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 النتيجة اسم الطالب ت

 مكمل احمد كريم طاهر 1

 مكمل محموداحمد محمد  2

 مكمل اسحاق اسماعيل عليوي 3

 مكمل امير علي عدنان 4

 ناجح ايمان عبد الحسين خليل 5

 مكمل باقر عباس نكه 6

 مكمل براء عبد الكريم محمد 7

 ناجح حذيفة عبدالرحمن طالل 8

 ناجح حسن صالح مهدي 9

 مكمل حسن علي سلمان 11

 مكمل ديانا سالم ابراهيم 11

 ناجح سلمان داودرامي  12

 مكمل زهراء سعد حسن 13

 مكمل سيف احمد جعفر 14

 مكمل ضحى رائد حسن 15

 ناجح عباس محمد مهدي 16

 مكمل عبد االمير جميل راضي 17

 مكمل عبدهللا محمد غازي 18

 مكمل عزام علي بادي 19

 مكمل عقيل علي عبد 21

 مكمل علي مزهر حميد 21

 مكمل عمار حازم خضير 22

 مكمل فاطمة عماد حميد 23

 مكمل محمد رافد صبحي 24

 مكمل محمد سعد ابراهيم 25

 مكمل محمدعبدالخالق عبدالجبار 26

 بقرار ناجح مروان شاكر محمود 27

 مكمل مصطفى محمد عليوي 28

 مكمل مصطفى محمد صادق 29

 مكمل مهدي صالح مهدي 31

 مكمل نبا علي محمود 31

 النتيجة اسم الطالب ت

 مكمل احمد محمد عبدهللا 1

 مكمل اسامة محمد ياسين 2

 مكمل اسماء خالد جاسم 3

 مكمل اوس اكرم لطيف 4

 ناجح الحسين علي حسين 5

 مكمل ايالف شكر محمود 6

 مكمل براء احمد يحيى 7

 مكمل بلسم عاطف صبري 8

 ناجح حسين علي حسن 9

 مكمل حسين علي غازي 11

 مكمل حمود حيدر كامل 11

 مكمل ديانا طارق عبود 12

 ناجح زهراء قحطان احمد 13

 مكمل زين الدين فاضل عبداالمير 14

 مكمل سيف سمير عبد الحافظ 15

 مكمل شمس عمر اسماعيل 16

 مكمل عبدهللا زهير حاتم 17

 مكمل عبد االله سعد هللا جابر 18

 مكمل عبد العزيز شعالن ديكان 19

 مكمل شالل عبدالخالقعبدالقادر  21

 مكمل عماد الدين جالل كاظم 21

 مكمل علي فاضل خلف 22

 مكمل فاطمة حميد موسى 23

 مكمل محمد بديع عبود 24

 مكمل محمد جاسم حسن 25

 مكمل محمد فاضل نصيف 26

 مكمل محمد مجيد كاظم 27

 مكمل مريم بسام صبار 28

 بقرار ناجح مهيمن عبدالجليل ابراهيم 29

 مكمل ميثم ضياء ابراهيم 31

 ناجح يوسف كريم عطا هللا 31


