
نتیبجة الفصل االولاسم الطالب
مكملابراھیم عدنان ھاشم عبد المھدي 

مكملابراھیم علي عبد الحسین جلیل
مكملاثمارحیدرناصر حسین

ناجحاحمد فیصل عامر زغیر 
استضافةادریس ھادي عبد

ناجحاسراء عبد الرضا وحید مطرود 
مكملاصیل جابر رشید جبار

مكملالمصطفى یونس عباس صابر
مكملامیره حیدر جبوري

ناجحایات علي شھید 
ناجحآیات عباس حسن حسین 
ناجحآیات عظیم مالح حسون 
مكملأریج رعد طارق مھدي 

مكملأمیر سالم یوسف 
مكملأمیر مجید حمید 

مكملأوراس حسن حسین غزاي
ناجحبتول محمد سعدون حمزة

مكملبنین حسن زغیر
ناجحبنین عباس نعمھ 

استضافةتبارك عبد الحسین خضیر محمد 
مكملتقى عماد عبد الحسین حمید

ناجحتقى مھدي جابر ابراھیم
مكملحسام ریاض موسى سالم

ناجححسن اسعد عبد عبود 
مكملحسن عبیس جالب حسن 
مكملحسین سعد ریسان زغیر 

ناجححسین عبودي فرھود درویش
مكملحسین علي جاسم عبد علي

مكملحسین محمد خزعل 



مكملحمزة علي حسن 
مكملحوراء محمد حسن 
مكملحیدر حسن محیبس 

استضافةحیدر خالد نصیر عباس
مكملخدیجة عقیل حیدر

مكملدرر خلیل ناجي حبیب 
ناجحدنیا فاخر كاظم فضح

استضافةدیانا عبد الحسن عباس ضمد 
مكملذوالفقار نجم عبد جودة

مكملرسل رسول عبد الحسن عواد 
مكملرسل علي حمزه

ناجحرسل محمد جاسم محمد
ناجحرقیة حسین عودة 
ناجحرقیة خضیر حسن
مكملرقیة محمد جبار 

مكملروان ثمار عبد الحسن 
مكملریام ماجد حمید غضبان 

ناجحزھراء حسن جابر
ناجحزھراء حسین عبدزید 

مكملزھراء حیدرھاشم حمید
ناجحزھراء عباس مرھون 

مكملزھراء عبد العباس عبد الزھرة علي 
ناجحزھراء محمد عبود شندل 

مكملزینب حسین جمعھ 
ناجحزینب سعید كاطع صخي

ناجحزینھ جاسم حمود
ناجحساره عبد الناصر ھادي عبد الحسن 

ناجحسجا احمد محمد حسن عبود 
مكملسجاد علي مظلوم كاظم 

استضافةسنا عطیة كامل
استضافةسیف رحیم یونس 

ناجحشھالء احسان عباده 
ناجحصفا علي عباس جبار

ناجحضحى عبد الكریم حجیل كاظم 
راسبطیبة عارف محمد راضي



مكملعادل تركي عبد الساده 
استضافةعبد المحسن علي عبد المحسن رزاق

ناجحعبدالكریم عالء سعید نعمة 
مكملعبدهللا حامد عبدهللا

ناجحعزالدین نجاح رشید
ناجحعلي جمیل رھیف

مكملعلي خالد عبد الوھاب میرزه
مكملعلي خلیل یدام 

استضافةعلي شمخي جبر 
مكملعلي صاحب حسن

مكملعلي صبیح عبدهللا محمد 
استضافةعلي ضیاء طعمھ

مكملعلي عباس حساني 
ناجحعلي فھد فرج 

استضافةعلي محمد كاظم حمادي 
مكملعلي مكي كامل ھادي

ناجحغدیر عقیل شھید 
ناجحغفران رعد حسین جابر

استضافةفاطمة حسن ھاشم 
استضافةفاطمة رزاق شاكر

ناجحفاطمة عدنان حسن اسماعیل 
ناجحفاطمة عدنان نعمان وادي 

مكملفاطمة فارس محمود 
ناجحفاطمة قاسم كریم طالل 

مكملفاطمة موسئ جعفر 
استضافةفاطمة وحید برھان محمد 

ناجحفاطمھ علي موسى كاظم
ناجحفاطمھ نعیم جبار

استضافةفرقان ومیض عبد الكاظم 
مكملفواز فاضل عبد 
مكملكرار حیدر ناھي
ناجحمثنى احمد ھیل 

استضافةمجتبى أحمد علوان 
ناجحمحاسن حسن حمزه 

ناجحمحمد أركان عبد علي 
مكملمحمد جواد كاظم 



ناجحمحمد حسن علي صالح مطك
مكملمحمد حسن ھادي حسن 

ناجحمحمد حسین حسن محمد علي
ناجحمحمد عبد العباس حسن كاظم

مكملمحمد عدنان حسین
ناجحمحمد علي عقیل عبد الرحمن

مكملمحمد كاظم جاسم محمد
ناجحمرام ھاتف محمد 

ناجحمرام ھشام حسن ھاشم
استضافةمرتضى علي كاظم عاجل 

استضافةمروه رحیم مطرود 
مكملمریم عبد الكریم ناصر رضا

مكملمریم محسن جابر
مكملمریم نعیم ربح 

مكملمریم یحیى عوده كاظم 
مكملمصطفى علي محمد

مكملمصطفى ناظم طالب رواد
ناجحمنال شوكت صالح مھدي.

استضافةمولود جمعھ خمیس
ناجحنبأ جاسم محمد جاسم 

ناجحنرجس عبداالمام محمد 
ناجحنور الھدى علي محسن عبد الرضا

ناجحنور رشید محسن عبید 
ناجحنور علي سبتي

ناجحنور مصطفى شبلي 
مكملنورالھدى ھادي عبد الحسین

ناجحھاجر عمار باقر
مكملھاني بشیر ھاني كاظم

ناجحھدى عبداالمیر عبدااللھ 
ناجحھدى ھاشم صاحب كاظم 

مكملھمام سامي عبد الحسن
ناجحوسن حسام عبد المھدي احمد 

مكملوفاء احسان وساف تویلي 
ناجحیوسف كریم زیارة 

ناجحمصطفى عبد الحمید رشید


