
 

 النتيجة االسم الرباعي للطالب ت
 ناجح ابراهيم مؤيد عبد الستار رحيم 1
ةناجح ايالف رشيد حبيب عناد 2  
 ناجح هللاايمن مجيد علوان  عبد  3
 ناجحة براء سالم احمد  صالح 4
 ناجحة بيمان عدنان محمد ابراهيم 5
 ناجح حسين عبد الرزاق وهيب جاسم 6
 ناجحة حمدة شاكر محمود خضير 7
 ناجحة زهراء شيركو حسن الفت 8
 ناجحة زهراء محمد علي عبد الجليل  9

 ناجحة زينب عبد الرحمن جاسم محمد 10
 ناجحة فاضل داودسجى باسم  11
 ناجح سفيان جميل قدوري محمد علي 12
 ناجحة ضحى رحيم لفته خلف 13
 ناجح عبد هللا محمد كاظم جدوع 14
 ناجح عمر حامد حسين محمد 15
 ناجحة فرح مقبل جبار  رضوان 16
 ناجح ليث احمد تركي اسماعيل 17
 ناجح محمد رحمن علي صالح 18
 ناجح محمد وليد علي حسين 19
 ناجحة مريم عباس محمد علوان 20
 ناجح مهند مطلك فرحان جرموط 21
 ناجحة ميامين عبد االمير مجيد غيدان 22
 ناجحة نبأ وائل شاكر عباس 23
 ناجحة نهى ماجد تحسين هزاع 24
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 النتيجة% االسم الرباعي للطالب ت
 ناجحة اسماء سلمان مد هللا عزيز 1
 ناجحة اميره جواد كاظم حبيتر 2
 ناجحة عبد الكريم اسماعيل حسن آيات 3
 ناجحة ايمان احمد عبد محمود 4
 ناجحة تقوى غالب داود محمد 5
 ناجحة حنين حسين نصيف جاسم 6
 ناجحة رسل خميس صبر مالح 7
 ناجحة رفل نوري جواد ياس 8
 ناجحة زهراء ثاير محمود جمعة 9

 ناجح زين العابدين حقي ناجي حسين 10
 ناجح عباس حسينسجاد فاضل  11
 ناجحة سجى ايوب سليمان ابراهيم 12
 ناجحة سجى قاسم محمد 13
 ناجح طه جاسم محمد احمد    14
 ناجح عبد السالم شهاب احمد فرج 15
 ناجح عبد هللا حسام رستم محمد 16
 ناجح عبد هللا سمير حسن علي 17
 مكمل عبد الودود سهيل عبد هللا 18
 ناجح علي صاحب خزعل رضا 19
 ناجح علي عبد الرحمن خضير عباس 20
 ناجح علي وسام محمود محمد 21
 ناجح فاروق علي حسين لطيف 22
 ناجح محمد علوان خلف عباس 23
 ناجح مصطفى سلمان اسماعيل برغش 24
 ناجح مهلب بالسم ياسين صالح 25
 ناجحة نور محمد جهاد عبد الرزاق 26
 ناجحة نور نجم عبد هللا عكاب 27
 ناجحة نورا مثنى علي مهدي 28
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 النتيجة االسم الرباعي للطالب ت
 ناجحة االء شاكر محمود عبد هللا 1
 ناجح احمد ريسان جاسم محمد 2
 ناجح احمد فهمي كامل محمد 3
 ناجح احمد محمود نجم عبد هللا 4
 ناجح احمد مناجد ساجت محل 5
 ناجحة اسراء حسن علي يكي 6
 ناجحة اسراء محمد عبد الرضا رجاب 7
 ناجحة امنة محارب محمود قدوري 8
 ناجحة اية زياد عبد القادر عبد اللطيف 9

 ناجح احمد ياسين كاظم المأمون 10
 ناجحة جنان قادر قاسم حسن 11
 ناجحة حنان بشير نجم عبد هللا 12
 ناجحة زينب قدوري مصطفى خضير 13
 ناجحة صفا خالد فاضل محمد 14
 ناجح طه سعدي حمدان داود 15
 ناجحة عائشة حبيب رشيد داود 16
 ناجحة عائشة سعد اسماعيل محيسن 17
 ناجح عبد هللا مقداد غضبان كاظم 18
 ناجح عبد عطا عبد حكيم 19
 ناجح طارق حسين غريبعلي  20
 ناجح عمر حسين علي حسين 21
 ناجح محمد مجيد عبد هللا محمد 22
 ناجح مرتضى محمود عطى عباس 23
 ناجحة مريم رشيد ابراهيم  حميد 24
 ناجح نوار ضياء نعمان اسحاق 25
 ناجحة نورة علي عبد الواحد هوبي 26
 ناجح وليد داود سلمان كاظم 27
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