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 ت االســـــــــــــــــــــــم النتیجة
  .1 احمد عبد الكریم جادم مكمل

  .2 احمد عباس حسن مكمل

  .3 أمنة عبد الكریم محمد دحام ناجحة

  .4 اناھید عبد الرزاق عبد الجبار مكمل

  .5 آیات محمد تقي علي ناجحة

  .6 ایمن حمید مھدي مكمل

  .7 بسام ثائر حسن مكمل

  .8 بشرى داود عنجاص مكملة

  .9 جیھان جمیل جمال مكملة

  .10 حسام جبار عبد ضیدان مكمل

  .11 حسان ناھض جعفر كاظم ناجح

  .12 الحكم حمید علي حمید ناجح

  .13 حمزة محمد غریب ناجح

  .14 دعاء كاظم كریم ناجحة

  .15 رفل موحان مجید كاظم ناجحة

 16 رنا جاسم محمد مكملة

 17 رؤى أنور مھدي ناجحة



 18 ریم ماجد رشید حمید ناجحة

 19 زینب صادق كاظم ناجحة

 20 سارة سمیر حسین ناجحة

 21 سارة محمد شھاب ناجحة

 22 سحر سعد عجیل ناجحة

 23 سالم حسین عباس مھدي ناجح

 24 شاكر محمود عبید مكمل

 25 سمر زھیر خضر ناجحة

 26 شھد جاسم محمد سلیم ناجحة

 27 شیماء جاسم عباس جاسم ناجحة

 28 شیماء كاظم ناصر بنیان ناجحة

 29 شیماء حازم سعدون ناجحة

 30 علي نجف كشكول ناجح

 31 حمیدفاطمة محمد مھدي  ناجحة

 32 صباح خلف عبد الحسین مكملة

 33 محمد داود سلمان علك ناجح

 34 محمد سعد علوان مكمل

 35 مریم خالد مجبل ةمكمل

 36 مروة خالد فرحان مكملة

 37 مضر جاسم محمد علي كاظم مكمل

 38 میس محمد جبار شاتي ناجحة



 39 نبراس نھاد كمال ناجحة

 40 اللھنور احمد حسین عبد  ناجحة

 41 نور صالح الزم مكملة

 42 نور نبیل رشاد سعید ناجحة

 43 ھبة مھند جاسم ناجحة

 

  



  )ب( شعبة 
  

 ت االســـــــــــــــــــــــم النتیجة
  .1 عبد احمد عبد الرضا نجم ناجح

  .2 ابراھیم عبد الجلیل فاضل ناجح

  .3 جبار عباس فتین إزھار ناجحة

  .4 عبد المنعم داود سلمان آمال ناجحة

  .5 امجد حسین كاظم عبود ناجح

  .6 عبد الرضا عباس حسن إیمان ناجحة

  .7 رسل كریم خلف ناجحة

  .8 سالم رقیة عطوان عبد ناجحة

  .9 زینب علي جعفر ناجحة

  .10 حسینزینة محمد عبود  ناجحة

  .11 سالي عماد رشید مكملة

  .12 سرى حسن عبد الصاحب عبود مكملة

  .13 عویزشیرین مھدي علكم  ناجحة

  .14 اللھ جعفر صالح شیماء عبد مكملة

  .15 عال فاضل حسین ناجحة

  .16 عالء جبار عباس حمد مكمل

  .17 علي عبد الملك علي كریم مكمل

  .18 ن حنیظلیسعلي نعیم مح ناجح

  .19 عمار نزار رحیم مكمل



  .20 فاطمة حنیص شوكت شیریش مكملة

  .21 كرامة حسن حسین محبوب ناجحة

  .22 كرم عبد الكریم عبد الرزاق ناجح

  .23 لجین جبار عیدان ناجحة

  .24 محمد صبیح كاظم عبید ناجح

  .25 مینا انمار برھان احمد ناجحة

  .26 جوان لطیف یحیى شریفن ناجحة

  .27 نور الھدى فوزي منصور مكملة

  .28 علوانھالة باسم زامل  مكملة

 

  



  )ج( شعبة 
 

 ت االســـــــــــــــــــــــم النتیجة
   إخالص رضا صادق ناجحة

   ن جاسمجاسم یاسی أمیر مكمل

   علي عودةانتصار عبد  ناجحة

   أیة سالم مھدي محسن ناجحة

   تماره علي عبد الحسین ناجحة

   حمزة جمال جاسم مكمل

   دانا شھاب احمد ناجحة

   جخیوررشا كاظم  مكملة

   رھودزینب عبد العباس ف مكملة

   عباس إسماعیل سارة ناجحة

   سجى علي سلمان حمید ناجحة

   سرون ستار ھاشم حسین ناجحة

   سرى سعدي عبد فرحان ناجحة

   سكینة محمود سلمان مكملة

   شھد حیدر حسین ناجحة

   عنبرشیماء عبد سلیم  ناجحة

   صباح محمد عبید خلف ناجحة



   عبد الواحد طارق عبد اللھ مكمل

   عمر عباس صالل ناجح

   لیث شاكر محمود رشید ناجح

   منى ھادي محمد صالح ناجحة

   میسم حازم حمزة مكملة

   ندى خضیر نایف عباس ناجحة

   وفاء بحر نصر مؤجلة

   حنین محمد طالب عبد مكملة

  

  



  )د( شعبة 
 

 ت االســـــــــــــــــــــــم النتیجة
  .1 حسین شریف جاسم أمل ناجحة

  .2 حسن األمیرعبد  أیاد ناجح

  .3 بان خلیل احمد عنایة ناجحة

  .4 حال عامر عبد اللھ ناجحة

  .5 جبر یثمحیدر شایل ا مكمل

  .6 خالد نعمھ علي ناجح

  .7 محسندعاء عامر صبار  ناجحة

  .8 ریام عالء صاحب منصور ناجحة

  .9 ریفا عباس ابراھیم ناجحة

  .10 زینب عصمان عبد الجبار مكملة

  .11 عبد سلمان سارة علي ناجحة

  .12 سارة محمد عزیز جاسم ناجحة

  .13 ساره حامد حمادي جسام مكملة

  .14 سعاد دلف حمزة محمود ناجحة

  .15 عرمش إسماعیلسالم  ناجح

  .16 شجن ثائر ھاشم محمد ناجحة

  .17 شیماء جوید سلمان عطیة ناجحة



  .18 شیماء علي خلف صالح ناجحة

  .19 صابرین سعد جبار حبوب مكملة

  .20 صفا رشید مجید سعید ناجحة

  .21 طیف صباح حسن كاظم ناجحة

  .22 عبد الكاظم عجاج حمید مكمل

  .23 عالء محیبس دحام مكمل

  .24 عمار كریم عبد الرضا ناجح

  .25 فاطمة عیدان مسلم موحان مكملة

  .26 مریم حیدر حسن محمد ناجحة

  .27 مھا مكي فتحي سلیمان ناجحة

  .28 ندى طھ یاسین عبد الخضر ناجحة

  .29 ھبة محمد حمیدي ناجحة

  .30 ھمس علي حسن خربوط ناجحة

  .31 ھیثم عامر عبود نجم مكمل

  .32 مصطفى اسماعیل خضیر مكمل

  


