
النتیجةاسم الطالبة
راسبةشعبة  أ

ناجحةابتھال رحم خشان داود
ناجحةازھار ثامر ابراھیم علي

ناجحةازھار عیدان عبد السادة جبر
ناجحةازھار منھل مسلم داود
راسبةاساور ماجد حامد جواد
ناجحةاسراء رائد فارس عبد

راسبةاسراء یوسف رشك دعدوش
ناجحةأسیل عالوي مھدي ماجد
ناجحةامال سعد علوان سلمان

ناجحةاماني یوسف دایح مرعي
ناجحةامل فھد محمد حسین

راسبةامنة صالح َكذة طلفاح
راسبةآمنھ مجید ابراھیم فحل
ناجحةامیرة سعد ھلول شحل

ناجحةامیرة كامل محمد یاسین
ناجحةانتصار احمد جلوب یاسین

راسبةانوار عمر شھید كاظم
راسبةایات اكرم فھمي فلیح
راسبةایات علي حسین علي

راسبةایات محمود محمد حسن
ناجحةآیات ھادي جبارة حسین
راسبةایمان عماد احمد شبیب
ناجحةآیھ حسین عطیة محمد

ناجحةآیھ حسین ناجي عبد المجید
راسبةایة سعد كریم فرحان
راسبةایة قاسم عبید عاید

ناجحةبدور صباح رجب محمد
ناجحةبراء محمد داود خلف

ناجحةبراق فتح هللا حسین اسماعیل
راسبةبنین عدنان شواي بداي

ناجحةبنین علي عبد جاسم
راسبةبیداء حسن صبر موزان

ناجحةتبارك طالب كاظم عبد
ناجحةتبارك عالء عبد الزھرة جاسم

ناجحةمروج صالح محمد سلمان
ناجحةشھد حسن خلف كنیھر

راسبة0
راسبةشعبة  ب

راسبةتبارك فاضل تركي یاسر
ناجحةتبارك قاسم محمد عبود

راسبةتقوى جاسم حسین محسن
ناجحةتھجد انوار علي زین العابدین
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ناجحةجنان فالح دھام اسماعیل
ناجحةجواھر عماد محسن جواد
ناجحةحنین ابراھیم ناظم جسام
راسبةحنین احمد ابھیلي فرج

ناجحةحنین شكر محمد عبد هللا
ناجحةحوراء حسین جاسم حمادي

ناجحةازھار فاضل علي جبر
ناجحةحنین عالء حسین عبد الجبار

ناجحةدالل حسین علي عذاب
ناجحةرباب عبد األمیر طارش دوس

راسبةرحمھ محسن جیاد حنتوش
راسبةرحمھ مؤید حمزه محمد

ناجحةرسل حافظ عبد حسن
ناجحةرسل داود سلمان مشكور
ناجحةرسل زامل مظلوم سلمان

ناجحةسھام عمران موسى حلیحل
راسبةسلوى محمود  محسن محمد

ناجحةزینب عمار كریم ناجي
راسبةمیس یاسین حسین محمد

راسبةسرى محمد عبد الحسن كمر
ناجحةزھراء جاسم محمد منصور

ناجحةفاطمة عالء عبد الحسین علي 
راسبةبیداء غالب عبد الحسن مظلوم

ناجحةآالء أحمد شھاب صالح
راسبةحوراء حسین حنون كاظم
ناجحةحوراء سالم رشك بوھان
ناجحةحوراء عادل عودة تامول
راسبةحوراء قاسم محمد ناجي

ناجحةختام خلیل علي حسین
ناجحةختام عقیل عدنان عبد اللطیف

ناجحةختام عماد حمود عبد
ناجحةدالیا مھدي احمد عبد هللا
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راسبةشعبة  ج

ناجحةرسل سعد حمد عنید
ناجحةرسل شاكر حمدي سلیمان
ناجحةرسل عباس احمد عباس

ناجحةرسل محمد مھدي عبد
راسبةرفل عادل صالح مھیدي

ناجحةرفل مشتاق حسین عالوي
راسبةرقیة احسان علي حسین
ناجحةرقیة حسن ھادي جاسم
ناجحةریام حسین اسعید جاسم
ناجحةریام عباس ناصرعبد هللا

راسبةریم اسامھ عبد االمیر عیدان
ناجحةریمھ محمد احمد قدوري
ناجحةزھراء بشار ایدام فریح

ناجحةزھراء رزاق حاتم وحیلي
ناجحةزھراء صاحب مھدي خضیر

ناجحةزھراء عدنان عودة كاظم



راسبةزھراء علي عبد الحسین حمزة
ناجحةزھراء محمد قاسم عیسى

ناجحةزینب خالد عبد مناف خضر
ناجحةزینب عبد الكاظم جواد كاظم

راسبةزینب غازي جاسم ثامر
ناجحةزینب محمود غزال سكر
ناجحةزینب وھاب فیصل لطیف

ناجحةزینب یحیى كاظم عبد السادة
راسبةزینھ مالك كامل عطیھ

راسبةشھد صالح علي عبد هللا
ناجحةسارة ثائر عواد  كاظم

ناجحةساره سامي ھادي سحاب
ناجحةساره طھ محمد سعید

راسبةحوراء محمد قاسم عباس
راسبةایة لوي سلیم حدون

ناجحةضحى احمد حسین فرھود
راسبةزینب عقیل نجم محي
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ناجحةسجى رعد جمیل حسن
ناجحةسجا صدام حسین قند

