
النتیجةاسم الطالبة
راسبةشعبة  أ

ناجحةابرار عباس حسین عادي
ناجحةاسراء جعفر كطن رسن

ناجحةاسراء علي عبید رشید الشریفي
ناجحةاسراء كریم كاظم جاسم

ناجحةاسراء محمد طھ علي الخالدي
ناجحةاسراء ھاشم یاسین رجب 
ناجحةاسماء خمیس حمید ھذال
ناجحةاصالة حمید كامل لفتھ

ناجحةالقدس احمد عباس جاسم
ناجحةامنة محمد زبون داود

ناجحةانسام عباس عیدان راضي
ناجحةایات حامد عباس فیصل 

ناجحةایات عبد الرحیم صبر ثعبان
ناجحةایات نعیم منصور عبود 

ناجحةایة رضا جاسم مزعل الحمیري
ناجحةایالف ثائر محمود شرموط

ناجحةایمان حاتم نوفل شویش
راسبةبنین قاسم عبد الرسول محمد علي

ناجحةتبارك فالح نھاد خلیل
ناجحةتغرید مجید محمد جاسم 

ناجحةثناء عماد كامل جوده العامري
راسبةحنان منعم سلمان احمد

ناجحةحنین حسن عبد الرضا محسن
راسبةحنین ماجد ھداب جاسم

ناجحةحوراء احمد یونس محسن
ناجحةحوراء جمعھ نعیثل جبر

ناجحةحوراء عالء اسماعیل عبد االمیر
ناجحةدعاء عبد الحمید علي فرج

ناجحةكوثر خالد جعفر حبیب
راسبةتغرید عامر عبد الحسین

راسبةشعبة  ب
راسبةاسراء أحمد علي عبد الحسین
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راسبةحنان حسین عذاب خلیف
ناجحةدعاء علي عصفور جمیل
ناجحةدعاء عمران حسن عیسى

ناجحةدعاء فالح حسن نجم
راسبةدعاء كریم فانوس كنبر
ناجحةدعاء محمد زنید سویلم

ناجحةدموع عبد القادر حمود عبد
ناجحةدیمھ رامي جاسم محمد 
ناجحةرباب حمید اكریم احیال 
راسبةرباب فاضل شاطي لعیبي
ناجحةرحاب صالح خلیل علي

ناجحةرسل اسماعیل موسى محسن
ناجحةرسل حسین فرھود حسین
ناجحةرسل عصام حاجي احمد
ناجحةرسل كاظم جبر عجیل

ناجحةرسل كریم نعیمھ كشمر 
ناجحةرغد قاسم خضیر حسین
ناجحةرقیة محمد مزھر نجم

ناجحةرقیھ ھادي كاظم حسون
ناجحةرنا عبد هللا نعیم عبد

ناجحةرنا منصور عباس كاطع
ناجحةرواء عبد هللا عبد الحسین علي

راسبةرؤى كریم خلف شندي
ناجحةرؤى لبیب ھاشم حاتم

ناجحةریام عبد الحسین نصر عبود
راسبةریام فاضل محمد عبود
ناجحةزمن جواد كاظم علوان
ناجحةزھراء اسعد عزیز حسن

راسبةھند لؤي نعمان درویش علي
راسبةدنیا علي مجید حمید
راسبةرفل حسن عبد احمد

راسبة0
راسبةشعبة  ج

ناجحةایمان یوسف فیاض سلمان
ناجحةزھراء باقي عبید جبار

ناجحةزھراء تحسین سالم محمد
ناجحةزھراء ثامر كاظم عباس

ناجحةزھراء حسام حنش عبد المھدي



ناجحةزھراء حسن غانم جبر
ناجحةزھراء عبد الكریم علوان نصیف 
ناجحةزھراء محمد خلف اشیاع الكناني

ناجحةزھراء مھدي صالح حسن
ناجحةزینب عادل جابر جاسم

ناجحةزینب عبد الكریم وھیب احمد
ناجحةزینب علي ابراھیم جواد

ناجحةزینب علي عبد الواحد مھاوي
راسبةسارة فھد علي موسى
ناجحةسارة محمد جاسم عناد

ناجحةساره عدنان خلف علوان
ناجحةسجا شوكت توفیق رسول
راسبةسجى ابراھیم حسین حمید

ناجحةسجى خیر هللا صالح راضي
راسبةسجى رحیم نعمھ موزان
ناجحةسحر صاحب كاظم قاسم
ناجحةسحر صبیح طاھر ابراھیم
ناجحةسراب علي خماط شنان
ناجحةسراج موسى عبود داغر
ناجحةسرى عباس حسین جتان
ناجحةشھد حسن حمید حسن
راسبةشھد محمد كاظم مناتي

