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 النتيجة اسم الطالب ت

 مكمل االء صباح سلمان 1

 ناجح حمٌدجاسم ظاهر  2

 ناجح حارث عبد الرزاق خلٌل 3

 ناجح حسنٌن ابراهٌم عباس 4

 ناجح بقرار حسٌن علً حسٌن  5

 ناجح بقرار رغد محمد خضٌر 6

 ناجح طعمة سعد حسٌن 7

 مكمل طٌف عالء حسٌن 8

 ناجح عبد هللا سامً نوري 9

 ناجح  عبد الغنً هادي لطٌف 11

 ناجح بقرار عدنان محمد مجٌد 11

 ناجح بقرار علً الصكر حسٌن عبدالحسٌن 12

 حناج علً غالب ادرٌس 13

 مكمل علً قاسم محمد 14

 ناجح بقرار علً سالم محمد 15

 ناجح بقرار عمر محمد عبد خمٌس 16

 ناجح بقرار عمر محمد علً 17

 ناجح عمر مؤٌد علً 18

 ناجح قاسم عبد العزٌز عباس 19

 بقرارناجح  لبنى قاسم خلٌل 21

 مكمل لمٌاء ابراهٌم خلٌل  21

 ناجح مارٌة عبد الرزاق علوان 22

 ناجح ماهر منٌر فائق 23

 ناجح محمد هادي علً 24

 ناجح  مصطفى خالد غٌدان 25

 ناجح بقرار هدى خالد صبار 26

 النتيجة اسم الطالب ت

 مكمل احمد ظاهر ناٌف 1

 مكمل تبارك علً عبد مراد 2

 ناجح بقرار علٌويحسٌن سعٌد  3

 مكمل حٌدر فرات كامل 4

 ناجح رامً ابراهٌم علً 5

 ناجح بقرار رٌاض احمد صابر 6

 مكمل رٌم محمد عبد هللا 7

 مكمل سارة زحام جلٌل 8

 مكمل صفا نجٌب مهدي 9

 ناجح بقرار ضٌاء قحطان مشهد 11

 حناج عبد الودود هٌثم كرٌم 11

 ناجح علً قٌس زٌدان 12

 ناجح حافظ علوان عمر 13

 مكمل عمر محمد عبد الخالق 14

 مكمل غزوان ولٌد حمٌد 15

 مكمل غسان عناد فارس 16

 ناجح  فرح ابراهٌم سعدون 17

 مكمل محمد ستار ابراهٌم 18

 مكمل محمد عادل ابراهٌم 19

 مكمل محمد عصام عبد الرزاق 21

 مكمل مصطفى خلٌل ابراهٌم 21

 ناجح مصطفى فؤاد حمٌد 22

 مكمل مصطفى صدام ابراهٌم 23

 ناجح منصور محمود ٌاسٌن 24

 ناجح مها محمد عبد اللطٌف 25

 ناجح بقرار نجم عبد هللا جمعه 26

 ناجح نزار عدنان كاظم 27

 ناجح بقرار هاجر منعم حمدي 28

 ناجح  هالة حبٌب شالل 29

 ناجح  همام رعد رحٌم 31


