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راسبمحمد سعد كريم وهيب70

راسبمحمد قاسم عبد الكريم71

راسبمحمد وليد عبد الحميد محمد72

راسبمحمود عبد العظيم دنان ليلو73

النتيجة محجوبةمروة احمد عبد هللا احمد74

مكملمروة خالد صبحي محمود75

النتيجة محجوبةمريم مهند غالب محمد76

النتيجة محجوبةمصطفى سعد عوفي غافل77

ناجحمفاز سعد محمد صالح78

مكملمياسة صالح صاحب شذر79

النتيجة محجوبةميسم عبد عبد هللا عبد80

النتيجة محجوبةمينا صفاء عزيز مهدي81

مكملنادية عباس ناهد حسين82

النتيجة محجوبةنسرين عبد القادر كامل شريف83

النتيجة محجوبةنور سمير كاظم حسن84

ناجحنور ياسين خضير علي85

النتيجة محجوبةهاجر محمد سلمان خميس86

مكملهدير هادي خلف نفل87

راسبهيثم عبد الحكيم حمادي ذياب88

النتيجة محجوبةياسمين جمال علي حسين89

النتيجة محجوبةحنين ساجد ابراهيم90

النتيجة محجوبةمقداد محمد حسن91

مكملنور ياسين اسماعيل حميد92

ناجح بقرارهديل نبيل جمعة محمد93
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النتيجة النهائيةاسم الطالبت

