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 التسلسل  الطالب اسم النتائج

 1 حبٌب اٌاد احمد ناجح

 2 مسلم سٌد حسن احمد مكمل

 3 ماذي سالم احمد ناجح

 4 فٌصل عمر محمود اردوان تحمٌل ومكمل مرحلة مكمل

 5 علً ادٌب اسماء مكمل

 6 كاظم محمد اسماء مكمل

 7 عٌدان حسن اكرم مكمل

 8 عبد خلٌل احمد امٌر ناجح

 9 خلف داخل اوراس ناجح

 10 نعمة علً اٌات ناجح

 11 هاشم بسام اٌة مكمل

 12 رضا محمد حٌدر آٌة تحمٌل ومكمل مرحلة مكمل

 13 حسن ٌاسٌن آٌسر ناجح

 14 عباس ثامر اٌمان ناجح

 15 حسن محمد سالم اٌه مكمل

 16 عجٌل علً اٌهاب ناجح

 17 زمٌم الحسٌن عبد باسم مكمل

 18 الحسن عبد حسن براء ناجح

 19 هاشم عدنان براء ناجح

 20 حسن احمد بسمة مكمل

 21 محمود ضٌاء تقى مكمل

 22 مهدي عباس جمٌل ناجح

 23 فرحان جاسم جنان مكمل

 24 ظاهر ازر جوان ناجح

 25 اسماعٌل الكرٌم عبد حاتم مكمل

 26 حسن الحافظ عبد حسن تحمٌل وناجح مرحلة مكمل

 27 خلٌفة خالد ولٌد مكمل

 28 شلكام عباس حسٌن مكمل

 29 علً فاضل حسٌن ناجح

 30 الرضا عبد رائد حنٌن ناجح

 31 عمران محمد حنٌن تحمٌل ومكمل مرحلة مكمل

 32 هاشم جمعة حوراء ناجح

 33 علً حسٌن حوراء مكمل

 34 شاكر مهند حٌدر مكمل

 35 محمود الخالق عبد ُدر مكمل



 36 قاسم باسم دٌانا مكمل

 37 اسماعٌل ابراهٌم رحمة ناجح

 38 جاسم احمد رسل ناجح

 39 صباح سعد رسل مكمل

 40 جاسب سلٌم رضوان تحمٌل وناجح مرحلة ناجح

 41 فهمً رعد رغدة مكمل

 42 كاظم محمد رؤى ناجح

 43 علً عبد بحر زهراء ناجح

 44 سعدون جمٌل زهراء ناجح

 45 الهادي عبد سعٌد زهراء ناجح

 46 صبار عادل زهراء ناجح

 47 رحٌم محمد زهراء مكمل

 48 ثجٌل محً الزهراء ناجح

 49 حمٌد مؤٌد زٌنب ناجح

 50 جعفر ناصر زٌنب مكمل

 51 صٌوان عبد عطٌة سارة مكمل

 52 قاسم موسى ساره مكمل

 53 محسن جمعه سجاد ناجح

 54 غلٌم الحسٌن عبد سجاد ناجح

 55 خزعل خلٌل سجى ناجح

 56 خضٌر سعدي سحر ناجح

 57 اكرم خلٌل شهد مكمل

 58 عٌدان فاضل شهد ناجح

 59 الواحد عبد نجم شهد ناجح

 60 نجم صبر شٌماء ناجح

 61 عراك ٌحٌى طٌبة مكمل

 62 جارح خلف طٌف مكمل

 63 ضبٌح ثامر عامر ناجح

 64 محٌسن محمد السادة عبد عباس ناجح

 65 حسٌن علً عباس ناجح

 66 هلول فاضل عباس ناجح

 67 حمٌد علً هللا عبد مكمل

 68 عرٌبً حامد عذراء ناجح

 69 هللا عبد اسماعٌل الدٌن عز مكمل

 70 ناجً احمد علً مكمل

 71 رحٌم رعد علً مكمل

 72 عرمش شامل علً ناجح

 73 مصطفى محمد علً مكمل

 74 هاشم نصٌف علً ناجح



 75 خلٌفة محمود عمر مكمل

 76 شمه حسٌن فاطمة ناجح

 77 كاظم عدنان فاطمة ناجح

 78 محمود الحسٌن عبد فرح مكمل

 79 حمد احمد محمود كرار مكمل

 80 عبود سالم كرٌم ناجح

 81 محسن مؤٌد لقاء ناجح

 82 حمزة علً مثنى مكمل

 83 مهدي رزاق محسن ناجح

 84 هللا عبد محسن اركان محمد مكمل

 85 حسن محمد باسم محمد ناجح

 86 ابراهٌم جمال محمد مكمل

 87 فرحان خضٌر محمد مكمل

 88 كرٌم دعٌر محمد ناجح

 89 محمد سعٌد محمد مكمل

 90 شلتاغ عبد عارف محمد تحمٌل ومكمل مرحلة مكمل

 91 هللا عبد عباس محمد ناجح

 92 خضٌر الغنً عبد محمد مكمل

 93 حلبوت مهدي محمد ناجح

 94 حسن فاخر مرتضى مكمل

 95 عباس فاضل مرتضى ناجح

 96 عزمً سنان مروة مكمل

 97 خلف عمران مروة ناجح

 98 صحن جعفر مرٌم ناجح

 99 جعٌب عباس منتظر ناجح

 100 شولً هادي مهند ناجح

 101 ابراهٌم حٌدر مهٌمن مكمل

 102 صالح خلٌل نبأ ناجح

 103 ٌاسٌن طه نبأ ناجح

 104 الحسن عبد قاسم نبأ ناجح

 105 خزعل كرٌم نهله ناجح

 106 احمد ابراهٌم نور ناجح

 107 ولً ابراهٌم نور ناجح

 108 محمود شاكر نور ناجح

 109 صادق عادل نور ناجح

 110 جاسم المحسن عبد نور ناجح

 111 رسن علً هاجر ناجح

 112 ونٌس كرٌم هاجر مكمل

 113 الخالق عبد هانً هللا هبة ناجح



 114 حسٌن الكرٌم عبد هدى ناجح

 115 نعمه زهٌر هدٌر ناجح

 116 جبار خضٌر هٌام ناجح

 117 عارف محمد وسام  ناجح
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 النتٌجة  اسم الطالب
 

