
 النتيجة المرحلة اسم الطالب ت النتيجة المرحلة اسم الطالب ت

 مكمل الرابعة عبد الرحمن احمد حسن  62 ناجح الرابعة االء شاكر محمود  1

 ناجح  الرابعة عبد الوهاب عبد الرزاق  62 مكمل الرابعة االء كريم بدر  6

 ناجح  الرابعة علي صالح حسن  62 ناجح بقرار الرابعة احمد جاسم دمحم  3

 ناجح بقرار الرابعة علي عبد الصمد فاضل   62 مكمل  الرابعة احمد طالب حسب هللا  4

 ناجح بقرار الرابعة علي ماجد سلمان  33 ناجح  الرابعة احمد عدنان محمود  5

 ناجح بقرار الرابعة عماد طالب عباس  31 ناجح الرابعة احمد هاشم ابراهيم  2

 مكمل الرابعة عمر هاشم ابراهيم  36 مكمل  الرابعة حسن درويش  اديان 2

 ناجح بقرار الرابعة فاطمة محمود علي  33 ناجح  الرابعة اركان فوزي حميد  2

 ناجح بقرار الرابعة فراس سالم دمحم  34 مكمل  الرابعة اسامة عجيل عبد  2

 ناجح  الرابعة فرح احمد علي  35 ناجح الرابعة أية حاتم خضر  13

 مكمل  الرابعة فرح قيس زيدان  32 ناجح الرابعة بشرى حمدي جاسم  11

 ناجح بقرار الرابعة لندا ماجد مزهر  32 ناجح  الرابعة تغريد هادي ماهود  16

 مكمل  الرابعة ماجد حميد مسعود 32 ناجح بقرار الرابعة حسان جمال كاظم  13

 مكمل الرابعة دمحم جاسم دمحم  32 ناجح  الرابعة حسين لطفي مظلوم  14

 مكمل  الرابعة دمحم عبد الوهاب دمحم  43 مكمل الرابعة حيدر سلمان دمحم  15

 ناجح بقرار الرابعة دمحم نبيل ميرزا  41 ناجح الرابعة رسل علي ابراهيم  12

 مكمل  الرابعة مروان جواد عبد لفته  46 ناجح بقرار الرابعة رغدة يحيى عاصي  12

 مكمل  الرابعة مروج دمحم هويدي  43 ناجح الرابعة رقاد فيصل علي  12

 مكمل  الرابعة مصطفى جليل ابراهيم  44 مكمل الرابعة زيدون ضرار علي  12

 ناجح  الرابعة مصطفى دمحم غايب 45 مكمل الرابعة زينب فارس زيد  63

 ناجح  الرابعة فالح مهدي  معن 42 مكمل  الرابعة زينب فائق حاتم  61

 ناجح بقرار  الرابعة مها عبد المنعم صيفي  42 ناجح بقرار الرابعة سارة خالد طه 66

 ناجح  الرابعة نور اسكندر ادريس 42 مكمل  الرابعة سرمد وضاح عبد  63

 ناجح  الرابعة هبه باسم علي  42 ناجح  الرابعة سالم زيدان خليفة  64

 مكمل  الرابعة وسيم غازي صعب  53 ناجح بقرار الرابعة خضير طه ياسين  65
 


