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 النتيجة  اسم الطالب ت

 1د قرار(مواد بخمسة) مكمل جالب ليل عباس احمد 1

 أول دور ناجح  دانة ياسين مازن اسراء 2

  أول دور ناجح  االمير عبد حسين االء 3

 1د قرار(مواد ثالثة) مكمل ياس مردان ماجد االء 4

 (مواد ثالثة) مكمل  ذرب سلمان حيدر انسام 5

 1د قرار(واحدة مادة) مكمل  عباس مخيف محمد ايات 6

 بالتحميل نجاح مع 1د قرار(بمادتين) مكمل  شاكر حمزة حسن بنين 7

 1د قرار(مواد ثالثة) مكمل  كاطع محسن زيد عبد بنين 8

 أول دور ناجح   جبير شمخي واقع جبال 9

  أول دور ناجح  لفتة رزاق خالد حسن 10

  أول دور ناجح جالب كامل علي حسين 11

  الذمة راءة اكمال لعدم محجوبة  نجم علي صباح رفل 12

 1د قرار(مواد باربعة) مكمل  شعالن حربي حسين ريام 13

 (واحدة بمادة) مكمل  كاصد كريم رياض ريام 14
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 أول دور ناجح   مهدي عيدان أحمد زهراء 15

  1د قرار أول دور ناجح  محمد علي رضا زهراء 16

  1د قرار(مواد باربعة) مكمل مخيف االمير عبد عباس زهراء 17

 1د قرار أول دور ناجح سلمان يوسف مهدي زهراء 18

 1د قرار أول دور ناجح معواص باذور لطيف زينة 19

 التحميل ومواد  الثالثة المرحلة مواد في مكمل عبادة حامد سمير سارة 20

 أول دور ناجح محمد طاهر خليل سجاد 21

 1د قرار( واحدة بمادة)مكمل كامل مفتاح سعود سجى 22

 أول دور ناجح جابر عزيز محسن سجى 23

 بالتحميل نجاح مع 1د قرار( مواد اربع)مكمل حسون الحسن عبد خالد سرى 24

 أول دور ناجح علي حسين حامد طيف 25

 أول دور ناجح حسين عكاب ناجي المهيمن عبد 26

 واحدة بمادة مكمل محان جبر خليل علي 27

 التحميل بمواد نجاح مع 1د قرار أول دور ناجح  خورشيد خفيف الرحيم عبد علي 28

  اول دور ناجح االمير عبد شاكر علي 29
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 أول دور ناجح عبد جبار ناصر قيصر 30

 أول دور ناجح حمزة عناد حسن محمد 31

 أول دور ناجح سلمان ناصر رسول محمد 32

 أول دور ناجح ناصر محسن صالح مرتضى 33

 بالتحميل نجاح 1د  مع قرار(بمادتين) مكمل حسون عباس داخل مروة 34

 بالتحميل مكمل 1 د قرار( مواد باربعة)مكمل حمزة اليمه عبد مسلم مروة 35

 أول دور ناجح لويطة كريم قابل مصطفى 36

 1د قرار(مواد ثالثة) مكمل صحن لفته الكريم عبد منى 37

 1د قرار أول دور ناجح خضير قاسم جواد نبا 38

 بالتحميل نجاح 1د قرار(مواد ثالثة) مكمل الزهرة عبد مجبل باقر نهى 39

 (مواد بخمسة)مكمل فنجان طريب خطار نور 40

 أول دور ناجح موهي لفته كاظم وسام 41


