌن ساجت 114

 مكمل (ج)  فتاح باٌه كاظم حسٌن 115

 راسبة (ج)  فردوس عبد الستار رجب صالح 116

 مكمل (ج)  كرٌم محمد حسٌن رشٌد 117

 مكمل (ج)  محمد حٌاوي راضً مطلك 118

 ناجحة (ج)  سعٌد طعمةمروة علً  119



 مكملة (ج)  نمرٌم عوض عزٌز حس 120

 مكمل (ج)  مصطفى عبد الجبار كامل طه 121

 مكمل (ج)  مٌثم مناف عزٌز علوان 122

 مكملة (ج)  نجالء ناصر فلٌح عزٌز 123

 مكملة (ج)  نور الهدى جبر محمد حسٌن 124

 مكملة (ج)  نور فاضل عطوان جبر 125

 ناجحة (ج)  قاسم إسماعٌل نورة علً 126

 مكملة (ج)  هدٌل فالح مهدي عبد الحسٌن 127

 ناجح (ج)  ورٌا شهاب أحمد علً 128

 مكمل (ج)  ٌاسر عدنان أحمد قاسم 129

 مكمل (ج)  نجم ٌوسف عماد سهٌل 130
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