ناجحةغفران حسین فاخر جبار
ناجحةاشتیاق سعد مجید حبیب 
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راسبةشعبة  د

ناجحةسعاد ناظم راضي شغیھ
راسبةسلوى محمد سكر فالح
راسبةسمر قاسم وحید علي

راسبةشذى یحیى عباس شاكر
ناجحةشھد حسین عبد علي الھب
ناجحةشیماء احمد محمد حردان
راسبةشیماء عواد عذیب ناھي

ناجحةصابرین شعواط مھوس شاغول
ناجحةصفا حسین ضبع عوده
ناجحةصفى عبد محمد محسن
ناجحةضحى خلیل محمد حماد

ناجحةضحى صبحي صدام غضب



ناجحةضحى عبد الكریم عبد الستار وھیب
ناجحةطیف عبد هللا جلیل عبد هللا
ناجحةعذراء سلوم حسین ثابت
ناجحةعذراء لطیف حمید عباس

ناجحةعلیاء سعدون غیالن مكطوف
ناجحةغدیر محمود فرج راضي
ناجحةغفران احمد علي عطیھ

ناجحةفاطمة جعفر صنخي حمید
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راسبةشعبة  ھـ
ناجحةسماره حسین حبیب عوید
ناجحةفاطمة خالد وحید حسن

ناجحةفاطمة عبد الزھرة قاسم حسین
ناجحةفاطمة عالء عراك ابراھیم
ناجحةفاطمة ماھر عبد جودة 

راسبةفاطمة مجید محمد علي اكبر
ناجحةفاطمة ولید عباس داود

راسبةفدك الزھراء ستار كریم رسن 
ناجحةفیروز علي حسین منخي
ناجحةلیلى مطني علي اسماعیل
ناجحةمروءه حمید علي حسین
ناجحةمروة ابراھیم احمد عمیرة
ناجحةمروة سامي محمد حمودي
ناجحةمروة عباس فاضل حمادي
ناجحةمریم خضیر محسن مشجل
ناجحةمریم عبید حسین شھاب
ناجحةمریم عمران حسن جابر
ناجحةمریم كمال خلف صالح
ناجحةمفاز فاروق فؤاد رزوقي

ناجحةمنى اسماعیل عجیل فارس
ناجحةمیس فاضل حسین عبد هللا
راسبةمیساء احمد رحیم داموك

ناجحةنجاة علي طعمھ علي
ناجحةنجالء عبود غافل لفتھ

ناجحةندى حسین ھجیج  عوید
ناجحةندى مھدي حسین عجیل
ناجحةنرمین حسین فلیح عطیة
ناجحةنھلة حسین ھجیج عوید



ناجحةنھى عبود عداي مطر
ناجحةنھى یحیى محیسن فرج

ناجحةنور العیون صادق حسن حمد
ناجحةنور بشیر احمد محمد جواد

راسبةنور صالح خلیل مطر
ناجحةنور صبار ثاجب عبید

ناجحةنور عدنان احمد مرموص
ناجحةنور ھادي شنیخر جبار
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راسبةسارة مالك حسن عاید
ناجحةعفاف عباس عواد علي
ناجحةنور محسن حمید ماجد
راسبةنور محمد حسین علي

ناجحةنورس سعدون حسین جابر
ناجحةنورس سلمان عبد اللطیف حمید

ناجحةنورس علي مزعل فرج
ناجحةنورس فائق سلیم ھویر

ناجحةنوره فاضل احمد خضیر
ناجحةھاجر عباس فیاض بندر 
راسبةھاجر محمد حسین عباس
ناجحةھاجر مھدي حسن مالح
ناجحةھدى حسن حمود غالي
ناجحةھدى خالد احمد ھواس

ناجحةھدى سعد هللا ستوري خزعل
ناجحةھدى مھدي جبار حمید 
راسبةھدى ھادي خضیر كاظم
راسبةھدى یونس جلوي محمد
ناجحةھدیل صبري سید عبیره
راسبةھند علي رشید محمد

راسبةوجدان رحمان عارف احمد
ناجحةوجدان شریف مزھر عطشان

ناجحةوالء خضیر كاطع منشد
ناجحةوئام عبد الكریم محمد خضیر
راسبةیاسمین كریم شعیب عبد هللا
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