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نتائج طالب

المرحلة االولى

ابراهيم حسين ابراهيم جدوع1

حسنابراهيم عامر ابراهيم 2

له دورثانياحمد رعد هادي جاسم4

احمد حميد خليوي دخيل3

له دورثانيثنيوياحمد قحطان ريحان 6

احمد عدنان جواد فرحان5

شيحاناسامة مظهر ضامن 8

احمد مسلم خضير عبود7

له دورثانيانس مجيد الطيف تركي10

له دورثانيامير سمير عبطان عبيد9

اية سعد زيدان اسماعيل12

ايات علي ظاهر حميد11

له دورثانيايمان حسين علي حسون13

Free Hand

Free Hand



ناجح قرارايمان كاظم خالف جاسم14

له دورثانيايمان حسين علي حسون13

ناجح قرارحسينايمان ياسين عبد هللا 16

ناجحايمان نعمه عزيز اسماعيل15

ايوب خليل اسماعيل احمد18

ايمن رياض شمخي جابر17

أماني ستار سهيل نجم20

ناجح قرارأستبرق محمد كريم احمد19

ناجحبتول احمد عون نحو22

له دورثانيدرويشآيه محمد عبد هللا 21

له دورثانيبالل حميد حمد حسين24

عطوانمطشر عجيل براء 23

ناجحثريا خليل ابراهيم حمد26

ناجحتبارك سالم ندى ربيع25

له دورثانيحسن رشيد تبينه عمير27
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راسبخضرحسن عبد هللا ناصر 28

له دورثانيحسن رشيد تبينه عمير27

له دورثانيحسين جعفر صادق لفتة30

له دورثانيحسن علي هادي نارين29

له دورثانيحسين سامي وحيد بنيان32

حسين حيدر خيري عباس31

حسين عالء صادق احمد34

له دورثانيحسين سعد محمد مصحب33

ناجح قرارحسين فالح كاظم عطيوي36

حسين علي وادي شناوه35

حنين جميل عطيه لفته38

له دورثانيحسين وليد احمد حمادة37

حنين محمد مجيد فرج40

خميسحنين محمد حسين 39

ابراهيمقصي عباس حوراء 41
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له دورثانيحيدر حمد هللا عذار رزيج42

