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 النتيجة اسم الطالب ت

 مكمل ابراهيم يوسف خلف 1

 مكمل امين ابراهيمابراهيم  2

 مكمل احمد حكمت جاسم 3

 ناجح بقرار احمد فالح حسن 4

 مكمل انعام فيصل احمد 5

 ناجح حسام احمد صبحي 6

 مكمل حسين احمد محسن 7

 ناجح بقرار حمزة مكي عبد هللا 8

 مكمل حياتي احمد صالح 9

 مكمل حيدر هزبر ضاري 11

 مكمل رغد ياسين سلمان 11

 مكمل جواد بحرزهراء  12

 مكمل سرى اركان عكال 13

 مكمل ضرغام خليل محسن 14

 مكمل عبد هللا ابراهيم جوامير 15

 مكمل علي الهادي عادل طاهر 16

 ناجح علي جمعة خلف 17

 مكمل عمار لؤي طه 18

 مكمل لينا وليد ظاهر 19

 مكمل محمد جواد كاظم 21

 مكمل محمد عبد حسين علوش 21

 مكمل مجول مهديمحمد  22

 مكمل محمد مصطفى محمد 23

 ناجح محمد ميثم نعمة 24

 مكمل مصطفى عماد اسماعيل 25

 مكمل ميس جمال حسين 26

 مكمل نور الهدى علي حسين 27

 مكمل نور عبد هللا محمود 28

 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجح بقرار الحارث فاضل حاوي 1

 مكمل ايالف محمد علي 2

 ناجح ليث اسماعيلحسن  3

 مكمل حسين منير عمار 4

 مكمل رشيد ابراهيم رشيد 5

 ناجح رقية محمود مهدي 6

 مكمل زهراء عدنان محمد 7

 مكمل زينب حسام صبري 8

 مكمل سجاد هاشم سلطان 9

 مكمل صفا حسن احمد 11

 مكمل عبد االله قيس جودر 11

 مكمل عبد الحليم حسون جاسم 12

 مكمل حسام جاسم عبد الرحمن 13

 مكمل علي كنعان منصور 14

 مكمل علي مرتضى وصفي 15

 مكمل محمد احمد جاسم 16

 مكمل محمد صباح طارق 17

 مكمل محمد موفق حامد 18

 ناجح بقرار مريم زيد عباس 19

 ناجح مصطفى خالد تركي 21

 مكمل مصطفى رياض كاظم 21

 مكمل مصطفى سمير حمود 22

 مكمل ستارنور سلمان  23

 مكمل هدى خالد خليل 24

 ناجح بقرار وردة حمود مجيد 25

 مكمل يوسف كريم هنيكش 26


