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 الحالة   االسم

 ناجح   االء قاسم كرٌم سعٌد

 ناجح ازهار علً نعمان سلمان

 ناجح  اسراء أكرم عزٌز صاٌل

  ناجح اسراء حسن علً لفتة

 راسب  اسراء عبد الكرٌم

 ناجح  اسراء علً موسى مشنً

 ناجح اسراء محمود مراح خلٌفة

  ناجح اسراء نجاح حمزه حسن

  ناجح اسٌا حبٌب حسن عبد

  ناجح اطٌاف عادل فخري نوري

 راسب  امل باسم شاكر خضٌر

 راسب  امنة جواد كاظم عبد الحسٌن

 ناجح   خلٌل عبدامٌمة فرٌد 

  ناجح امٌنة سامً كرٌم حسٌن

  ناجح الهام ربٌع خلٌل حسن

 ناجح  اٌات صالح علً عجٌل

 ناجح  اٌات غازي مشتت عاٌز

 ناجح اٌة عبد الحكٌم خضٌر

  ناجح اٌناس جاسم محمد جاسم

  ناجح بثٌنة حاتم غربً مجول

 ناجح  بسمة صالح كامل فرحان

 راسب  بلسم شهاب أحمد فاضل

  ناجح جنان رحٌم فالح ٌوسف

  ناجح جٌهان عبود شوشً شوٌن

  ناجح حنان جاسم سوادي جعفر

 ناجح  حنان عبدهللا جواد دلٌمً

  ناجح حنٌن عالء كامل حسن

  ناجح حنٌن كرٌم محمد حسن

 ناجح  حوراء جمعة جوحً مرٌهج

 ناجح  حوراء علً أنور مجمان

  ناجح حوراء كاظم خضٌر سلمان

  ناجح ختام فاضل مبدر رشٌد

 ناجح  خلود سعدون حامد كاظم

 ناجح  خلود عبٌد سعد ثجٌل

 ناجح  دالٌا عبد الجبار عبد عظم

  ناجح دعاء خلٌل إبراهٌم أحمد

 راسب  دعاء زهٌر حاصود كنهٌر

 ناجح  دعاء علً مزهر عبود

 دالل حسٌن عبد موسى
 ناجح

 دالل هاشم سلمان طاهر
 ناجح

 دموع مشرق فاضل طعمة
 ناجح

 دٌنا ٌوسف مكاوي عداي
 ناجح



 رحمة حسن علً عبد الستار
 ناجح

 رسل حسٌن داود سلمان
 ناجح

 ناجح رسل محمد سالم وشاح

 رنٌن محمد عبدهللا علً
 ناجح

 رواء باسم عباس جعفر
 ناجح

 رٌاحٌن جمال سعود محمود
 ناجح

 رٌام عادل كاظم حمد
 ناجح

 سلمانرٌم مجٌد أحمد 
 ناجح

 زهراء حسٌن علً عبد السادة
 ناجح

 زهراء علً عبد الحسٌن غضبان
 ناجح

 زهراء كرٌم أحمد زنبور
 ناجح

 راسب زهراء هادي صالح أحمد

 ناجح زٌنب إسماعٌل خلٌل خلٌفة

 زٌنب حسٌن علً عبد السادة
 راسب زٌنب رعد عطا عبد الرحمن 

 راسب زٌنب زاٌر فلٌح حسن

 ناجح شاكر محمدزٌنب علً 

 ناجح زٌنب كرٌم سلمان حمدان

 راسب زٌنب محسن زاٌر الزم

 ناجح زٌنة هٌثم شهٌد فضالة

 راسب سارة حامد جبر عباس

 ناجح سارة سٌد ثابت 

 سارة مؤٌد محً خلف
 ناجح

 سالً ثاٌر طالك عبد
 ناجح

 سجا عالء أدرٌول غضبان
 ناجح

 راسب سجى عبد الكاظم جبار زرزور

 ناجح ضٌاء رحٌم كرٌمسحر 

 سلمى عبد الكرٌم صالح عطٌة
 ناجح

 سمر سالم أحمد زنبور
 ناجح

 سوسن رحٌم كاظم رومً
 ناجح

 شذى خلف صاٌل عالوي
 ناجح

 ناجح شذى عادل عبد كزار

 ناجح شذى عباس جاسم محمد

 ناجح شهد سعدي شاكر مظهور

 ناجح شهد عماد غازي حسٌن



 ناجح شهد نجاح جاسم محمد

 ناجح شٌماء حاتم خضٌر حسٌن

 ناجح ضحى غسان سامً مجٌد

 ناجح ضحى لٌث عبد الكرٌم محمد

 ناجح ضحى مازن عبد الرحمن سلمان

 راسب ضحى محمود إبراهٌم رشٌد

 ناجح طٌف ٌحٌى مراد هجاوي

 راسب عائشة سالم خلٌل إبراهٌم

 راسب ب عذراء خالد إبراهٌم إسماعٌل

 ناجح علٌاء ٌعكوب ٌوسف سلمان

 ناجح غفران فالح عبدهللا علً

 ناجح فاتن صكر عودة محمد

 ناجح فاطمة أحمد عبدهللا عفو

 ناجح فاطمة جبوري حسٌن محمود

 ناجح فاطمة جمال هاشم محسن

 راسب فاطمة خلٌل إبراهٌم

 ناجح فاطمة عقٌل محمود جمعة

 ناجح فاطمة محمد عبد علً مرزه

 ناجح كوثر جبر عناد نجم

 لهٌب عباس علً فاضل
 ناجح

 مروة آٌاد نعٌمة جاسم
 ناجح

 راسب مروة سلمان محمد ظاهر

 ناجح مروة علً راشد حمٌدي

 ناجحة مروة فاضل علوان ماجد

 ناجحة مرٌم عدنان علوان ساجت

 راسب منى رحٌم محمد سعٌد إبراهٌم

 راسب مها جواد شاكر جواد

 ناجحة مها علً بدر عجٌل

 ناجحة مٌس رٌاض هاشم عودة

 راسب ندى حمٌد جاسم محمد

 ناجحة نهاد محمد ثامر خابط

 راسب نور جلٌل عبد الحسٌن لفتة

 ناجحة نور خضٌر عباس كعٌور

 راسب نور عدنان عبد إسماعٌل

 راسب نور علً حسٌن جدوع

 ناجحة نور فاضل هاشم سالم

 نور منذر حسن كاظم
 ناجح

 نورا جلوب محٌبس سلطان
 ناجح

 نورة حبٌب عبدهللا أحمد
 ناجح

 راسب هالة كاظم كاطع عاصً

 هالة مهدي صالح علٌوي
 ناجح

 هبة هللا  خالد  حسن إبراهٌم
 ناجح



 هبة عبد الرحمن عباس عبد الحسٌن
 ناجح

 هبة محمد عباس حسٌن
 ناجح

 ناجحة هدى عبد ربه حمود

 راسب هدى مؤٌد سلمان مطر

 ناجحة هدى ٌاسٌن ٌوسف جعفر

 ناجح هدٌل عبد الواحد هاشم عجٌمً

 راسب هدٌل منصور عالوي عرٌمط

 راسب همسة عباس عوٌد أحمد

 راسب هند عمار حامد إبراهٌم

 ناجحة هند عواد مطر غمٌس

 راسب هٌام عارف جٌاد شمران

 ناجحة وسن باسم علً  كاظم

 راسب وسن خلٌل إبراهٌم مجٌد

 ناجحة والء نجم عبدهللا عبٌد

 ناجحة ٌمامة أحمد حمود علً

 

                            


