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 راسب حيدر جليل جار هللا محمد ةناجح االء حسين محمد عبد 

ةناجح خوله باسم مدحت محمد  راسبة الهام كامل محمود محمد  

ةناجح دجلة ادريس يحيى شمه  ناجح احمد صالح ناصر علي  

ةناجح دعاء حمزة وناس خضير  ناجح احمد عبد المحسن عبيد   

ةناجح استبرق رسول حسين  ةناجح دعاء خيون فليح وره   

ةناجح استبرق علي كاظم خليل   راسبة ديانا حسين حسون مغير  

حمود اسراء طه ياسين  ةناجح رسل خالد كاظم جواد راسبة 

ةراسب ريم عبد العزيز علي مرهج  ناجحة اسماء ثامر جوامير   

ةراسب ريهام خليل جاسم بدن راسبة اسماء صالح صبحي   

 ةناجح زمزم سعدي جرذي فندي  ةناجح امل سعد موحان كودي 

 راسبة زهراء علي جاسم حاتم  ةناجح انسام مهدي خزعل مولى 

 ةناجح زهراء قاسم كريم خليفة  راسبة اية محمد حسن عبد الرضا 

 راسبة زهراء محمد كاظم علوش  ةناجح بتول كمر قاسم كريم 

 ةناجح زينب عامر مظاهر اسد  راسبة تبارك ياس خضير عبد

ةراسب زينب عباس حسين حسن  ناجحة تبارك يوسف مخيبر مصطاف  

ةراسب زينب علي عبد الواحد خليف  راسب حسن كاظم عبود جبر  

 ةناجح زينب فالح فوزي جاسم  ناجح حسين محمد فاروق نعمان 

ةراسب حنين علي عباس سويحل  ناجحة زينب كاظم عبد سعيد 

ةراسب حوراء رافع محمد جبر  راسبة زينب محمد نوري يوسف 

ةراسب حوراء فرحان عباس جواد  ناجحة زينة هيثم احمد ارزيج  
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ةراسب عفراء زهير احمد محمد راسبة ساره احمد ابراهيم محمد  

حسين عصمت فاضل علي ناجحة ساره حذيف عباس علي  ةراسب   

 راسب علي صدام كاظم سدران  ناجحة ساره شكيب مطر ياسين 

 ناجح علي محسن عبد الحسن  ةناجح ساره عصام شكر محمود 

ةراسب غفران جعفر حميد عباس  راسبة سجى عادل جاسم عزيز   

ة ابراهيميبسجى عبد غر  راسب غيدان بشار صالح مهدي  ناجحة 

ةناجح فاتن محسن محمود ناصر ةناجح سجى قدوري محمد قدوري   

ةناجح فاطمة سعدي كاظم شناتي  ةراسب سجى مثنى محسن عبد  

ةناجح فاطمة عباس حسن حسين  ةناجح سجى نبيل عبد هللا جاسم   

ةناجح فاطمة علي بهلول جاسم  ةناجح سرور جبار سعدون ابراهيم   

ةراسب فاطمة علي سلمان راشد راسبة سرور قاسم عبد الجبار حمدي  

ةراسب فاطمة نبيل راضي عيدان ناجحة سرى قاسم محمود عبد   

ةراسب شذى حبيب شلكام ةناجح فردوس حاتم كريم جاسم    

ةراسب شيماء اسماعيل حسين   ناجح كرار فاضل علي مجيد  

 ةناجح كواكب عواد سلطان صالح ةناجح ضحى باسم محمد حسين 

 راسبة ليلى حسن صكب وسمي ةناجح ضحى بشار حاتم ذياب 

 ةناجح ليلى وسام محمد رفيق  ةناجح طيبه بهاء علوان حسين 

 راسبة ماجدة عالء الدين خضير ةناجح طيف خوالن جواد عباس 

ةراسب عبير جاسم حسين اسماعيل   ناجحة ماريا طالب دريج حسين  

ةراسب عذراء نجم عبيد احمد  جواد كاظم زغيرمحمد    ناجح 
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 ةناجح نور احمد سعدي حاتم ناجح محمد حمزة ناصر جبر 

ةراسب مريم فالح مصحب دردوغ   ةناجح نور فاضل حسين جهلول 

ةراسب مريم ناظم عبد هللا ياسين  ةناجح نور فالح عبد الحسين هام 

هاشيهاشم نجم عبود حميد  ناجح معن فيصل صياد حمادي   ناجح 

خميس عباس جواد هبة ناجح موسى حازم نعمه يوسف  ةراسب   

كريم حميد حموديهدى  ةراسب ميس احمد عبد الحسين ةراسب   

ح ناصر عليالناصر ص  ةناجح هديل علي غربي جاسم ناجح 

يونس احمد صالح أنب  ةناجح هديل يوسف جوامير حميد راسبة 

 راسب همام طالب يوسف جمعة ةناجح نرجس عبد الجبار عباس 

 ةناجح هنادي علي احمد شحاذة راسبة نسرين حسين عبيد جعفر

   راسبة نمارق ستار محيه صايل

 

 

  


