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 أ
 

 النتيجة اسم الطالب ت
 ناجح امير علي كرحوت جاسم   .1
 مكمل مصطفى  عبد الكريم داود  .2
 ناجحة زينه اكرم عبدهللا محمود   .3
 ناجحة دعاء فاضل مهدي عبدعون   .4
 ناجحة زينب جواد كاظم حسون   .5
 ناجح بقرار سعد عوده خلف عبد   .6
 ناجح بقرار سمير فاضل حمادي عناد   .7
 ناجحة سوزان كاظم سفاح عبدعلي   .8
 ناجح عبد الرحمن حسن رضا كاظم   .9

 مكمل عبد الكريم خليل فاضل خزعل   .10
 ناجح عبدالوهاب محمد علي خضير   .11
 ناجح محمد غازي حمد عبيد   .12
 ناجح نعمه احمد زكري محمد   .13
 ناجحة مينا خليل ابراهيم دالي  .14
 ناجحة منال ياسين خضير خلف   .15
 ناجح منشد ركاد جاسم عبد   .16
 مكمل مولود علي فياض جاسم   .17
 ناجحة وفاء خضر عبد خضير  .18
 ناجح مرتضى شمخي جبار عبيد     .19
 ناجح عالء كاظم ناهي جبار  .20
 مكمل جودة كاظم  اسامة رياض  .21
 ناجح مصطفى عداي عبيد حمزة   .22
 ناجح يازع نصار عدنان حيدر  .23
 مكملة سارة عامر حسن  .24
 مكملة زينة مهدي عبيد خضير  .25

 

 

 

 



 

 

 

 ب

 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجحة حنين رياض حمزه سرحان   .1
 ناجحة زينب مهدي كاظم عبدهللا   .2
 مكمل حارث صادق هادي جراد  .3
 ناجحة ساره عسكر فضاله جابر   .4
 ناجحة شيرين سلمان حمزه صباح   .5
 ناجح صالح دهام فاضل سلطان   .6
 ناجحة طيبه فؤاد فاروق عبد الرزاق   .7
 مكمل سين مهدي نصار علي ح  .8
 ناجح محمد عبدهللا احمد عبدهللا   .9

 ناجح مصطفى ثامر محمود جاسم   .10
 مكمل مصطفى جميل ياسين عباس   .11
 مكمل  احمد محسن عبيد علي   .12
 ناجح مصطفى احمد شالل فرحان  .13
 ناجحة ندى عبد السالم ابراهيم فياض   .14
 ناجحة هدير ياس حسين جواد   .15
 ناجح همام أسماعيل خضير عبد   .16
 راسب بالغياب علي ستار عباس مهدي  .17
 ناجحة نور سالم عبد الرزاق محمد  .18
 راسب بالغياب بارق ارميض خلف  .19
 مكمل احمد اياد بدر نومان  .20
 ناجح بقرار عبد السالم ستار عبد  .21
 مكمل حمزة عباس سلمان   .22

 