 ناجح اثٌر صالح مهاوش علً

 مكمل اثٌر محمد بدر

 احمد باسم حمٌد
 مكمل
 

 احمد ثعبان جودة
 مكمل
 

 احمد خالد حسن
 مكمل
 

 احمد رٌاض نواف
 
 مكمل

 احمد علً كاظم
 مكمل
 

 مكمل احمد محمد مرفوع
 

 مهدياحمد موسى 
 مكمل
 

 اسامة كرٌم حسن
 
 ناجح

 سلمان اسٌا مهدي
 
 مكمل

  اصالة محمد حسن
 مكمل

 امنٌة حٌدر عبد االله
 
 ناجح

 امٌر سرمد محمد
 
 مكمل

 امٌر شاكر حمٌد
 مكمل
 

 مكمل االمٌر عالء حسون

 مكمل آمٌن سالم هانً
 

 انس حسٌن صاحب
 
 ناجح

 ناجح اٌة عدٌل نرٌمان
 

 اٌمان حسن عاشور
 مكمل
 



 اٌمان عامر عدنان
 مكمل
 

 خزعلاٌناس سعد 
 ناجح
 

 باقر خالد حذٌفة
 ناجح
 

 بان صالح سلمان
 مكمل
 

 بتول جواد كاظم كعٌد
 ناجح
 

 مكمل براء خلٌل ابراهٌم
 

 بنٌن قاسم جبار
 مكمل
 

 بهاء عباس خمٌس
 
 مكمل

 تبارك فاضل عباس
 مكمل
 

 حسن جاسم علٌوي
 ناجح
 

 حسن عبد الخالق عبد الرزاق
 مكمل
 

 حسٌن اكرم صادق
 ناجح
 

 حسٌن زاٌد خلف
 مكمل
 

 مكمل حسٌن عباس محمد
 

 حسٌن قاسم عبد هللا
 
 ناجح

 مكمل حمزة صبٌح علً
 

 حنٌن حسن مهدي عباس
 مكمل
 

 حوراء عبدالحسٌن جبار 
 ناجح
 

 خلٌل حسام نزار
 ناجح
 

 ناجح دعاء كرٌم خلٌفة
 

 مكمل ذو الفقار رحٌم علٌوي
 



 ذو الفقار كرٌم داود
 مكمل
 

 محمدرسل جاسم 
 مكمل
 

  رسل ٌحٌى رمضان
 مكمل

 رفل زٌاد ابراهٌم
 ناجح
 

 رفل عدنان جاسم
 مكمل
 

 مكمل رهام عبد المنعم عبد الكرٌم
 

 ناجح زهراء حسن جواد
 

 مكمل زهراء داود سعد
 

 زهراء سلمان دشر
 ناجح
 

 زهراء صادق عبدالكرٌم
 ناجح
 

 زهراء طالل حسٌن 
 مكمل
 

 زهراء علً جعفر
 ناجح
 

 مكمل زهراء هٌثم مطشر

 زٌنب خٌون جاسم
 ناجح
 

 زٌنب علً عبد هللا 
 مكمل
 

 سارة شهاب احمد
 مكمل
 

 سارة عبد الجبار فاضل
 مكمل
 

 سارة عبد الرضا جعفر
 مكمل
 

 سارة عبد الزهرة كاظم
