
النتيجةاالسم

مكملأثٌر بشٌر أحمد

ناجحاحمد عباس حسٌن خمٌس

ناجحإسراء رشٌد جاسم محمد

ناجحأسراء عبد هللا عمران اسود

ناجحأسماء عٌدان كرٌم عباس

ناجحانور نهاد سلمان جاسم

ناجحأوصاف عبود جاسم احمد

ناجحآٌات جواد غٌدان علً

ناجحآٌات حمٌد سوادي محمد

ناجحآٌة طه ٌاس خمٌس

مكملاٌمن فهد علً ثاٌر

ناجحتبارك غالب حسٌن علوان

مكملتماره مسعود جمٌل جاسم

ناجحجنان غازي داٌم حبٌب

ناجححسٌن عبد الحسن طاهر محمد

مكملحمزة علً حسٌن شرقً

ناجححنان خطاب عبد الستار مطلك

ناجححنٌن عبد الحسٌن علوان خسباك

ناجححوراء غازي احمد ابراهٌم

مكملخولة كرٌم محمد عواد

ناجحدعاء عبد الكرٌم علً صٌوان

ناجحرسول ٌوسف جاسم محمد

ناجحرفاء عبد المنعم علو

ناجحزهراء احمد اسماعٌل خلف

ناجحزٌنب وادي ناصر عباس

ناجحسبأ محمود كرٌم صالح

ناجحسجى علً عباس راضً

ناجحسحر حمزة شكر محمود

ناجحسهام حسن هادي سادر

ناجحصفاء ثائر عبد خلف

ناجحصفاء شاكر محمود حسٌن

مكملعباس جعفر عبد محل

ناجحعبد الوهاب محمود حسن إبراهٌم

ناجحعذراء خالص محمود كٌطان

مكملعلً غٌدان عناد عباس

ناجحغصون أركان متحت صبري

ناجحقاسم محمد حسٌن عبد هللا

ناجحقصً سالم طاهر

مكملكرار علً مجٌد ٌاسٌن

ناجحمحمد رشٌد عناد

مكملمصطفى مظهر عبد هللا

ناجحنادٌة ٌوسف هادي احمد

ناجحنسرٌن ٌحً حوم حسٌن

ناجحنور الزهراء تحسٌن علً عوض

ناجحنور عارف شدهان عبد القادر

ناجحهجران عز الدٌن مال هللا احمد 

ناجحهدٌل محمد عدنان خضٌر

مكملوداد محمد فاضل وهٌب

ناجحوسام سامً محمود سلمان

ناجحاثار ٌاسٌن غسان ٌاسٌن

مكملاحمد فرٌد عطوان حسن

مكملأسراء راسم محمد علً



مكملاسماء خلٌل ابراهٌم عطٌة

ناجحأفراح حسن علً محمد

ناجحأمنة نهاد احمد حسون

ناجحآٌات صادق جمعة عسكر

ناجحجنان احمد فرحان حسٌن

ناجحجٌهان حامد عبد الباقً عباس

مكملحسن علوان حسٌن علوان

مكملحسن نجم عبد ذٌاب

ناجححسٌن جاسم اسماعٌل زٌدان

ناجححسٌن فاروق عبد علً مهدي

ناجححٌدر نصٌف صالح جسام

ناجحرحاب ماجد خلف اسماعٌل

ناجحرسل فراس خالد كاظم

ناجحرٌام صاحب مهدي عبد حسن

ناجحزهراء حمٌد نجم عبد هللا

ناجحزهراء طاهر عبد حسٌن

ناجحزهراء لطفً صالح مهدي

ناجحزٌنب صالح مهدي صالح

ناجحزٌنة ٌعقوب كاظم حسٌن

مكملسرى مؤٌد  قاسم كاظم

مكملسماح محمد عبد هللا مشعل

ناجحشذى صالح خلف كردي

ناجحشهد فٌصل تركً عدوان صالح

ناجحشهد قٌصر شهاب احمد

ناجحشٌماء عبد الهادي خلٌل ابراهٌم

ناجحصفى عبد المجٌد خلف عبد

ناجحطٌبة مهند صبحً فٌاض

ناجحعباس خضٌر عباس حسن

مكملعبد المنزه ظافر قاسم محمد

ناجحعبٌر كامل سلمان صالح

ناجحعز الدٌن ثائر حسٌن علٌوي

مكملعلً عادل فائق عبد األمٌر

