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 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجح احمد عدنان ذياب  1

 مكمل احمداروه سالم  2

 ناجح ازهار عدنان صكبان 3

 مكمل امنه محمد اسماعيل  4

 ناجح بقرار ايثار ليث كامل  5

 ناجح ايه احمد يحيى  6

 ناجح جمال كامل عبود  7

 ناجح حنين فيصل يحيى  8

 ناجح رغد لؤي عباس 9

 ناجح رويدة قادر حسين  11

 ناجح سارة ستار حميد 11

 ناجح سجى رحيم حمادي 12

 ناجح سيف محمد سلمان 13

 ناجح شهد احمد عباس  14

 مكمل ضيف وسام قحطان 15

 مكمل عواد عباس محمد 16

 ناجح بقرار فاطمة سعد خليفة  17

 مكمل كرم هيثم عبد هللا 18

 ناجح محمد احمد محمود 19

 مكمل محمد حسن هادي  21

 ناجح بقرار محمد طالب بكر 21

 مكمل ابراهيممصطفى رياض  22

 ناجح مصطفى مخلف داود 23

 ناجح نور رحاب احمد 24

 ناجح هدى حامد رشيد 25

 ناجح بقرار وسام احمد سعدون 26

 مكمل وليد خالد جاسم  27

 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجح انسام مخيبر وهاب  1

 ناجح انفال سعد جبار  2

 مكمل ايه خالد حميد 3

 ناجح ايه رحيم سلمان  4

 ناجح تمارا حسن عبد هللا 5

 ناجح بقرار حسين غضبان داود  6

 ناجح بقرار رفل تركان قادر 7

 مكمل رحمه غسان ابراهيم 8

 ناجح رسول ابراهيم صالح 9

 مكمل رؤيا زيدون عمران  11

 مكمل سارة عدنان محمد  11

 ناجح بقرار سراب محمود حسين 12

 مكمل شمس عثمان عبد الكريم  13

 ناجح عذراء احمد عبد  14

 ناجح علي قدوري صالح 15

 مكمل علي محمد ماماخان 16

 مكمل عمر احمد عبد هللا 17

 مكمل فاطمة علي شاه  علي 18

 ناجح فاطمة محمود كريم  19

 ناجح لمى جبار محمد 21

 مكمل محمد حسين جدوع  21

 مكمل مها ماجد حامد  22

 ناجح نهى جاسم نجم 23

 ناجح ميثاق طه كامل 24

 ناجح همسه مهدي شاكر  25

 مكمل وليد خالد ياسين  26


