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 ت اسم الطالب النتيجة 

 1 احمد اباد عبد نياز  ناجح

 2 احمد صندل حاتم سلمان  ناجح

 3 احمد يونس يحيى عبد العباس ناجح

 4 انمار رعد خضير كريم  ناجح

 5 حارث جاسم حسين صالح  ناجح

 6 حسام داود سلمان جالل  ناجح

 7 حمزه محمد حسين سلمان  ناجح

 8 مسلم عيسى محمد حيدر  مكمل 

 9 حيدر نايف حسن محسن  ناجح

 10 خالد حميد ذياب خميس  ناجح

 11 خالد محمد ابراهيم مهدي  ناجح

 12 سجاد عمار عزيز ولي  ناجح

 13 صباح هاشم جاسم رشيد  ناجح

 14 عباس شالل خليل بحر  مكمل 

 15 علي جاسم علي نجم  مكمل 

 16 فاروق حافظ حمد عواد  ناجح

 17 مازن معد كريم جاسم  مكمل 

 18 محسن معن محسن حميد  ناجح

 19 محمد لفتة مظلوم فليح  مكمل 

 20 محمد منذر خليل ابراهيم  ناجح

 21 مصطفى زيد هاشم فاضل  ناجح

 22 اياد باسم قاسم محمد  ناجح

 23 ايوب حمزه سلمان ابراهيم  ناجح

 24                                                                                                    حسام حسين خليل ابراهيم                                                                                                        مكمل 

 25 حسين صالح مهدي حسين  ناجح

 26 رسول عباس حسين كرم  ناجح

 27 زيدون شاكر محمود شبيب  ناجح

 28 سجاد صالل حاتم احمد  ناجح
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 29 سليم جبار محمد احمد  ناجح

 30 طالب عجيل حسن محمد  راسب 

 31 ظاهر ناجي حميد جار للا  مكمل 

 32 عباس حسين عباس حسن  ناجح

 33 عبد الحسن سعدون عبد سبتي ناجح

 34 المنعم قمر حيدر عباس عبد  ناجح

 35 علي احمد زيدان خلف  ناجح

 36 علي محمد محمود محمد  ناجح

 37 عمر عبد الستار كريم ستور  ناجح

 38 عمر علي كاظم احمد  مكمل 

 39 عمر محسن ولي جعفر  ناجح

 40 غيث سعد محمود علوان  ناجح

 41 غيث فاضل محمد ياسين  ناجح

 42 مصطفى قصي يوسف عبود  ناجح

 43 محسن علي حسين عبطان  ناجح

 44 محمد حازم خضير عباس  مكمل 

 45 محمد ذنون يونس عيس  ناجح

 46 محمد طالب محي حسن  ناجح

 47 مصطفى باسم محمد خلف  ناجح

 48 مصطفى حسين خضير حسن  ناجح

 49 االء عبود عزيز فاضل  ناجح

 50 االء نهاد محمد جاسم  ناجح

 51 اسماعيل خلف رفل عائد  ناجح

 52 رؤى عادل نجم عبد للا  ناجح

 53 سجى جالل سامي جواد  ناجح

 54 فرح عادل جاسم محمد  ناجح

 55 وسن فيصل عبود كاظم  ناجح

 56 ليث حسين قاسم  ناجح

 

 

 