ابراهيمقصي عباس حوراء 41

له دورثانيابراهيمخطاب اسماعيل يحيى 44

له دورثانيخضر حسام قدوري عبد43

رانيه بدر علوان خلف46

ناجح قرارداليا صالح سلمان خلف45

ناجح قراررقيه مهدي عبد هللا حسين48

رغد عباس محمد علي47

له دورثانيرياض حمود قاسم جباره50

رقيه هادي نكه عداي49

ناجح قرارزهراء سلمان لطيف محمد52

ناجح قرارسطام كريم رمحزهراء 51

زهراء عمار شنيف هجر54

ناجححسينعبد الخالق مزعل زهراء 53

ناجح قرارجاسممرتضى حسين زهراء 55



ناجح قرارزينب كمال صالح علي56

زينة محمود عبد الرحمن حسن58

ناجح قرارزينب مخلص محمود شياع57

سارة ياسر مهدي صالح60

ناجح قرارزيني ناصح عبد الصاحب جاسم59

ناجح قرارسبأ ادريس حماد عواد62

ناجح قرارساره فاهم هاشم شكير61

سجاد سعد جاسم محمد64

خليفهسجاد حاتم عبد الواحد 63

سجى حامد سليمان علي66

ناجح قرارعذافةسجاد قاسم عبد هللا 65

سجى محمود ذيبان خطيب68

ناجح قراررمضانسجى طالب صادق 67

سفانه صاحب سلمان احمد70

سرى حسين محمد حسين69



سفانه صاحب سلمان احمد70

سهام مؤيد رشيد جاسم72

له دورثانيسماح داود سلمان شاوي71

له دورثانيشروق حميد خضير عنبر74

سيف سعد فهد حسن73

شهد جاسم حسين مهدي76

شهد باسم سلمان عبد الكريم75

شهد علي محمود وسمي78

شهد خلف انصيف جاسم77

ناجح قرارصادق مساعد سلمان سلطان80

عباس فاضل عباسشيماء 79

ضحى كاطع ناجي كاظم82

ناجحضحى احمد علي كيطان81

ناجح قرارطيبة خالد هادي علي84

ضرار طالب عبد الحميد سلوم83



ناجح قرارطيبة خالد هادي علي84

راسبعباس عبد داخل علي86

ظافر احمد رشيد85

عباس فنيخر شعيوط جوده88

له دورثانيعباس علي حسين احمد87

ناجحعبد هللا رشيد حميد حسين90

له دورثانيعبد هللا حسين عبد كاظم89

عبد الرزاق نصيف جاسم محمد92

له دورثانيعبد هللا صالح سلمان جاسم91

عبد الكريم عبد الرحمن جدوع ويس94

عبد الغني وليد مهدي93

ناجح قرارعبدالرحمن صالح يوسف حمادة96

له دورثانيعبد المطلب عبد هللا عبد الحسن محيسن95

ناجحعذراء خليل ابراهيم جواد98

ناجح قرارخلدون رشيد عبد المجيدعذراء 97
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ناجحعذراء خليل ابراهيم جواد98

له دورثانيعلي مزهر راشد علي100

ناجحعلي رائد كاظم عوده99

له دورثانيغفران صالح صبحي عبد العزيز102

له دورثانيعيسى عدنان سالم ورور101

له دورثانيفاطمة نزار محمد عبد104

له دورثانيفاطمة رائد خليل جودة103

فاطمه فؤاد شاكر محمد106

له دورثانيفاطمه عبد العزيز احمد عبد الحميد105

كرار كاظم جواد حسن108

له دورثانيكرار علي طاهر عزيز107

مجتبى فاضل محمد حبيب110

له دورثانيلبيب عوده عزيز مهلهل109

محمد خلف لطيف خليل112

محمد ثابت صالح نصيف111



له دورثانيمحمد مهيمن محمد خليفه114

محمد رزكار حميد خواكرم113

محمود شاكر حسن حمزه116

له دورثانيمحمدتقي احمد شنان علي115

له دورثانيمختار ماجد ياسر عبد الساده118

ناجح قرارمحمود صالح محمود شهاب117

مرتضى قاسم حبيب رسول120

له دورثانيمرتضى سعيد زعنون راضي119

مروج ابراهيم احمد محمد122

مرتضى ماجد شاكر زيدان121

مريم قاسم جبار سمين124

مريم عارف عبد هذال123

مريم محمد شاكر عبد الكريم126

ناجحمريم كاظم حسين كاظم125

ناجح قرارمريم مهند فاضل حميد127
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ناجح قرارمسلم احمد خليل مهدي128

ناجح قرارمريم مهند فاضل حميد127

مصطفى حامد فياض جرمط130

له دورثانيمصطفى جميل ابراهيم لطيف129

له دورثانيمصطفى عدي شريف عليوي132

مصطفى حيدر حسين عزيز131

مصطفى فراس طالب عبد الحسين134

له دورثانيمصطفى عواد طه خلف133

مصطفى مكي اسماعيل فليح136

ناجح قرارمصطفى محمد عباس شيحان135

مها خالد حاتم محمد138

له دورثانيمنار مظفر طه سعيد137

له دورثانيمؤمل سالم سعود كاظم140

مهند لويس خلف محمد139

له دورثانينائل خميس مطير سعد141
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له دورثانينبأ علي رحيم غايب142

له دورثانينائل خميس مطير سعد141

نور الهدى هشام انور هاشم144

نور الهدى حسين عبيد حوار143

ناجحنورا اسماعيل ابراهيم عبدعلي146

نور طارق موسى فرهود145

ناجح قرارهاله حيدر علي جواد148

له دورثانينوره محمد عبد الرزاق محمد147

ناجحهديل احمد حسن شريف150

ناجحهبه علي خضير صالح149

ناجح

ناجح قراركرار محمد عطية خريبط154

اسراء حكمت جمعة عباس155

ناجحسالم جواد كاظمهيفاء 151

ناجح قراريحيى احمد خثيث خشن152

يقين قيس شهاب حمد153
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بهاء الدين ايهاب مكي سلمان156

حسن اركان طعمه مهودر157

اسراء حكمت جمعة عباس155

له دورثانيرسول جبار هليل وحيد162

حسام جواد بدر برغش163

محمد شنان محمد هنيدي160

فاضل طعمه ناهي حسين161

زينب مناف ثامر محسن158

منتظر رائد عدي حاتم159

1680

1690

1660

1670

اسماعيل جبر فياض رحيل164

1650
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