 مكمل
 

 سجاد جعفر حسٌن
 مكمل
 

 سجى جاسم حسٌن
 مكمل
 

 مكمل سجى حٌدر فائق



 

 سحر سمٌر جواد علً
 مكمل
 

 ناجح سما فاضل عباس
 

 مكمل سٌف الدٌن هٌثم كاظم 
 

 شهد سمٌر محمد
 ناجح
 

 صالح علً حسٌن
 مكمل
 

 صبا ثامر جلٌل 
 مكمل
 

 صفا خلدون حضٌري
 ناجح
 

 صفا غانم هاشم
 مكمل
 

 ضحى احمد فلحً
 ناجح
 

 ضحى عامر عبد الجبار 
 
 مكمل

 ناجح طارق درٌد سلمان احمد
 

 صباح حسٌنعبد الجبار 
 ناجح
 

 مكمل عبد هللا حسٌن سالم
 

 عبد هللا رائد جابر
 ناجح
 

 عبد الملك عامر ابراهٌم 
 مكمل
 

 علً باسم محمد
 مكمل
 

 علً فاضل عبود
 مكمل
 

 ناجح علً محمد وسٌن محمد
 

 غادة فائق احمد 
 مكمل
 

 غفران فراس عباس
 مكمل
 

 مكمل غٌث ثائر ٌوسف



 

 مكمل فاضل برجس اسعد
 

 فاطمة جعفر محمد
 
 ناجح

 فاطمة خزعل مالك
 
 ناجح

  فرقان خضٌر محمد ذهب
 ناجح

 كوثر ثامر لفته
 
 ناجح

 مثنى عبد رحمة
 
 ناجح

 محمد جبار حسٌن
 
 مكمل

 محمد علً قاسم
 
 مكمل

 محمد عماد سمٌن 
 
 مكمل

 محمد محسن فهد
 
 مكمل

 محمد محً محمد   
 مكمل
 

 مرتجى محمد عبد الرضا
 ناجح
 

 مرٌم محمد قاسم
 مكمل
 

 مكمل مصطفى باسم هادي
 

 مصطفى ستار جبار
 
 مكمل

 مصطفى سعد كامل
 مكمل
 

 ناجح مصطفى شاكر جبار 
 

 مصطفى محمد عبد الحسن
 مكمل
 

 مصطفى محمد والً
 ناجح
 

 منتظر حسٌن جلوب
 ناجح
 

 ناجح مها باسل قاسم



 

 مهند عبد الرضا رسول
 مكمل
 

 مهند هادي هانً
 مكمل
 

 مٌادة قٌس لطٌف
 ناجح
 

 مٌس مؤٌد عبد الحسٌن
 مكمل
 

 نبا طارق مصطفى
 ناجح
 

 نبا منذر نعمان
 مكمل
 

 ندى سعد حٌدر
 ناجح
 

 نور عدنان هادي
 مكمل
 

 مكمل نور نزار قاسم
 

 مكمل همام جمال عواد
 

 مكمل هناء انور صباح
 

 هند عبد الرزاق محمد جاسم
 مكمل
 

 ٌقٌن محمد طاهر
 مكمل
 

 ناجح ٌمام صباح درع
 

 

 


