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 الناجحون:أواًل: 
 اسم الطالب ت

 االء حسين رحمن أمين  .0
 احمد سالم مزهر  .6
 اسراء حسين غلوم  .3
 اسراء خليل عبد اهلل  حسين  .4
 امنة حسن هويش  .5
 انسام قاسم مظلوم  .2
 ايات جعفر هاشم  .2
 ايات حامد صابر  .8
 اية صالح محسن عبد  .9

 تبارك ماجد عبد المهدي  .01
 حسام قيس احمد  .00
 عبد الكريمحسن خليل   .06
 حسن قصي هاشم  .03
 حسين اسعد جميل  .04
 حنين فاضل راضي  .05
 حوراء خالد داود سلمان  .02
 حيدر بشير جابر  .02
 حيدر هادي رشيد  .08
 رسل سعد علي عبيد  .09
 رسول نبيل حسن  .61
 رغدة رائد سعدون  .60
 رند ابراهيم محمد حسين  .66
 رندة بشار ابراهيم دوالب  .63
 زهراء عبد اهلل احمد هادي  .64
 العابدين علي رحيم محسنزين   .65
 زينب جواد لفتة  .62
 زينب شاكر محمود نايف  .62
 زينب عبد الرحيم عبد الرضا جابر  .68
 زينب عالء الدين كريم  .69
 زينب لؤي قاسم  .31
 زينب ماجد محمود  .30
 زينة حسين علوان  .36
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 اسم الطالب ت
 زينة طالب حمزة  .33
 سارة سالم ساجت  .34
 سارة صالح عبد الجبار  .35
 ضرغام سعد رسن  .32
 زيدان خلفعبير جاسم   .32
 علي سمير عبد موزان  .38
 غفران محمد نجم عبد اهلل  .39
 فاطمة ياسين فلوحي  .41
 فرح اسماعيل اكبر مراد آغا  .40
 محمد شهاب جاسم  .46
 محمد صالح عيدان  .43
 محمد عادل اموري حسن  .44
 محمد عدنان محمد  .45
 مختار هيثم عباس  .42
 مريم رعد شهاب  .42
 مريم ظافر خلف  .48
 مريم عالء عبد هاشم  .49
 مريم احمد حميد عباس  .51
 مسلم ناهض حسين  .50
 مصطفى سمير ياسين  .56
 مصطفى مخلد فرات  .53
 نادية محمد مجيد  .54
 نوارس مالك فاضل علي  .55
 نور خضر علي حسين  .52
 نور قاسم خليف  .52
 يسرى محمد حميد  .58
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 المكملون:ثانيًا: 

 اسم الطالب ت
 ابراهيم اسماعيل غانم  .0
 احمد حبيب حراز  .6
 صالح فاضل خضيراحمد   .3
 احمد طارق حميد  .4
 احمد عبد السالم يوسف  .5
 احمد عثمان محمد  .2
 احمد عدنان جمعة  .2
 احمد محمد احمود  .8
 احمد محمد نصر اهلل مالك  .9

 احمد مهنى عبد العزيز  .01
 اساور سالم لطيف  .00
 اشرف رياض حميد  .06
 امجد عبد اهلل علوان  .03
 امنة احمد هادي  .04
 امنة فالح حسن  .05
 سلمان شهاب منشدامير   .02
 امير عباس علي جواد  .02
 اية علي ابراهيم  .08
 باقر علي عنكود محمد  .09
 براق امجد مهدي  .61
 بكر علي نجم  .60
 جوان جبار حيدر عسكر  .66
 حبيب اهلل حيدر مجيد  .63
 حسن جاسم فالح حواش  .64
 حسن صباح حافظ  .65
 حسن مجيد خوير  .62
 حسين نجم عبد حنون  .62
 حسين ساجد خليف  .68
 جبار صالححسين ستار   .69
 حسين علي قاسم  .31
 حسين غازي حاتم كريم  .30
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 اسم الطالب ت
 حسين فاضل يوسف  .36
 حوراء حسين كاظم لفتة  .33
 حوراء كاظم  جواد  .34
 حيدر قصي ابراهيم  .35
 حيدر كاظم هادي  .32
 داليا جالل ابراهيم  .32
 ذكرى ابراهيم عيسى  .38
 ذو الفقار حسين عالوي  .39
 أرسل ثائر رشك  .41
 رقية سعد حسن  .40
 رشيدرقية صفاء حميد   .46
 ريفان كريم شبيب عجيل  .43
 زهراء ستار كاظم زبون  .44
 زيد احمد خالد طه  .45
 زين العابدين غانم ناصر بدر  .42
 زينب تركي عرموط عبد اهلل  .42
 زينب صالح عبد العباس  .48
 زينب طالب سلمان  .49
 زينة باسم حسن رشم  .51
 سالي حسن سعد عودة  .50
 سجاد ستار جبر  .56
 سجى احمد سهيل حمودي  .53
 الكريم محمودشهد عبد   .54
 طه حسين ياسين  .55
 طه هادي كريم  .52
 عباس عبد عليوي  .52
 عبد األعلى علي  شنيور  .58
 عبد الرحمن جمال يوسف  .59
 عبد اهلل عباس كاظم روضان  .21
 عبد اهلل مهند حامد  .20
 عذراء رياض فاضل  .26
 عالء سعود عزيز  .23
 علي احمد ابراهيم  .24
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 اسم الطالب ت
 علي حسين سلمان حسن  .25
 علي حميد هاشم  .22
 خماس مجبلعلي   .22
 علي عادل عايش ناصر  .28
 علي عبد الباري جبار  .29
 علي مثنى وهيب محمد  .21
 عمر سالم مفيد  .20
 عمر عباس فاضل  .26
 فادي مجيد كاظم  .23
 فاضل عباس والي  .24
 فاضل محمد اسماعيل  .25
 فاطمة عبد الكريم رضيو  .22
 فاطمة عدي محمد علي  .22
 قاسم حامد جاسم  .28
 كرار رياض محمد  .29
 كرار علي شبيب  .81
 كرار نعيم جوهر  .80
 محمد حسين حيدر  .86
 محمد سعدي عبد عباس  .83
 محمد عالء تحسين  .84
 محمد كريم سمير  .85
 محمد ياسين طراذ  .82
 مرتضى جميل كريم جياد  .82
 مرتضى زغير سعيد  .88
 مريم علي ناصر  .89
 مريم فاضل قاسم  .91
 مريم قصي كاظم  .90
 مصطفى جمال غانم  .96
 مصطفى عبد الحسين  .93
 مصطفى كريم صالح حميد  .94
 منار رعد عبد الستار  .95
 مناف نجم عبد عمران  .92
 منتظر عالء محسن  .92
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 اسم الطالب ت
 مهدي جبار عويد  .98
 مهند جاسم محمد  .99

 نور رائد كاظم  .011
 نور محمد مجيد  .010
 هاجر عدنان عاتي  .016
 هاشم عباس عبد الرسول هاشم  .013
 هالة فالح عبد الحسن  .014
 هبة عباس حسن قاسم  .015
 هبة كمال علي محمد  .012
 عليهشام عبد الحسين   .012
 ياسر مهدي محمد  .018

 


