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 المرحلة االولى / أسماء الناجحين

 

 النتٌجة أسم الطالب

 ناجح أٌمن حسام محمد حمٌد

 ناجح حسٌن علً حكمت جاسم

 ناجح سرى منعم هاشم مصطفى

 ناجح صفا أحمد حسن حسٌن

 ناجح ضحى داود عٌسى ساجت

 ناجح طٌبة الزهراء حسٌن محمد

 ناجح عائشة عماد عباس جلٌل

 ناجح فاطمة فوزي سً كرٌم نعمة هللا

 ناجح مرٌم سامر عبد السالم سوٌدان

 ناجح مها نجم عبٌد خلف

 ناجح نبأ عباس محسن عباس

 ناجح هبة ناهض عبد الكرٌم شرٌف

 

 ناجح آمنة محمد حمزة عبد السادة

 ناجح رانٌا خالد مجٌد ابراهٌم

 ناجح رفٌدة ماجد عباس علً

 ناجح رقٌة فراس طالب غائب

 ناجح زهراء طالب محمد ابراهٌم

 ناجح زهراء عبد فاخر ٌونس

 ناجح زٌنب شاكر محمود سعٌد

 ناجح زٌنب عبد حسٌن عٌدان

 ناجح سجى محسن ناصر غرٌب

 ناجح علً سمٌر عبد األمٌر حمودي

 ناجح علً هادي كطن عواد

 ناجح غدٌر محمد حسن محمد

 ناجح فاطمة قهار متعب قهار

 

 

 

 



 المرحلة الثانية / أسماء الناجحين

 ناجح  عباس محمود رافع آمنة

 ناجح  عبد الصاحب عبد علً آٌة

 ناجح عبد السٌد إسماعٌل الحمٌد عبد إٌمان

 ناجح  سٌه جمعة جبار جوان

 ناجح  محمود شاكر محمد دانٌة

 ناجح  خماس الجبار عبد صادق زهراء

 ناجح محمد ساهر زٌد

 ناجح  حمادي جدٌع خلٌل سلسبٌل

 ناجح  مرٌخان الحسٌن عبد رعد فاطمة

 ناجح محمد محمود ٌوسف مٌس

 ناجح الخالق عبد الكرٌم عبد عادل هبة

 

 ناجح بان احمد ثامر محسن 

 ناجح رنٌن سامً كاٌد جمٌل 

 ناجح ناظم مجبل فالحزهراء 

 ناجح زٌنب عباس منشد قاسم

 ناجح مرٌم صائب صالح احمد

 ناجح نور الدٌن أدور وهٌب صٌهود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المرحلة الثالثة / أسماء الناجحين

 ناجح آٌة فرات محمد صالح

 ناجح حسام الدٌن محمد عبد الواحد

 ناجح زهراء علً حمد عبد الحسٌن

 ناجح زٌنب سالم حنش وساك

 ناجح فاطمة مظفر كاظم محمد

 ناجح مرٌم عبد علً محمد

 ناجح مصطفى علً طه نفل

 ناجح شوقً ابراهٌم خلٌل الهدى نور

 ناجح حسن كاظم عدنان هدى

 

 ناجح أحمد فالح شهاب أحمد                               

 ناجح أوج علً حمٌد رشٌد

 ناجح تٌسٌر محمد صالح جاسم محمد

 ناجح زهراء أحمد زٌدان

 ناجح منار مشبك راشد

 ناجح نور عماد الدٌن خلٌل عبد الحفٌظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المرحلة الرابعة / أسماء الناجحين

 ناجح ابرار علً مخلف

 ناجح تمارا جواد ٌارا محمد

 ناجح حنٌن باسم هادي 

 ناجح رانٌة عامر محمود زٌدان

 ناجح رغد نصٌف جاسم

 ناجح ألفرٌدرٌتا جونً 

 ناجح زٌنب ٌاسٌن جاسم

 ناجح سرى ٌاسٌن حسن

 ناجح مٌس جعفر رضا

 ناجح مٌسم باسم حاكم

 ناجح نعٌم محمد خالد

 ناجح الربٌعً هللا نصر حسن نور

 ناجح ٌاسمٌن جواد راهً

 ناجح ٌاسمٌن علً سلمان 

 

 ناجح حسٌن حمٌد عبد الحسٌن

 ناجح رواء عزٌز مسلم فالح

 ناجح عباس خلفرٌام 

 ناجح رٌام واثق عبد السالم

 ناجح شهد عدنان حازم

 ناجح طٌبة عبد هللا حمٌد

 ناجح محمد هاتو شابث

 ناجح مٌسم حسن زٌدان حمزة

 

 

 

 

 

 



 المرحلة الخامس / أسماء الناجحين

 ناجح آسٌا رضوان ابراهٌم سٌفً

 ناجح حنان جاسم حمزة عبد

 ناجح دعاء ماهر شعبان الرجب

 ناجح سرى خالد علً حسٌن المؤمن

 ناجح عائشة سعد عبٌد خضٌر

 ناجح عبد الرحمن نصٌر نوري شمس الدٌن

 ناجح عطر الورد نزار 

 ناجح علً سمٌر عبد هللا

 ناجح علٌاء حسٌن حسن عباس

 ناجح عمر سنان عبد المجٌد

 ناجح ندى سعدون رضا جواد

 ناجح نزار رزاق جار هللا والً

 ناجح فاضل احمد هالة عٌسى

 ناجح ٌسار عامر ابراهٌم

 

 

 ناجح أنفال علً حمزة مسلم 2

 ناجح تارا عبٌر توما بطرس 4

 ناجح تقى ٌاسٌن عبد هللا ٌاسٌن 5

 ناجح رانٌا صباح عباس لفتة 9

 ناجح رٌما حمزة ٌاسٌن 01

 ناجح زٌاد مهدي صالح مهدي 00

 ناجح سبأ فاضل عبد القادر أحمد 01

 ناجح خالد عبد القادر عبد الغفورشهد  06

 ناجح عبد هللا عماد علٌوي كاظم 08

 ناجح علً ظافر هادي حمد 21

 ناجح فرح عقٌل ناصر حسٌن 22

 ناجح قبس عبد الحمٌد سلمان محمد 21

 ناجح كوثر طلعت شاكر 24

 ناجح لٌنة رعد محمد رحٌم 25

 ناجح نور رعد سلطان عمران 27

 ناجح ٌاسٌنهالة سعد طه  28

 ناجح هشام سعد علً حماد الجنابً 29



 

 


