
النتیجةاسم الطالبة
راسبةشعبة  أ

ناجحةأزل ولید حمید خلف
راسبةازھار شوكت طھماز رستم
ناجحةاسراء راشد علوان خلف
راسبةأسیل محمد حسین علي

راسبةأطیاف خضیر سلیمان جدیح
راسبةأطیاف عبد القادر حمود عبد

ناجحةاكرام عبد الناصر جعفر عبد األمیر
راسبةأمنھ علي حسین علي

ناجحةانعام عباس مطرود كشمر
راسبةانفال حسان ھاشم عباس

راسبةانفال سامي فالح جمیل
ناجحةأنمار عامر ھراطھ خمیس

ناجحةانوار حسن صباح كاظم
ناجحةاوضاح محمد غزاي دبیسان

ناجحةایالف جبار قاسم حمیدي
راسبةایمان صادق جعفر مرھج

ناجحةایھ جبار كاظم ھادي
راسبةایھ محمد شاكر جبوري

ناجحةابتسام عبد األمیر جبار حافظ
راسبةأنوار عامر عبد جوده

ناجحةایات ولید عبد علي حسن
ناجحةأیھ زكي داود سلمان

ناجحةبراء محمد خلف عطیھ
ناجحةتبارك مجید محمد شالل
ناجحةتبارك نزار حمید راضي
ناجحةتغرید محمد عبید خضیر

ناجحةحبایب نافع إبراھیم حسین
ناجحةحوراء صباح صالح مھدي

ناجحةحوراء طالب حسون محمود
راسبةحوراء عباس محمد صالح عبود

راسبةحوراء عبد الكاظم علي شریدة
ناجحةحوراء كریم مھدي حسب

ناجحةمالك علي حلیحل وادي
راسبةجوان أحمد حافظ حاجي

راسبةحنین فراس عبد الرزاق جعفر
راسبة0

راسبةشعبة  ب
راسبةدعاء كاظم شغاتي عیسى

ناجحةدیانا نشأت علي صالح
ناجحةرانیھ جمال محمد محجوب

ناجحةرجاء منادي رجھ فلیح
ناجحةرحاب علي حسین نجم

ناجحةرسل حسین علوان جاسم
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ناجحةرفل خضیر عباس شالل
ناجحةرفیف علي وناس حمزه

ناجحةرقیة كریم نایف كبیح
راسبةرقیة سعود نایف عبد هللا

راسبةرقیة عبد الھادي نعمة مزبان
ناجحةرنده حامد عبید شرقي

راسبةرونق نور الدین إسماعیل سدخان
ناجحةرؤى شھاب احمد حبیب

ناجحةریام خضیر عباس جاسم
ناجحةریم حاتم غربي مجول

ناجحةزھراء بشیر عبد الرضا راھي
راسبةزھراء جاسم دابس حسین
ناجحةزھراء حسن شندل سویلم
ناجحةزھراء صالح عباس خنجر

ناجحةزھراء عبد الكاظم شھید معیبد
راسبةزھراء عماد عبد الحمزه فیصل

ناجحةزھراء محسن أمینو مھر
راسبةزھراء محسن عبد الرزاق راھي

راسبةزھراء نعیم مدلول زوید
راسبةزینب محمد علي صخي
راسبةزینة علي حسن عباس
ناجحةزینة ھاشم سلمان شكر
ناجحةسارة حسن ثجیل رشید

ناجحةسارة شاكر محمود علي
ناجحةساره محمد جلیل جمیل

راسبةلنا فاضل إسماعیل محسن
راسبةرفل محمد عبد علي
راسبةزھراء صندل كاظم

ناجحةسارة ثائر على خلیفة
راسبة0

راسبةشعبة  ج
راسبةساره خالد شمخي جبر

ناجحةسجى طعمة جلوب إبراھیم
ناجحةسجى عادل خالد عبد هللا

ناجحةسجى عدنان خلف سلمان
ناجحةسجى علي مبرم عباس

ناجحةسدیر عامر محسن سلمان
راسبةسرور جمال خلیل إبراھیم
ناجحةسرى حمید سلوم حسون

راسبةسمیة علي طھ حسن
راسبةشھد ثامر غازي خلف

ناجحةشھد جاسم محسن حسن
ناجحةشھد حمید عبید سھر

راسبةشھد مجید عباس فرحان
راسبةشھالء سلمان حمزة جدیع

راسبةشیماء مزھر نجم عبد
راسبةصابرین حسین كاظم حسون

ناجحةصبا فاضل كامل عبد
ناجحةصبا لطیف عواد راضي

ناجحةضحى سالم شاكر محمود



ناجحةضحى علي مبرم عباس
راسبةطیبة احمد حسون جبر

راسبةعائشة فاروق جاسم محمد
ناجحةعذارء محمد فوزي توفیق

ناجحةغصون شھاب احمد علیوي
ناجحةغفران منذر إسماعیل إبراھیم

ناجحةغفران ھادي عبد هللا جاسم
ناجحةفاطمة عمر محمد عارف عبد الكریم

ناجحةفاطمة فوزي نجم عبد
ناجحةفاطمة قاسم خلف سلمان

ناجحةفاطمة مشتاق محمود حسین
ناجحةالرا عبد الحمید نجم ھالل

راسبة0
راسبةشعبة  د

راسبةلینا رحیم ھجیر جاسم
ناجحةمروة جابر عجیل شعیر

ناجحةمروة جاسم مھدي عبد الحسین
راسبةمروة مھدي جاسم عوج

ناجحةمریم یحیى مال هللا عبد هللا
راسبةمعالي سعد عباس عبید
راسبةمنار علي حسین علي
راسبةمنار ناطق نعمھ مسعر

ناجحةمھا عیسى عیدان عوید
ناجحةموج ستار جبار شبیب

راسبةمیس اسعد نجم عبید
راسبةمیسم احمد جري مناتي

ناجحةمیمونة صادق مشمول ضاحي
راسبةنازك حسین محمد حسوني

ناجحةنبأ ماجد فاضل منخي
راسبةنبأ ناصر حسین علي

ناجحةنبراس محمود حسن جلوب
ناجحةنسرین شاكر حسن محمد

راسبةنھلة حامد علي جبر
ناجحةنھى احمد عبود جاسم

راسبةنور إبراھیم حمید صالح
ناجحةنور صباح حمید ذرب
ناجحةنور غازي داود حمید
ناجحةنور فالح حسن منخي
راسبةنور قیس عبید صبح

ناجحةنوره عبد الحسین قاسم علو
ناجحةنیفین عبد الرحمن دوسة ولي

ناجحةھبھ جمیل رضا فنیص
ناجحةھبھ محمد حسن مسافر
ناجحةھجران جبار عبد حسین

ناجحةھدى علي جوده زبون
راسبةھدیر شاكر محمود محمد
راسبةھدیل عیسى عباس كاظم
ناجحةھیام جعفر فرحان صادق
راسبةھیلین ضیاء عبد احمود

راسبةوجدان شاكر علي شھاب



راسبةوالء لطیف موسى خلف
ناجحةیاسمین مبارك عطیة ثرثار

راسبةیقین حسین صالح عباس العیثاوي
راسبةدعاء عادل كاظم روضان

راسبة0
راسبة0