راسبابراهيم عبد الرسول محمود1

ناجحاحمد رحيم علي حسين2

راسباحمد عدنان علي عبد3

النتيجة محجوبةاحمد علي جميل عبد4

ناجحارشد جاسم حسين غضيب5

مكملاسامة عماد رشيد حمودي6

ناجحاسراء حامد قاسم محمد7

مكملاسراء رسول عناد علوان8

راسباسعد عبد الرحمن ضاري عطا هللا9

ناجحالبتول صبيح عاكول عوفي10

ناجحاماني حسين غازي زيدان11

مكملامير كامل عبد الكريم12

النتيجة محجوبةانفال جاسم خالد احمد13

مكملانمار عبد الرزاق حمودي علي14

ناجحايات كامل زيدان سلطان15

مكملاية فالح نصيف جاسم16

النتيجة محجوبةايهاب سعد علي حماد17

ناجحأماني صميم خيري حسون18

ناجحتبارك حسين محمد عمران19

ناجحتبارك غازي منعم عزيز20

ناجحتسنيم عصام قاسم محمد21

ناجحتمارا عماد سعيد محمد جواد22

مكملحسن شفيق مهدي علي23

ناجححسن عبد الكريم حسن علوان24

ناجححوراء يسر جاسم فرج25

مكملحيدر شاكر كاظم عبد علي26

ناجحدعاء كريم عبد جودة27

ناجحدمت قاسم حسن علي28

ناجحدينا احمد شوقي احمد29

ناجحربا وليد عبد هللا عبد الستار30

ناجحرسل جمال عباس كاظم31

مكملرسل حسين شاكر عباس32

ناجحرسل حنون حسن ناصر33

ناجح بقراررسل صفاء صائب علي34

ناجحرغده عبد الرزاق عارف احمد35

ناجحرقية احمد محمد طاهر36

راسبرقية محمد حيدر محمد37

ناجحروان عبد القادر منعم شهاب38

ناجحرويد رعد عبد اللطيف عبد الكريم39



ناجحريام فرحان عبد الحميد حميد40

ناجحريم طالب نصيف عباس41

ناجحزهراء رحمن حسن علي42

النتيجة محجوبةزهراء موفق عباس محمد43

ناجحزهراء يحيى صبري حسين44

ناجحسارة رشاد نعمة صادق45

راسبسارة رياض عبد الواحد عبد الرزاق46

ناجحسارة سعد حسون خضير47

ناجحسارة عبد هللا جلوب بدر48

ناجحسارة مصطفى علي محمد49

ناجحسارة نصيف جاسم محمد50

راسبسامر أحمد جاسم محمد51

راسبسرمد قاسم محمد مهدي52

ناجحسوسن منعم عفتان عايد53

ناجحشمس خليل إبراهيم محمد54

مكملصدام قاسم حميد محسن55

ناجحضحى كامل جواد كاظم56

ناجح بقرارضحى متعب عساف ثويني57

ناجحعادل عبد الرحمن عبد الواحد سلمان58

النتيجة محجوبةعبد هللا محمود جمعة سعود59

راسبعطا يونس يدام حسين60

النتيجة محجوبةعالء حسين كريم خليف61

راسبعلي حليم خليل كريم62

راسبعمار احمد سلطان احمد63

راسبعمر مصطفى كامل محمد64

ناجحفاطمة الزهراء طارق صالح عبد الكريم65

ناجحفاطمة هاشم محمد رضا جعفر66

ناجحفرح احمد عزت موسى67

ناجحفرح علي خنجر معن68

ناجحفرح نزار محمود يحيى69

مكملقتيبة أكرم أسماعيل عباس70

راسبكوثر صبيح موحان علوان71

راسبليديا مظفر ناصر يعقوب72

مكملمحمد كاظم حسين مطلك73

ناجحمحمود وضاح شاكر محمود74

ناجحمروان سعد ابراهيم الطيف75

مكملمروة حسن محسن عمار76

راسبمريم سعد كامل عبد الغني77

مكملمصطفى عبد الرحمن أحمد داود78

ناجحمصطفى عبد الكريم موسى محمد79



ناجحمصطفى مهدي سيد محسن80

مكملمقداد عبد الرضا حسن مشكور81

مكملمهدي محمد مهدي ريحان82

ناجحميس اكرم سالم عيدان83

ناجحميس مهند عدنان داود84

راسبنادية عايد حسين شهد85

ناجحناز كامل أبراهيم فتح هللا86

مكملندى عبد المنعم أحمد مهدي87

ناجحنور عالء جواد رضا88

مكملنور كريم جواد مجيد89

ناجحنور مازن علي عبد90

النتيجة محجوبةنور محمود عباس عبد الهادي91

ناجح بقرارنور ياسر عريبي حسين92

مكملنورا محمد رشيد عباس93

ناجحهبة علي نوماس مناهي94

ناجحهدى جمال حميد موسى95

ناجحهديل محمد عبد الجبار عبد96

راسبوصف معد عبد العزيز حسن97

ناجحوالء محمد عبد العالي طاهر98

مكملياسر قاسم عبد الحسين جاسم99

مكملازل خيري عبود مجلي100

مكملسعد ظافر عزيز سويدان101

راسبعلي خليفة عبيد سعيد102

ناجح بقرارعمار فاضل شنان حنون103

راسبمحمد ياسين محمد فرحان104

ناجحمريم فؤاد عبد حميدي105

النتيجة محجوبةميثاق كريم صاحب كتاب106

ناجحزهراء عيسى جعفر107

النتيجة النهائيةاسم الطالبت

ناجحاحمد سلمان عبيد مبيت1

ناجح بقراراسامة امير احمد ناجي2

ناجحاسراء خالد حسين خضير3

النتيجة محجوبةاسعد عباس فاضل خليف4

النتيجة محجوبةاالء محمد هالل حسين5

ناجحامنة فائز احمد حسن6

ناجحايات عالء نجم عبود7

النتيجة محجوبةاية محمد حسن سالم8
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ناجحأروى احمد محمد صالح9

