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 النتيجة اسم الطالب ت

 مكمل احمد علي اسماعيل 1

 مكمل شاكراسيل حميد  2

 مكمل االء قاسم احمد 3

 مكمل االء كميل شوقي 4

 بقرار ناجح اماني كريم محمد 5

 ناجح انعام ستار شهاب 6

 مكمل انفال خليل حميد 7

 ناجح ايه عبد هللا اسماعيل 8

 مكمل تبارك كريم حميد 9

 ناجح تمارة قاسم محمود 11

 ناجح جواد كاظم علي 11

 مكمل ذلفاء رشيد فرحان 12

 مكمل رحيم ابراهيم رحيم 13

 مكمل رشا فالح حميد 14

 ناجح زهراء هاشم حسن 15

 ناجح زينب باسم علوان 16

 مكمل سارة جبار صيهود 17

 مكمل سارة طارق احمد 18

 مكمل سارة محمود كريم 19

 بقرار ناجح سجاد عباس علي 21

 مكمل شيماء احمد عبد الهادي 21

 مكمل صفا كمال محمد 22

 ناجح ضحى محمد تركي 23

 بقرار ناجح علياء داود حسن 24

 مكمل عمر وليد علي 25

 مكمل فاطمة محمد حسين 26

 ناجح فاطمة محمد خلف 27

 مكمل محمد احمد علي 28

 مكمل محمد جواد كاظم 29

 ناجح محمد رياض كاظم 31

 ناجح محمد علي عبد هللا 31

 ناجح مقداد عبد السالم احمد 32

 مكمل نبا حسن فهد 33

 مكمل نور علي محسن 34

 النتيجة اسم الطالب ت

 بقرار ناجح افراح عالء زيدان 1

 ناجح االء حسين صبري 2

 ناجح امنه نجم عبد احمد 3

 ناجح ايات قاسم صبار 4

 مكمل ايه عبد الكاظم بناي 5

 مكمل بلقيس مرتضى احمد 6

 مكمل بيمان حسين عبيد 7

 بقرار ناجح حنين اياد كاظم 8

 مكمل خطاب عمر خضير 9

 مكمل ديانا ابراهيم عبد هللا 11

 مكمل زهراء علي كاظم 11

 بقرار ناجح زهراء كاظم رشيد 12

 ناجح زينب جبار صيهود 13

 مكمل سارة بدر مهدي 14

 مكمل سجاد علي عبد هللا 15

 مكمل سجى صالح زيدان 16

 بقرار ناجح شيماء خالد صالح 17

 ناجح عبير جاسم فيحان 18

 مكمل غدير محمد فاضل 19

 مكمل غفران فاضل عبدالكريم 21

 مكمل فاطمة محمد حسن 21

 ناجح قاسم محمد عذاب 22

 ناجح لبنى وليد عبد احمد 23

 ناجح محمد جمال محمد 24

 بقرار ناجح محمد عباس عبد حبيب 25

 ناجح مريم جبار عباس 26

 ناجح وليد داود مريم 27

 مكمل مريم رعد عبد جعفر 28

 مكمل مالك احمد محمود 29

 مكمل نور ابراهيم محمد 31

 ناجح نور كاظم محمد 31

 ناجح هالة سامي شهاب 32

 مكمل همسه مازن زامل 33

 مكمل ودق رافع احمد 34

 مكمل ياسر عمار جبار 35


