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 ت اسم الطالب النتيجة

 1 احمد عبد اللطيف عبد مكمل

 2 اسامة محمد محسن مكمل

 3 اثير رعد عبد الهادي راسب

 4 بسعاد حسين عبد راسبة

 5 نور حسان حازم ناجح

عبد هادي جاسموسام  ناجح  6 

 7 محمد قاسم محمد راسب

 8 اسامة تركان حمادي راسب

 9 محمد صالح كاظم راسب

 11 محمد كامل حميد مكمل

 11 مصطفى حاتم عباس راسب

 12 منن مقداد علي مكملة

 13 محمد سليمان صالح مكمل

 14 هاني محمد عبد الحسين راسب

 15 فاضل خليل فرحان ناجح

نصيف عمر حسين راسب  16 

 17 عبير حسين احمد مكملة

 18 علي ضاري رزوقي مكمل

 19 طيف اياد عبد االمير راسب

 21 العباس فاضل عبود مكمل

 21 سرور صباح مهدي مكملة

 22 سمر فهمي ناصر ناجحة

 23 رنا ناهض حاتم مكملة

 24 رقية عبدهللا علي ناجحة

 25 ستار كاظم جواد ناجح

 26 سجاد حسن موسى راسب

 27 حيدر احمد عبد مكمل

 28 راوند قاسم حسين راسبة

 29 حسام حسين احمد مكمل

 31 حسين ستار جاسم راسب

 31 حازم ناصر حسين مكمل

 32 حذيفة عدنان جوامير راسب



 33 بشرى طارق محمود راسبة

 34 ليث هزبر مغير ناجح

 35 محمود علي احمد ناجح

 36 قاسم حسن علي ناجح

 37 كريم خضير عباس ناجح

 38 علي حسين محمود ناجح

 39 عدي نجم عبد سريح ناجح

 41 زيد خلف حسين ناجح

 41 عبدهللا محمود حسين ناجح

 42 انوار محمد ياسين ناجحة

 43 خلدون محمد حمادي ناجح

 44 احمد حسين خلف ناجح

 45 االء محمود ابراهيم ناجحة

 46 قاسم جاسم حسين مكمل

 47 لميعة ابراهيم خلف مكملة

 48 ابراهيم علي عبد كاظم راسب

 49 ابتسام تايه جاسم مكملة

 51 زياد شاكر شجاع راسب

 51 ذكرى عبد الكريم عباس مكملة

 52 رائد خليل عبد الكريم  مكمل

 53 حسين باسم محمد راسب

 54 حيدر كاظم جواد مكمل

 55 حسن علي احمد مكمل

 56 حسن علي حسين راسب

 57 حسام عماد وهيب مكمل

 58 بهاء حسين علي راسب

 59 احمد يوسف جاسم راسب

 61 اسامة فاروق عطية مكمل

 61 احمد محمود خليفة مكمل

 62 احمد مكي تركي مكمل

 63 احمد عامر هادي مكمل

 64 احمد عالء الدين حسين راسب

 65 احمد حامد عبد محسن مكمل

 66 عمر طاهر بدر مكمل

 67 عمر نصر سكران راسب

 68 ياسين خضير عباس راسب

 69 وليد خالد وهيب راسب

 71 وليد نايف عبد الرزاق مكمل

 71 نوار سعد ذياب راسب



 72 وسام عباس حسن مكمل

 73 مروان عباس حمدان راسب

 74 مصطفى يونس مجيد مكمل

 75 ليث خالد محمد مكمل

 76 محمد مجيد حميد راسب

صادق محمدعلياء  ناجحة  77 

 78 محمد شالل حميد ناجح

 79 كاظم كريم كاظم مكمل

 81 كرار محمود صباح مكمل

 81 غزوان عبد االمير سلمان مكمل

 82 فالح عبد الحسين رشيد راسب

 83 عماد داود سلمان راسب

 84 عماد محمد مراد مكمل

 85 علي ادهم يحيى خلف مكمل

 86 علي عبد الكريم عقيل مكمل

 87 عدنان حميد علوان مكمل

 88 عالء ناهض اسماعيل راسب

 89 علي عباس عبود مكمل

 91 عبدهللا احمد علي مكمل

 91 عباس قدوري خلف مكمل

 92 عبد الرحمن محي لطيف راسب

 93 بتول عبود كامل ناجحة

 94 زهراء حميد حسن ناجحة

 95 سجى عبد الرحمن امام ناجحة

 96 شهالء جمعة داود ناجحة

 97 زينب عبد الرزاق وهبي مكملة

 98 صهيب ابراهيم داود راسب

 