النتيجة محجوبةأفنان أديب زكر سليم10

مكملبان صالح نعمة علي11

ناجحبراء خالد صادق عبد االمير12

النتيجة محجوبةبراق رياض ابراهيم مطلوب13

ناجحبشرى مصعب خلف شهاب الدين14

النتيجة محجوبةتسنيم علي محسن جاسم15

ناجح بقرارتمارة جواد كاظم رهيف16

ناجحتمام نبيه كريم احمد17

ناجحتهاني عامر توفيق حمودي18

ناجححنين محمد عبد الجبار عبود19

النتيجة محجوبةحيدر حسين كي كاووس حيدر20

مكملحيدر سعيد سالم محمد21

ناجححيدر ناجي سمير حسن22

النتيجة محجوبةداليا عبد الحسين ناهي علي23

ناجحدعاء ستار لطيف جاسم24

ناجحدينا احمد فاضل زيدان25

النتيجة محجوبةدينا طاهر محمد حسين26

راسبرسل ليث حمزة سمين27

ناجحرغد عارف عبد الكاظم ذياب28

راسبرغد عالء باقر محسن29

ناجحرنده ميثم عبد الكريم حسين30

النتيجة محجوبةروى سعد عبد مجيد حسين31

ناجحريام فيصل غازي مطر32

ناجحزمن عبد االمير نادر غزاي33

النتيجة محجوبةزهراء سمير صبار جابر34

ناجحزهراء عبد الكريم عبود كاظم35

ناجحزهراء مهدي حمد حسين36

ناجحزينب عباس جبار عباس37

ناجحزينب فرحان مويز جبر38

ناجحزينة حسن رشيد حسن39

النتيجة محجوبةزينة محسن فعيل حسن40

ناجحزينة نصير سعدون مصطفى41

ناجحزينل نبيل شيت فتح هللا42

النتيجة محجوبةسارة  محمد علي هاشم43

النتيجة محجوبةسارة سالم عليوي سلمان44

ناجحسارة ماجد محمد غضبان45

النتيجة محجوبةسالي كريم خضير علي46

ناجحسرى اكرم عليوي ناجي47

مكملسرى حامد عبد ناصر48



ناجحسالم قاسم جعفر نقي49

ناجحسهر صباح بكر فرحان50

النتيجة محجوبةصفا قصي طارق جواد51

ناجح بقرارطيبة عبد اللطيف عبد العزيز حسين52

ناجحعاصم عدي فاروق عبد الكريم53

النتيجة محجوبةعبد هللا عبد الكريم عبد هللا احمد54

ناجحعبير عالء الدين محمد حسين55

النتيجة محجوبةعالء راشد خلف محمود56

النتيجة محجوبةعلي رياض مهدي صالح57

مكملعلي زاهر عبد القادر ياسين58

النتيجة محجوبةعلي عاجل شعالن فرج59

ناجحعلي عباس ابراهيم عباس60

ناجحعلي مازن طالب حسن61

ناجحعلي مزهر جبار شالش62

ناجحعمر مصطفى عبد النافع63

النتيجة محجوبةغصون صالح مهدي سعيد64

النتيجة محجوبةغيث محمد عزيز محمد علي65

ناجحفاطمة علي عباس جاسم66

ناجحفتح هللا عبد الغني محمد عبد الرحمن67

ناجحفرح حاتم نصيف جاسم68

النتيجة محجوبةفياض صرار عبود زاير69

ناجحلجين رعد صبري موسى70

ناجح بقرارمحمد جمال سعيد رحيم71

مكملمحمد خالد علي حسين72

ناجحمحمد رباح مهدي جاسم73

النتيجة محجوبةمحمد علي جمعة عزيز74

ناجحمحمد علي عبد االمير محمد75

ناجحمحمود قتيبة بدر الدين محمود76

النتيجة محجوبةمحيى صالح مهدي ثويني77

ناجحمرتضى امجد هادي سعيد78

ناجحمروة صباح اكرم احمد79

النتيجة محجوبةمروة ناصر عبد الكريم شايع80

ناجحمصطفى صاحب جواد محمد81

ناجحمصطفى عبد هللا حسين سلمان82

النتيجة محجوبةمصطفى عدنان عبد الحميد83

النتيجة محجوبةمهند شمران عجيل عبد84

النتيجة محجوبةميس باسل عبد الرحيم اسود85

ناجحميس باقر محمد عبد الحسن86

ناجحميس عوض صالح محمد87

ناجحمينا هشام محمد علي خليل88



ناجحمينا وسام فؤاد سلمان89

النتيجة محجوبةنبأ حسين مهدي جعفر90

النتيجة محجوبةنسرين محمد فضل91

ناجح بقرارنور شعبان محمد دوحة92

راسبنورا باسم مرعي عواد93

ناجحنورحسين حميد محمد علي94

النتيجة محجوبةنورراشد أسماعيل محمد95

ناجحنورصالح عبيد شايب96

ناجحنورعبد المطلب احمد جاسم97

مكملنوروائل عبود عبد الرزاق98

النتيجة محجوبةنيران كريم كاطع غضبان99

ناجحهبه كريم حسن علي100

ناجح بقرارهدى ياسر علي خضير101

ناجحوسام عبد السادة كريم مجدي102

ناجحياسر رعد زكي فرج103

ناجحيقين طالب محمد داود104

النتيجة محجوبةعبد هللا فالح صالح عبد الجبار105


