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 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجح ابراهيم خلدون عبداالمير 1

 مكمل اصيل ماجد حسن 2

 مكمل اسامة سليم ابراهيم 3

 ناجح انسام حسين كاظم 4

 ناجح تبارك سامي زيدان 5

 ناجح حميد صالح حميد 6

 ناجح حنين احمد نعيم 7

 مكمل حيدر ماجد عبد الحسين 8

 ناجح جيهان وهاب ازرق 9

 ناجح دانيا عبد الستار هادي 11

 بقرار ناجح رؤى سامي طه 11

 ناجح زهراء عباس راهي 12

 بقرار ناجح زينب شعيب عبد حكيم 13

 مكمل سجى سالم نجم 14

 ناجح شهد صالح حسن 15

 ناجح شيماء عز الدين ابراهيم 16

 ناجح ضحى محمد داود 17

 ناجح عباس حيدر عبد العباس 18

 ناجح عبد هللا سمير عبدالوهاب 19

 ناجح عذراء فالح صالح 21

 ناجح عبد الحسن فاطمة فالح 21

 ناجح ليث عصام محمد 22

 مكمل ماريا فاضل فرار 23

 مكمل مصطفى انور عبدالهادي 24

 مكمل مصطفى مشتاق شاكر 25

 مكمل نور طاهر حسن 26

بقرار ناجح ياسمين عبد محمد 27  

 النتيجة اسم الطالب ت

 بقرار ناجح اسيل ماهر فاضل 1

 ناجح افنان حسين علي 2

 مكمل علي متعبانعام  3

 ناجح انور ضياء محمود 4

 مكمل اية عبد الهادي عبداالمير 5

 ناجح تقى عماد مهدي 6

 مكمل حسين فاضل محمد 7

 ناجح ديانا فارس سلمان 8

 مكمل راوية عزاوي محمد 9

 ناجح رغد فاضل حمدي 11

 مكمل رنا علي غالب 11

 ناجح رند قيس جودر 12

 ناجح زهراء حميد كاظم 13

 ناجح سارة احمد كاظم 14

 مكمل صفا علي جاسم 15

 ناجح ضحى رعد احمد 16

 مكمل عال عبد الرزاق شفيق 17

 ناجح فاطمة اياد سعيد 18

 ناجح فاطمة فالح صبري 19

 مكمل مرتضى سالم محمد 21

 ناجح منتظر بكر حمدي 21

 مكمل منتظر محمود اسماعيل 22

 ناجح ميس سعدون تومان 23

 بقرار ناجح نبا علي سامي 24

 مكمل نور نوفل صابر 25

 ناجح نوره  محمد هادي 26

 ناجح هالة طالل جميل 27


