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 النتيجة االسم الثالثي ت
 ناجح اسيل مكي عبيد 1

 ناجح اماني عكاب يوسف 2
 مادةراسب ب ايالف موفق جعفر 3

 ناجح اية حسين محمود 4
 مادةراسب ب اسراء ستار مجيد 5

 ناجح ايات حسين مهدي 6
 مادةراسب ب اسعد علي زغير 7

 ناجح احمد ابراهيم محمد 8
 وناجح بدرس العبور ستة موادراسب ب احمد سالم عباس 9

 ناجح احمد جودة نجم 10
 مادةراسب ب اسراء سعد صالح 11

 ناجح اقبال باقر رمضان 12
 ناجح المهدي عبدالكريم جاسم 13

 ناجح اصيل احمد كامل 14
 ناجح احمد داخل خضير 15

 ناجح امجد عبدالخالق صالح 16
 ناجح احمد كاظم مطشر 17

 ناجح التفات عباس محمد 18
 وناجح بدرس العبور مادةراسب ب بسام حسن شرهان 19

 ناجح جعفر اليذ برغش  20
 ناجح حسين علي صباح 21
 مادةراسب ب حيدر صادق كريم 22

 ناجح حسن علي راضي 23
 ناجح حسين صباح عبداالمير 24

 ناجح حسين يحيى حسن 25
 مادةراسب ب حسين راضي شذر 26

 ناجح حيدر فالح كريم 27
 ناجح حسين كريم مشكوف 28

 ناجح حسين عدي هاشم 29
 ناجح حيدر محمود شاكر 30

 وناجح بدرس العبور ثالث موادراسب ب حسن فالح حسن 31
 ناجح حيدر ياسين مكي 32



 مادةراسب ب حمزة رحيل مشكور 33

 مادتينراسب ب شريفحسين علي  34
 اربع موادراسب ب خلف محمد رضا 35

 ناجح دنيا علي حسين 36
 ناجح دعاء عبدهللا بستان 37

 ثالث مواد وراسب بمادة العبورراسب ب رانيا جمال محمد 38
 راسب بمادة العبور رواء موسى محسن 39

 ناجح رأفت عدنان كيلو 40
 ناجح رامي كريم هادي 41

 ناجح راضيرضا علي  42
 ناجح زينب بهاء هادي 43

 مادةراسب ب زينب غازي محيي 44
 ناجح زهراء كريم احمد 45
 ناجح زين العابدين علي عبدالسيد 46

 مادةراسب ب زين العابدين حسين علي 47
 ناجح زهراء صالح عجمي 48

 ناجح سجاد مهند عبدالمجيد 49
 مادةراسب ب سارة قاسم محمد 50

 ناجح يوسف سلمانسحر  51
 ناجح شيرين ناظم ناصر 52

 ناجح ضياء احمد عبدهللا 53
 ناجح ظاهر جواد كاظم 54

 ناجح علي عبدالكاظم عجمي 55
 وناجح بمواد العبور مادةراسب ب عبدهللا حسين محمود 56

 ناجح علي صباح سعدون 57
 ناجح عبدالكريم اسعد عبدالكريم 58

 مادةراسب ب عباس علي عبد 59
 وناجح بدرس العبور اربع موادراسب ب عبداالمير خيرهللاعلي  60

 ناجح عباس فرحان تمر 61
 ناجح علي توفيق صالح 62

 ناجح علي يوسف عبدالرسول 63
 مادةراسب ب عباس كاظم جبر 64

 ناجح عبدالرزاق عبدالرحمن خالد 65
 خمس مواد وراسب بمادة العبورراسب ب علي فايز طاهر 66

 مادتينراسب ب علي صفاء عبدالقادر 67
 ثالث موادراسب ب عبدهللا وليد خلف 68



 اربع موادراسب ب علي سلمان عبدعلي 69

 ناجح عدنان حسن حاتم 70
 أربع موادراسب ب عبدهللا اسماعيل عبدالرزاق 71

 ناجح عيسى احمد فاضل 72
 ناجح عبدهللا سمير جليل 73

 ناجح عذراء غانم حنون 74
 مادةراسب ب علي ناظم محيسن 75

 ناجح عفراء عبدالوهاب عبدالهادي 76
 ناجح عذراء موسى عبدالسيد 77

 ناجح فاطمة محمد حمادي 78
 ناجح فاطمة جاسم عطية 79

 ناجح فاتن حسن عبود 80
 ناجح فاطمة رزاق قاسم 81
 مادتينراسب ب كرار لؤي قادر 82

 وناجح بدرس العبور ثالث موادراسب ب كرار ميثاق هاشم 83
 ناجح كرار طاهر عبدالحسين 84

 مادتينراسب ب كرار جعفر عبدالمحسن 85
 ةمادراسب ب كرار كاظم مطشر 86

 وناجح بدرس العبور مواد ثالثراسب ب محمد عيسى خضير 87
 ناجح محمد عبدهللا محسن 88

 ناجح ماجدة حميد ابراهيم 89
 ةمادراسب ب محمد داوود سلمان 90

 اربع موادراسب ب مريم جليل عطية 91
 بمادتينراسب  محمد قاسم علوان 92

 ةمادراسب ب مريم عبدالكريم عبدالرزاق 93
 وناجح بدرس العبور ةمادراسب ب محمد عالءالدين عبدالحسين 94

 ناجح منتظر باسم عبدالرسول 95
 ناجح منتظر علي رحيم 96

 ناجح محمد نور عبدهللا 97
 وناجح بدرس العبور بمادتينراسب  منتظر هاشم طالب 98

 مادةراسب ب محمد حاجم حميد 99
 ناجح محمد حسين احمد 100

 مادةراسب ب مسلم ناجي حمزة 101
 ناجح محمد حسين عجيل 102

 وناجح بمواد العبورثالث مواد راسب ب مصطفى نزار محمد 103
 ناجح مرتضى جواد كاظم 104



 ناجح محمد عبدالرضا داوود 105

 وناجح بدرس العبور مادةراسب ب نور عبدالكريم كاظم 106
 ناجح نور صباح ضايف 107

 مادةراسب ب نبأ مصعب حسن 108
 ناجح قاسمنرجس عقيل  109

 ناجح ناجي خلف عيدان 110
 هاجر هاجر هاشم عبود 111

 ناجح هاجر يونس عطية 112
 ناجح والء عادل مصطفى 113

 ناجح يوسف ذياب جدوع 114
 ناجح يسرى عبدالجليل جودة 115

 


