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النتٌجةاسم الطالب

ناجحاحمد جابر شنٌار دخٌل

مكملاٌات عامر جبار عطٌه 

ناجحةاٌه مصعب عزٌز مخٌف

ناجحةاحمد جواد عٌمش زغٌر

مكملاحمد جواد عٌمش زغٌر

ناجحأمٌر حبٌب خلف حاتم 

مكملةآمنه هادي جاسم جبار 

ناجحةبنٌن دمحم جبار ثامر

مكملةتبارن احمد رضا حسن

ناجحةتبارن حسٌن كاظم حمزة

ناجححسن سعد منعم دمحم

مكملحسن فالح شرٌف

مكملحسٌن عامر ضهد مزٌد

مكملحسٌن عبدالرضا جبار دخٌل

ناجححسٌن علً ماهود 

ناجححسٌن كاظم دمحم حمزه

مكملةحوراء رزاق عوده خضٌر

مكملةدعاء جابر عبٌد 

ناجحرسول دمحم هادي كاظم 

مكملرضا محسن سلمان

ناجحةرفاه حسن حسٌن جعفر 

ناجحةرٌاح محسن منسً جبار 

ناجحةزهراء حبٌب حسن عباس 

مكملةزهراء حسن علً حسن

راسبةزهراء حسن نعمه عباس

مكملةزهراء خالد محسن مراد

مكملةزهراء مجٌد حمٌد عبد الحسن

مكملسجاد صباح دمحم صاحب 

ناجحسجاد صٌهود داود مجٌد

مكملسجاد دمحم غنً شنشول 

ناجحسحر فرعون دمحم عبد الرضا

ناجحةصباح تكلٌف عبٌد حسن 

ناجحةطٌبه فائز منصور عطٌه 

ناجحةعبٌر علً مهدي دمحم

ناجحعثمان خضٌر عباس جواد 



مكملعزٌز فاضل عزٌز دمحم

ناجحعالء دمحم شأنً طعمه 

مكملعلً االكبر حسٌن دمحم صافً

ناجحعلً حسن كاظم بندر

مكملعلً سنجار ابراهٌم ادهم 

مكملعلً عباس ناصر حسٌن

مكملعلً لاسم عبد المهدي موسى

مكملعلً ماجد علوان خضٌر

ناجحعلً دمحم ناجح كاظم

ناجحةغسك حسون هندي داود

ناجحةغفران حٌدر ناجً خضٌر 

ناجحةغفران عمٌل جواد خضٌر 

ناجحغٌث عبدالعالً جاسم حمادي 

مكملغٌث عمٌل عباس كحٌن 

مكملفارس عبد الكرٌم فارس 

ناجحةفاطمه عبد الكرٌم عبود جوده 

ناجحةفاطمه علً دمحم شبٌب 

مكمللاسم رٌسان عباس شبالوي

مكملكاظم جواد كاظم عبد

ناجحكاظم عبد الحسٌن عبد الساده 

مكملكرار فالح علً 

مكملكرٌم حمود علً عٌسى 

مكملةكوثر جمٌل الٌذ صبح

ناجحةلٌلى علً مسلم دمحم 

ناجحةمجتبى دمحم حمزه عباس

ناجحدمحم تمً مكً شاكر محمود

مكملدمحم حسن هادي جحالً 

مكملدمحم داخل جبار حمٌد

ناجحدمحم سامً منعم عكار

ناجحدمحم سعٌد حمٌد حسٌن

ناجحدمحم سهل حسٌن زغٌر 

ناجحدمحم كاظم عبود محسن

ناجحمخلد عبد الكرٌم علوان دمحم 

مكملمصطفى جبار محسن عبود

مكملمصطفى جبار محسن عبود

مكملمصطفى جعفر حٌدر هادي

مكملمصطفى جمٌل عگله ثجٌل



ناجحممتدى خلٌل ابراهٌم شوبان

مكملمنتظر سمٌر عباس جاسم

ناجحمنتظر مؤٌد حسٌن علوان 

ناجحةمٌعاد نجاح جاسم فاضل 

مكملةنرجس حسٌن جابر خضٌر 

مكملةنور الهدى دمحم عطٌه موحً 

ناجحةنور اٌاد بشبوش

مكملةنور غسان دمحم

مكملنور كرٌم حسٌن دمحم

مكملةنورس ضٌاء مجٌد حسٌن

مكملهادي فاضل هادي احمد 

ناجحةهبة حٌدر مسٌلم حمود 

ناجحةهدى عران حنون غازي

ناجحةهند حسٌن حمزه شالل

راسبةوجدان حسن فالح

ناجحٌونس سالم ضاٌف عجٌل 


