
 ا-–اسماء الطلبه الناجحين للمرحله الثانيه شعبه 

 المالحظات النتيجه االسم ت
  ناجحة امال سلمان جواد 1
  ناجحة ايه صباح صالح 2
  ناجحة رسل حسين سعيد 3
  ناجحة رسل محمد محسن 4
  ناجحة زهراء علي صاحب 5
  ناجحة زينب عباس جاسم 6
  ناجحة  صبا صادق خضير 7
  ناجحة منار زاهد علي 8
 قرار ناجحة دعاء عصام نجم 9
 قرار ناجحة ساره قاسم خضير 10
 قرار ناجح محمد سهيل نجم 11
 قرار ناجح اسماعيل خليل اسماعيل 12
 قرار ناجح طارق زياد طارق 13

 ب-–اسماء الطلبه الناجحين للمرحله الثانيه شعبه 

 المالحظات النتيجه االسم ت
  ناجح احمد طه عبد عطيه 1
  ناجح حيدر ستار فرج 2
  ناجحة رونق صباح هاشم 3
  ناجحة زينب كاظم طاهر 4
  ناجحة زينب محمد مهدي 5
  ناجحة زينه ضياء خماس 6
  ناجح  صكبان راضي محيسن 7
  ناجح علي محمد عبد الرضا 8
  ناجحة مريم ناصر حسين 9
 قرار ناجح فاطمه مزهر محمد 10



 ج-–اسماء الطلبه الناجحين للمرحله الثانيه شعبه 

 المالحظات النتيجه االسم ت
  ناجح اكرم سالم جبار 1
  ناجحة تماره رياض عبد العال 2
خالد خالد صبيح عبد  3

 الرزاق
  ناجح

  ناجحة دعاء جبار عبد اهللا 4
  ناجح علي سمير توفيق 5
  ناجح علي هاتف محمود 6
  ناجحة  فاطمه احمد محمد غريب 7
  ناجح فرحان ستار شالل 8
  ناجح مصطفى محمد حسن 9
  ناجح مصطفى محمد مظفر 10
  ناجحة ندى علي مشرف 11

 قرار ناجحة فاطمه عواد علي  12

 قرار ناجح كرار مهدي علي 13

 قرار ناجحة هدى عبد الرزاق 14

 

 

 

 

 

 

 

 



 د-–اسماء الطلبه الناجحين للمرحله الثانيه شعبه 

 المالحظات النتيجه االسم ت
  ناجحة براء قيس نعيم حسين 1
  ناجحة رؤى قاسم فوزي 2
  ناجحة زهراء حسن عبد علي 3
  ناجحة سرى فالح سعيد 4
  ناجح محمد جاسم رزاق 5
  ناجحة مريم احمد عبد العزيز 6
  ناجحة  مريم وليد غازي 7
  ناجحة هبه حسن غانم 8
  ناجحة هدير عبد الكريم سلمان 9
 قرار ناجحة انوار وكاع علي 10
 قرار ناجحة رقيه عبد الستار محمد 11

 قرار ناجحة سال رشيد خالد  12

 قرار ناجحة عائشه جاسم محمد 13

مصطفى عامر عبد  14
 االمير

 قرار ناجح

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