ناجحعلً هاشم حسٌن خضٌر

ناجحعلٌاء حسن سبتً حسن

مكملغالٌة ناظم كرجً احمد

ناجحغدٌر هٌثم علً احمد

ناجحغفران بندر سلطان عبد الحمٌد

ناجحفادٌة سلمان احمد اسماعٌل

مكملفاطمة عبد السالم احمد خمٌس

ناجحفاطمة محمد ٌونس مرعً

ناجحفاطمة ٌاس علً عباس

ناجحفرح كنعان محمد كاظم

ناجحلقاء سامً شالل خلف

ناجحلمى خالد لطٌف حمادي

ناجحلٌلى رشاد هادي محمد

ناجحلٌندا كمال مصطفى خورشٌد

ناجحمجتبى أنور أسد علوان

ناجحمحسن محمود اسماعٌل سلمان

ناجحمحمد خضٌر محمود شلهوم 

ناجحمحمد نكتل جاسم نصٌف

ناجحمروان عمران حمدي رمح

ناجحمرٌم موسى خلف عٌسى

ناجحمعتز خزعل حسن عطٌة



مكملمعتصم فلٌح حسن حسٌن

ناجحمها مصباح جرمط  حسٌن

ناجحمٌسون اسماعٌل شحاذة محمد

ناجحندى شاكر محمود سلمان

ناجحنعم عباس محمد مبارك

ناجحنمارق غازي ابراهٌم علً

ناجحنور حسٌن احمد عبد هللا

ناجحنور فاضل ٌاس هادي

ناجحنور ماهر طاهر حسٌن

ناجحنور منذر زٌدان خلف

ناجحنور هادي صالح صاحب

ناجحنورة داود سلمان علوان

ناجحنورس هاشم خمٌس علً

مكملنورهان منذر عبد رضوان

ناجحهبة زٌد ابراهٌم علً

ناجحوسن عدنان جمٌل جسام

ناجحاحمد خضٌر عباس مهدي

مكملاحمد شهاب احمد خلف

ناجحاحمد نجم عبد هللا عابط

ناجحاسراء رجاء عبٌد راضً

ناجحافراح محمد مهدي

ناجحأمنة حسٌن إبراهٌم زبالة

ناجحأمٌرة علً كامل حمٌد

مكملأنغام رحمن عبود مصطفى

مكملانمار فلٌح حسن محمد حسن

ناجحاوراس داود عبود مصطفى

مكملآٌات عامر عٌسى جعفر

ناجحآٌات مضهور محمد عباس

ناجحأٌة حسن سلمان حسٌن

ناجحاٌمان ثائر مجدي خلف

مكملبان نهاد حكمت عارف

مكملتمارة انمار محمود محمد

مكملجمانة ٌعرب فاضل حسن

مكملحسٌن جاسم حمادي مطلك

ناجححال علً صبار عماد

ناجححنٌن عادل حمٌد

ناجححوراء قاسم حسٌن احمد

ناجحدعاء احمد سلٌمان علً 

ناجحرسل علً خمٌس عباس

ناجحرغداء كرٌم محمود لفتة

ناجحرفاه عالء جمٌل صالح

ناجحرٌام خلف صالح اسماعٌل

ناجحزمن محمد جواد

ناجحزهراء عماد حاتم خضٌر

ناجحزٌنب فائق إسماعٌل حنتوش

ناجحزٌنب قٌس نصٌف جاسم

ناجحسارة طامً عٌال هادي

ناجحسارة موسى حسن مشعل 

ناجحسجى واثق سعٌد شهاب

ناجحسرور طالب عبد الكاظم راضً

مكملسٌف حسن سعٌد جوهر

ناجحضحى طالب حسٌن

ناجحعامر محمود صالح محمود



مكملعبد الرحمن طارق احمد إبراهٌم

مكملعلً حامد حسن سعٌد

مكملعلً صباح قدور جمٌل

ناجحعمر طارق حسٌن حسن

ناجحغادة نزار سلمان عبد

ناجحفاطمة عدنان محمد عباس

ناجحمحمد علً حسٌن محمد

ناجحمحمد فوزي عبد غنً

مكملمحمد قاسم نعمت

ناجحمحمد مهدي احمد عبد

ناجحمحمد ٌاسٌن شهاب احمد

ناجحهجران ٌاسٌن اسٌود حسن

مكملهٌثم حسن خلف محمد




