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 الدور األول

 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجح ابراهيم قاسم محمود 1
 ناجح احمد جمال الياس 2
 ناجح  احمد خليل ابراهيم 3
 مكمل احمد عامر ثامر 4
 ناجح فائز محمد سالماحمد  5
 ناجح اركان غانم محسن 6
 ناجح استيفان ثامر جيجيكا 7
 ناجح اسراء مشعل سليمان 8
 ناجح اسماء محمد ابراهيم   9
 ناجح امنة عبد الباسط عبد الرحمن 10
 ناجح ايفان سامي حبيب 11
 ناجح حسين عبدالجبار عبدالقادر 12
 ناجح دعاء جمال محسن   13
 ناجح رنا وليد عبد هللا 14
 ناجح سارة معتصم حسين 15
 ناجح صفا عدنان داؤود  16
 ناجح عبد المؤمن رعد يونس 17
 ناجح عبيدة محمد سعيد 18
 ناجح علي صبحي خلف   19
 ناجح غفران ذنون عبد الرزاق 20
 ناجح فاروق عمر احمد 21
 ناجح عبدالكريمقيس شاكر  22
 ناجح محمد ليث شريف 23
 ناجح محمد هيثم عدنان 24
 ناجح مصطفى لؤي إبراهيم 25

 ناجح مصعب ناطق يونس 26
 ناجح ملداء محمد عبد القادر   27
 ناجح مودة فيصل شكر 28
 ناجح مؤمن عبد الحكيم عبد الرزاق 29
 ناجح احمد حسن محمود 30



 ناجح اسماء محمود صبري 31
 ناجح امنة رياض خليل 32
 ناجح بان عماد صديق 33
 ناجح براء فاخر يونس 34
 ناجح حنان ياسين طه 35
 ناجح رغد عامر رجب 36
 ناجح رفل رياض محمد 37
 ناجح رنا امين محي الدين 38
 ناجح ريان ثامر محسن 39
 ناجح زهراء خزعل اسماعيل 40
 ناجح سرى نشوان حمدون 41
 ناجح سنابل صباح خضر 42
 ناجح سيف سعد داؤد 43
 ناجح شهد عماد صالح 44
 مكمل طارق زياد خلف 45
 ناجح طيف عبد الواحد مصطفى 46
 ناجح عبد الرحمن ذنون اسماعيل 47
 ناجح عمر عبدهللا مصطفى 48
 ناجح عمر ناظم احمد 49
 ناجح  غروب مخلص مولود 50
 ناجح حنان ياسين طه 51
 ناجح محمد باسل عبد اللطيف 52
 ناجح  مريم عزيز عوض 53
 ناجح مها خالد علي 54
 ناجح نور صبحي علي 55

 

 


