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  اکمال احمد خلف عبدهللا جبار 2
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  اکمال جواد خلف كاظم عبدالكريم 13

  اکمال حسام عبد عكارجودة 14

 بقرار نجاح حازم سلمان زاهي حنين  15

  نجاح داليا كاظم حسين غدير 16

 بقرار نجاح دانية حسين احمد خضير حسين 17

  نجاح زهراء بدر عبداالمير زيدان 18

  نجاح زهراء كريم سيد مراد 19
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  نجاح سرى كريم حاكم سوادي 22
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 بقرار   نجاح ضحى نجم داود محمد 25
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  اکمال ضرغام جواد هراطه حسن 26

  اکمال عباس خضر هادي عباس 27

 بقرار  نجاح عباس فالح حسن عبيس 28

 بقرار نجاح عالء محي كامل  رزاق 29

  مالاک علي صباح مهدي حسن 31

  اکمال عمر جمعة ابراهيم شمال 31

  اکمال غزوان عبدهللا حمد ربيع 32

  رسوب كرار ابراهيم حسين مجياس 33

 بقرار  نجاح كرار حمزة عبيد ساجت 34

  نجاح كرار عليوي جحيل كاشي 35
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  اکمال محمد طارق عبدالواحد ورور  37
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  نجاح وفاء عبد الحسن كوكز علوان 44

  نجاح والء بهاء عبد زيد عبد 45

 بقرار نجاح متعب عساف خلفوليد  46

  اکمال ياسر بديع حسن صالح 47

 بقرار حنجا ياسمين شمخي جابر راشد 48

  اکمال يوسف عدنان داود 49
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 اکمال حسين علي عبد حسون 18

  اکمال حنين ثائر عبدهللا سبتي 19

 نجاح دعاء محمد حسين ذبوح 21

 نجاح دعاء محمد حميد حسن 21
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 اکمال ريمان كريم عطية هندي 24
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 اکمال احمد خضير حمدسلطان  28

 نجاح سنور احمد محمد صالحان 29

 رسوب شاكر ساير حسين سليمان 31

  نجاح شيماء قاسم رزوقي حسين  31

  اکمال صهيب هاني حمادي عبدهللا 32

  اکمال عادل صالح جاسم ذياب 33

 نجاح عباس حميد لهيمص هيل 34

 نجاح عبدهللا لفتة محارب حجاب  35

 اکمال عاشور محمود جاسمعالء  36

 رسوب علي مرتضى ابراهيم محمدعلي 37

 اکمال علي هادي خليل ابراهيم 38

 بقرار  نجاح عماد هالل ضاحي خماس 39

 رسوب عمر حسين ابراهيم سلمان 41

 نجاح فيصل مرداس جمعة مطير 41

 نجاح كريمة فخري ضيدان حربي 42

 نجاح الرة اسماعيل خليف عفو 43

  اکمال حميد عزيز بشال ماجد 44

 بقرار  نجاح مصطفى هاشم مصيفي جياد 45

 نجاح مهند ياس خضير عباس 46

  اکمال موفق عزمي عبد الكريم عيسى 47

 نجاح ندى حميد عبيد علي  48

 نجاح نور ثامر حسين علي 49

 بقرار  نجاح هبة عباس علي محمد 51

 بقرار  نجاح وجدان رحيم دليل عبدهللا 51

 


