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 النتٌجة اسم الطالب ت

 ناجحة ابتهال حسٌن عداي جوعان 1

 ناجحة أزهار خضٌر دفاك 2

 ناجحة إستبرق حسٌن صوٌفً 3

 مكمل أنور إبراهٌم حمدان 4

 ناجحة إٌمان عبد السادة عبد الرضا شهٌد 5

 ناجحة جنان كرٌم فاخر شلش 6

 ناجح حسٌن خلف جلوب محمد 7

 ناجح خضٌر عبد محسن 8

 ناجحة دعاء رزاق حسٌن حرٌف 9

 ناجحة رقٌة محمود شاٌع موسى 10

 ناجحة رٌم رٌاض إبراهٌم خلٌل 11

 ناجحة عبد هللارٌم مخلد زكً  12

 ناجحة سهى إبراهٌم عواد ناصر 13

 ناجحة سهى علً عبٌد عٌدان 14

 ناجحة شٌماء علً عبد الرضا حسن 15

 مكمل طارق فتٌخان عبد 16

 ناجح عثمان ٌوسف علً 17

 ناجحة عذراء شرٌف عبد األمٌر عبد 18

 ناجح عالء أحمد رشام عبد 19

 ناجح عمر حسن رشٌد حسن 20

 ناجحة عهود ٌزل جبر جباش 21

 ناجحة غفران قٌس عذاب عباس 22

 ناجحة فاطمة داخل كاظم عبٌد 23

 ناجح مصطفى عباس حسٌن ناٌف 24

 ناجحة نبراس موسى حسٌن  25

 ناجحة نور سعد عباس 26

 ناجحة ٌاسمٌن عبد علً سفٌح 27

 ناجح أحمد عبود زغٌر ممدوح 28

 ناجح أحمد فاروق سلوم سبع 29

 ناجحة أسماء ناهض مهدي صالح 30

 ناجحة آٌات حذٌف خالد حمٌد 31

 مكمل جمال فواز محمد 32

 مكملة حنان حمدي حسٌن علوان 33

 مكمل حٌدر مهدي ٌوسف تشرٌن 34

 ناجحة دعاء محمد عبٌد ناصر 35

 ناجحة رؤى كاظم صالح طاهر 36



 مكملة روٌدة رزاق علً كشكول 37

 مكملة نعاسرٌم عبد الكرٌم  38

 ناجحة زٌنب جواد علً نجم 39

 مكملة زٌنب علً سلمان عبد الحسٌن 40

 ناجح سالم عباس عالوي حسٌن 41

 مكملة شروق مكً حمٌد الحسن 42

 مكملة شهد عبد األمٌر كاظم جواد 43

 مكملة صفا خلٌل إبراهٌم رمضان 44

 مكملة عبٌر عزٌز رشٌد علً 45

 ناجح عمر صالح أحمد جمعة 46

 حةناج فردوس عبد الكاظم حسٌن فرحان 47

 مكملة مروة ماجد طه 48

 ناجحة مرٌم ماٌع عٌسى عبد هللا 49

 ناجح مصطفى كرم فرحان كعٌد 50

 ناجحة مها سعد سلطان علً 51

 ناجحة نرمٌن عادل علً جرٌخً 52

 ناجحة هاشمٌة حمزة إبراهٌم كاظم 53

 ناجحة هبة أحمد محمود خضٌر 54

 ناجحة هند جسام علٌوي خضٌر 55

 مكملة هند صالح عبد المهدي طالب 56

 مكمل وسام عّواد صالح سلٌمان 57

 ناجحة أسٌل عطا هللا غائب 58

 ناجحة أفراح رجه محمد 59

 ناجحة إٌناس علً نعمة 60

 ناجحة بان كرٌم عبد هللا 61

 ناجح خالد جمال حسٌن فٌاض  62

 مكمل هللا خالد سامً عرسان عبد 63

 ناجحة دعاء حسٌن شٌبان حماد 64

 مكملة راوند ٌاسٌن عبد الواحد 65

 ناجحة رسل عبد الزهرة غضبان جبٌر 66

 ناجحة زنان صباح محمد عطوان 67

 مكملة زٌنب مجٌد فٌاض 68

 ناجحة زٌنب محمد عجٌل عبد 69

 ناجحة سارة عبد العباس هاشم عبد المطلب 70

 مكمل سالم فاهم خضير 71

 راسب ساهر سالم دحام فرحان 72

 ناجحة سرى سالم عدنان حسٌن 73

 ناجحة شذى عبد الكرٌم سلمان حمود 74

 ناجحة جٌب رفعت محمد نجٌبنشهد محمد  75

 ناجحة شٌماء عدنان حسٌن 76

 حناج عبد الرحمن مجٌد محمود حسن 77



 راسب علً حامد عبٌد سلمان 78

 ناجحة فاطمة حاتم مهدي محمد 79

 ناجحة فاطمة رسن جاسم خلف 80

 مكمل محمد ستار محمد ٌاسٌن 81

 ناجحة نور ثابت غنً حسٌن 82

 ناجحة نور عادل عبد الواحد خلف 83

 مكملة هاجر علً حمٌد حبٌب 84

 ناجحة ورود علوان شوقً محمد 85
 
 
 
 
 
 


