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ناجح(ر) ابراهيم لطيف علي اية1

ناجحابراهيم ناجي عماد اية2

ناجحولي محمد احمد حذيفة3

ناجححالوب جبر سالم حسين4
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ناجحصالح علي رحمن غفران11

ناجحفاضل حسين قيس مريم12

ناجحابراهيم صالح ياسين مريم13

ناجح(ر) سعيد راضي بشير نور14

ناجح(ت)شنون عاصي كريم هديل15

ناجححسون فاضل محمد وسن16
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النتيجةاالسم ت

مكملاحمد خضير جواد مصلح1

ناجح(2ت )احمد عباس سلمان 2

ناجحبالل علي محمود مهدي 3

ناجحجاسم محمد علي عبيد4

ناجححسن تركان عبد هللا خلف5

ناجححسن عالء هادي عبود 6

ناجحةزهراء اكرم حسن عبد علي7

ناجحةشهد جعفر هادي محمد8

ناجحعلي عبد الواحد عبد الرسول9

ناجحمحمد عبد الكريم ابراهيم خليل10

ناجحةمريم داود ارحيم ابراهيم11

ناجحميثم مهدي عزيز رجب12

ناجحةميسون عبد الواحد احمد خلف13

ناجحةنور داود عزاوي نجم14

ناجحة(ت)تبارك نجم عبدهللا مطرود 15

ناجحة(ت)مروه خالد عبدالصاحب مبارك 16

ناجحة(ت)وسن قاسم خلف عبد 17

ن 18 ن امير ن علي حسير ناجح(ر)حسير

ن علوان 19 مكمل(ر)حيدر رعد حسير

مكمل(ت) (ر)لطيف قدوري عطية  21
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 نتائج االمتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني

 النتيجة االسم  ت

 ناجحة ابتهال حميد عاصي نصيف 1

 ناجحة اسراء محمد حسن علي 2

 مكمل امير فالح مهدي عبيد 3

 ناجح اوس مؤيد كريم مهدي 4

 حسين ابراهيم عبد الحسن )عبور( 5
 ناجح

 ناجح بمادة العبور

 ناجح حسين ناصر حسين عبد العباس 6

 ناجحة داليا نبيل عبدالجبار  7

 ناجحة رغد مشتاق اكرم مجيد 8

 ناجحة زبيدة عبد الحافظ محمد كاظم 9

 سجاد اسماعيل خليل صالح )عبور( 10
 ناجح

 ناجح بمادة العبور

 ناجحة سجى سعد محمود حسن 11

 ناجحة سرى خزعل صدام علي 12

 ناجح سيف باسم حمودي 13

 مكمل عبدهللا فارس عاصي عبيد 14

 ناجح عبدالملك محسن مكي خضير 15

 ناجح عبدالمهيمن محمد شامل كامل 16

 ناجحة عذراء خميس علي عبدهللا 17

 مكمل علي جمال عبدالعزيز كريم  18

 ناجح علي فكرت حيدر علي 19

 ناجحة فاطمة اسماعيل حسين صالح 20

 ناجحة فاطمه سعيد جواد كاظم 21

 مكمل كرار جاسم ذياب 22

 ناجح محمد حميد عباس محي  23

 ناجح محمود جاسم نايف علي 24

 ناجحة نور حازم عبدالكريم سلمان 25

 ناجحة نور محمود خضير اسماعيل 26

 ناجحة هدايه ابراهيم حسين ابراهيم 27

 ناجح وليد علي خضير عباس 28

بمادة العبور ناجح بقرار محمد كامل شنابة )عبور(احمد  29  
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النتيجةاالسم ت

ناجحابراهيم نوح علي 1

ناجحاساور عادل علي 2

ناجحارساء طاهر حسن داود 3

ن 4 ناجحايات خضير عباس حسير

ناجحبان عبد هلل احمد داود 5

ن 6 ناجحبتول حسن حسير

ى عباس عبد علي 7 ناجحبشر

ناجحبالسم نعمان خلف علي  8

ناجحجنان ناظم محمود خليل 9

ناجححذيفة كريم حميد احمد 10

ناجححسن علي جاسم محمد   11

ن شكر صالح خلف 12 ناجححسير

ن خلف 13 ناجحذو الفقار علي حسير

ناجحرسل ابراهيم احمد سعود 14

ناجحرغد عادل جواد 15

ناجحزهراء مزهر زيدان محمد16

ناجحزينب احمد قاسم عباس17

ناجحصفا زيد حامد خليفه  18

ناجحضىح عمار محمد عايش 19

ن 20 ناجحعبد هللا نجم عبد حسير

ناجحعال صفاء فاضل كمر21

ناجحعلي محمد عبدالجبار هادي 22

ناجحعلياء داود سلمان حسن 23

ناجحعمر احمد سلومي عذاب  24

ن 25 ناجحغيث محمد نجم شنير

ن شاهوار 26 ناجحفاطمه مظفر سمير

ناجحكنار عادل احمد عباس  27

ناجحمحمد قاسم رشيد حميد  28

ناجحمريم احسان علي اسماعيل 29

ناجحمصطفن عادل اصغر 30

ناجحهدى حسن احمد جعفر 31

ناجحهدى عادل عزاوي محمود 32

ي  33
ناجح بمادة العبور بقرار(عبور)محمد يوسف احمد سبت 
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