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 النتيجة االسم ت

 ناجح احمد حسن باسم 1
 ناجح احمد عبد هللا كوكز 2

 ناجح اسراء علي حكمت 3
 ناجح اسراء مهند جبر 4

 مكمل اسماء عبد النبي فالح 5

 ناجح افنان شهاب احمد 6
 مكمل كاظم امير مذبوب 7

 مكمل انوار حسين علي 8
 ناجح اياد قائد اسماعيل 9

 مكمل حميد اية صادق 10
 ناجح جعفر محمد خضر 11

 ناجح حسن لؤي عبد الرضا 12
 ناجح حسين ضياء محمد 13

 مكمل حسين عامر عبيد 14
 ناجح حسين فالح حسن 15

 مكمل حوراء ماجد قاسم 16
 مكمل حيدر حسين علي 17

 ناجح ديانا اكرم مانوئيل 18
 مكمل رامي ماضي مطلك 19

 ناجح رسل كريم حساني 20

 مكمل رسول باقر صادق 21
 ناجح رغد حسين احمد 22

 ناجح رغده ساجد حميد 23
 ناجح رياض احمد محمد علي 24

 ناجح رياض حميد حسن 25
 مكمل زهراء جميل جساب 26

 مكمل زهراء فاضل عباس 27
 ناجح ماهر عزيززهراء  28

 ناجح زهراء محمد حلو 29
 ناجح زينب قاسم جواد 30

 ناجح سارة سعيد مجيد 31
 ناجح سارة طالب محمد 32

 مكمل سرى مولود صبري 33
 ناجح شرف الدين احمد عبد الرضا 34

 ناجح شمس االصل كريم هاشم 35
 ناجح ضحى عبد الرحمن سرور 36

 ناجح طيب الزهراء عامر جبار 37

 مكمل طيبة سلمان داخل 38
 مكمل عبد هللا احمد علي 39

 ناجح عبد هللا عبد الساده شنشول 40
 ناجح عبد هللا عصام علي 41

 مكمل عذراء عواد صالح 42
 مكمل عمار حسين علي 43

 ناجح غسق صباح نعمت 44
 ناجح فاروق ناجي حسين 45

 ناجح فاضل احمد محمد 64
 ناجح الجليلفرح لؤي عبد  64

 ناجح فوزية عبد هللا حامد 64
 مكمل القاسم سلمان كاظم 64

 ناجح قبس ثامر عبد الباقي 05
 ناجح كرار كاظم كريم 05

 مكمل محمد حسن صباح 05

 مكمل محمد عماد فريق 05



 مكمل محمد عماد فليح 06
 ناجح محمود مظهر حميد 00

 ناجح مرتضى شاكر ياس 04
 ناجح ابراهممروة رعد  04

 مكمل مروه عبد الحسين علي 04
 ناجح مريم صباح مهدي 04

 مكمل مريم فالح رشم 45
 ناجح مصطفى جبار عبد الزهرة 45

 ناجح منتظر جبار يوسف 45
 ناجح المنتظر عبد الخالق جاسم 45

 مكمل منتظر كامل ياس 46

 ناجح نبأ حسين علي 40
 مكمل نور ثائر شاكر 44

 مكمل حميد عيسىنور  44
 ناجح نور عبد الحسين نصيف 44

 ناجح نور محمد داغر 44
 ناجح هاجر بدري عيدان 45

 مكمل ياسر محمد ابراهيم 45
 مكمل يوسف سمير عبد الرزاق 45

 

 

 