ناجحةسجى عامر كاظم جواد
ناجحةسجى قحطان حماده الزم

راسبةسجى لیث مانع ھاشم
ناجحةسجى ماھر مھدي كاظم
راسبةسمر فلیح حسین خلف

راسبةسھام عدي عبد الواحد توفیق
ناجحةسوسن جاسم محمد علي

ناجحةشفاء عبد الرزاق محمد مظھور
ناجحةشھد رحیم جالب حسون
ناجحةشھد سالم موسى جاسم
ناجحةشھد مجید حمدان وأشل

ناجحةصابرین رائد عزیز حسن
راسبةصفاء عباس علي فرج
ناجحةضحى جمال احمد شالل

ناجحةضحى عبد هللا علوان شالل
ناجحةطیبة ماجد حمادي كحیط

راسبةطیبة عبد الكاظم جبار صالح
ناجحةطیبة قاسم حسین شغیت

ناجحةطیف وسام مدحت مزاحم
راسبةعذراء فراس صادق یوسف

ناجحةعلیاء مكي سلمان محمد
ناجحةغدیر حسین خلیل ابراھیم
ناجحةنورس باسم خمیس حسن
ناجحةنورة صادق فنجان حسین
راسبةفرح احمد رضوان كاظم

راسبة0
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ناجحةغدیر محمد فاضل عطیھ
ناجحةغفران جاسم محمد علي



ناجحةغفران جبار كاظم زایر
ناجحةغفران جمعة حسن علي

ناجحةغفران عبد هللا فاضل علي
راسبةفاطمة حسین خلیف حسین

راسبةفاطمھ خالد خلیل عبد الغفور
ناجحةفاطمھ رعد فتیخان درج
راسبةفاطمة رشید حلحل محمد
ناجحةسجى عصام ستار فرج

ناجحةعائشھ ناھض عباس محمد
راسبةعبیر صباح مھدي حمود

ناجحةفاطمة عبد الحسین كاظم حسین
ناجحةفاطمھ علي جبار عیسى

ناجحةفاطمھ محمد رضیوي اسمر
راسبةقبس ریاض جبار كاظم

ناجحةكوثر حسین علوان محیط
ناجحةكوثر رحم خشان داود

ناجحةمروه عبد هللا ھالل سھیل
ناجحةمریم ابراھیم عبد المحسن سعید

راسبةمریم سالم عبد الصاحب جبر
ناجحةمریم صباح ثامر علیوي
راسبةمریم علي غاوي عبد هللا
ناجحةمریم فاضل كریم فرحان

راسبةمریم كریم جبر خلف
ناجحةمریم ناھض كاظم مریوش

ناجحةمریم نبیھ نشمي ناصر
ناجحةمالك جما ل فاضل شعیث
ناجحةمریم مجید محمد سلیمان
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ناجحةمنال كاظم حمود بخیت
ناجحةمنتھى عبد هللا محمد حسین
راسبةمھا عبد الرحمن حاتم زبن

ناجحةمي بحر عواد محمد
راسبةنبأ جمعة عباس محمد
راسبةنبأ سامي عبید حمزه

ناجحةنبأ عبد الكریم عبد هللا تقي
ناجحةندى رعد احمد عبید

ناجحةنماء جاسم حسن غالي
ناجحةنھى یاسین فاضل مصلح

ناجحةنور الھدى عجیل لفتھ عبد السادة
ناجحةنور الھدى غازي لفتھ حلبوص

ناجحةنور ایاد سلیمان علي
ناجحةنور حسن فلیح منحوش
راسبةنور صباح رسن غالي
ناجحةنور نشأت عبود جابر

راسبةنوران عباس جعاتي محسن
ناجحةنورس عصام ھاشم حسن

ناجحةنورس عالء محسن مال هللا
راسبةنورس مثنى عیسى محمود

راسبةھاجر جمعة عجاج محل



ناجحةھاجر ناصر محمد طھ
ناجحةھبة فالح حسین خضیر

ناجحةھبھ حاتم محمد حسن
راسبةھدى احسان صباح ثابت

راسبةھدیر عبد الخضر عوده ھاشم
راسبةھدیل حاتم كامل بدیوي

راسبةودیان محمد حسن خضیر
ناجحةیاسمین یاسین طھ عبود
ناجحةیسرى مھدي عزیز داخل
راسبةمینھ حازم ابراھیم محمود

ناجحةمھا عدنان ثویني عبد
راسبةھمسة خضیر دھلوز عودة

راسبةعذراء باسم زیدان خلف
ناجحةشیماء صاحب صباح سالم
ناجحةصابرین حمید احمد جاسم

ناجحةصفاء عبد النبي سلمان محسن
ناجحةسالي داود محمد حربي
ناجحةمیس محمد كا مل بیكان

راسبةنبأ عماد محمود عبد القادر
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