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النتٌجةاسم الطالب

ناجحارشد جاسم دمحم ابراهٌم

ناجحاحمد سالم عبود عباس

مكملاحمد عباس عدنان عبد الحسٌن

ناجحاحمد دمحم حسن دمحم

احمد محمود شرلً عبد

ناجحةاسماء علوان محٌسن مري

ناجحةاسماء عمار حاتم غازي

ناجحاكرم كرٌم صالح واوي

ناجحةاالء تركً علً زهٌان 

ناجحةاٌات عادل سعدون عبد الحسٌن

ناجحةاٌات عماد محمود سعد 

ناجحةاٌات وسام عبد الواحد علٌوي

ناجحةاٌالف صباح راضً

اٌالف ئارام جمال مجٌد

مكملةاسراء عادل صاحب كاظم

ناجحةأفنان عبودي كاظم عباس مارد 

ناجحةبتول ضاحً سوٌر علوان

ناجحةبراق كاظم علً حسن

مكملةبنٌن أكرم علٌوي الخضر 

ناجحةبنٌن جابر حسٌن كحٌط

ناجحةبنٌن حسٌن عبد الحسن خضر 

ناجحةبنٌن سالم حسٌن زغٌر 

ناجحةبٌداء جواد كرٌم علً

ناجحةبٌداء حازم عوده تاٌه

ناجحةتأوٌل كاظم كطفان غضبان 

ناجحةتبارن احمد ٌاسٌن علً 

ناجحةتبارن حٌدر عبدالعالً هواش

ناجحةتمى مازن دمحم رضا عبد العظٌم 

ناجحجعفر حسن عبد اللطٌف جاسم

مكملحسن حاكم حسن عبد

حسٌن ابراهٌم سلمان جابر

ناجححسٌن فالح موحان كتاب

ناجححسٌن مٌري حسن صبار 

ناجححكمت مجباس نواف غانم 

مكملةحنٌن كرٌم علٌوي مخٌلف



ناجحةحوراء احمد غنً محٌسن

ناجحةحوراء شاكر عٌسى محمود 

ناجحةحوراء شهٌد شكٌر عٌدان

مكملحٌدر شبٌب مهدي صالح 

ناجححٌدر صبٌح مانع مطشر

مكملحٌدر علً كرٌم گرمول 

ناجححٌدر فاضل عباس خاجً

خلود تركً علً زهٌان

ناجحةرباب عبدالعظٌم طالب تركً

ناجحةرزق عباس سرحان مجٌد 

ناجحةرسل علً عبد االله تومان

ناجحةرلٌة دمحم جاسم طاهر 

مكملةرواء إبراهٌم إنغٌمش عجٌمً 

مكملةرؤى خضٌر عباس مجدي

ناجحةرؤى كلف فاٌز كاظم

ناجحةرٌام دمحم سلمان دمحم 

ناجحةزهراء ابراهٌم زٌدان ناجً

زهراء حازم حامد مطلن 

ناجحةزهراء حسن مسلم جادر 

ناجحةزهراء حمودي مخٌف عٌدان 

ناجحةزهراء حمٌد مطشر نحاري

ناجحةزهراء رحٌم جوده احمد

ناجحةزهراء ظافر راجح محسن

ناجحةزهراء عدنان علوش كاظم

ناجحةزهراء دمحم علً دواح 

ناجحةزهراء نسٌم عبد خلف

ناجحةزهراء هدٌب تركً نهات 

مكملزٌاد موفك خضٌر حمٌدي 

ناجحزٌن العابدٌن سعد إبراهٌم عنٌد 

ناجحةزٌنب حافظ هادي عباس 

ناجحةزٌنب رمضان فلٌح سلمان 

مكملةزٌنب علً عبد الرضا حسٌن 

ناجحةزٌنب لٌس عطاهللا جالب

ناجحساجد لطٌف خفٌف بدر 

ناجحةسارة سعد مشكور ولٌد

ناجحةسبحان عبد الرحمن نعمه كاصد

ناجحسجاد عبد الساده حسن جاسم 



ناجحسجاد عدي حمدان كاظم 

ناجحةسرئ ماجد ناٌف عبود

ناجحةسهاد عبدالكاظم حسن مهدي

ناجحسٌف ناصر جبار سلمان 

ناجحةشفاء عادل جاسم مشتوم

ناجحةصفاء احمد ابراهٌم هوٌدي 

ناجحضٌف علً نثر عبد زٌد 

طه زٌد علً عبٌد

مكملةعالٌا علً حسٌن صافً

مكملعباس حمٌد عباس نفاوه

مكملعباس شاٌع فرحان حسٌن 

ناجحعباس عبد عذافه ناصر

ناجحعبدهللا حسٌن عٌدان عبدهللا

ناجحعلً حمٌد جاسم عبد

ناجحعلً كرٌم كاظم معارج 

ناجحعلً محسن رشن علً 

ناجحعلً نعمه عبادي ابوحسنه 

ناجحةفاطمة رحٌم عباس دروٌش

ناجحةفاطمة دمحم علً عمٌل 

ناجحةفاطمه محسن ناطور عباس

ناجحةفجر جمال حامد سلطان 

ناجحفراس فاضل عباس عبد

ناجحكرار أحمد شاكر نور 

ناجحكرار علوان حدٌد ساحل 

ناجحةكوثر عادل خلٌل ابراهٌم

مكملدمحم راسم عبد علوان 

ناجحدمحم صالح فاخر حسن 

ناجحدمحم لاسم نعمه 

ناجحدمحمجبار كطن عاٌد 

مكملمرتضى خالد حسٌن عبود

ناجحةمرٌم دمحم علً عبد العباس 

ناجحمصطفى صالح مهدي حسن

ناجحمصطفى فٌاض اللعٌبً حمود

مكملمصطفى وصفً طاهر جبار

ناجحمعتز نعٌم عمران جبر 

ناجحممتدى فائك حمزه عطشان 

مالن حٌدر كاظم جابر 



ناجحمناف أحمد كاظم ابراهٌم

ناجحمنتظر احسان علً دمحم 

ناجحمنتظر داخل نعٌثل عبد الحسن

مكملمنتظر عبدهللا عطٌه عباس

ناجحمنتظر علً رحٌم گطان 

مكملمهدي صالح طالب سلٌم 

ناجحمؤمل عزٌز عطٌه جٌاد

ناجحةمٌعاد سلمان مرزون فهد

ناجحةنبأ جاسم هادي جاسم

راسبةنور الهدى احمد عبد هللا

ناجحةنور الهدى ٌاسٌن عباس مهدي

ناجحةنور دمحم صالح مهدي

مكملةنور نجٌب نوام جوده

ناجحةنوره حاتم كرٌم كاظم 

ناجحةهاجر احمد عبد السادة

ناجحةهدى حسن رؤوف حسٌن

ناجحةهدى فزاع حسن سهر 

هنادي تحسٌن مسلم خلف

ناجحةٌمٌن حٌدر طه ناصر 

ناجحٌوسف جابر شرٌده حمود


