
 المرحلة االولى المرحلة الثانٌة المرحلة الثالثة المرحلة الرابعة
الطالباسم  النتٌجة  ت اسم الطالب النتٌجة ت اسم الطالب النتٌجة ت اسم الطالب النتٌجة ت 
 1 ابتسام دمحم اسماعٌل راسب 1 ابراهٌم حسٌن دمحم محمل 1 اسل تحسٌن دمحم ناجح 1 حنٌن سمٌر عبداللطٌف راسب
 2 احمد عٌسى عزٌز راسب 2 امانً علً محمود ناجح 2 ذةشحارٌحانة حسان  محمل 2 دعاء مزهر فاضل راسب
بمرارناجح  3 رسل لٌس شرٌف جاسم ناجح  3 اسماء ضٌاء احمد راسب 3 اٌمان حامد حسٌن ناجح 3 سوسن مزاحم احمد 
سلمان علً رواء راسب بمرارناجح  4 عبدالعزٌز دمحم حسٌن ناجح 4   4 انس مضر خلٌفة راسب 4 براء حاٌف دمحم 

بمرارناجح  مزٌون عبدالعزٌز ٌاسٌن   5 اواب عامر نصٌف راسب 5 بهاء سحاب صالح محمل 5 علً غانم عاصً راسب 5 
 6 ثابت كرٌم عداي راسب 6 رواء لاسم دمحم ناجح 6 المامون دمحم مصطفى  راسب 6 دمحم فرحان شالل محمل
 7 حازم اسماعٌل ثامر راسب 7 شهد احمد عبدهللا راسب 7 دمحم سعٌد صالح راسب 7 ٌمامة خالد خلف محمل

بمرارناجح  8 عبدالمؤمن عبدالكرٌم محمل 8 دمحم ماهر علً محمل     8 حسٌن عباس جهاد 

 9 دٌانا صباح ٌدهللا راسب 9 دمحم نبٌل زٌدان محمل 9 منار علوان نجم راسب   

 11 ذٌاب فارس ذٌاب راسب 11 نبراس جودة حازم ناجح 11 مٌالد حازم دمحم محمل   

اسبر 11 نجوى عماد سلمان ناجح     11 رسول ناظم عبدالخالك راسب 11 نجٌب جلٌل ابراهٌم 

شاكر سرى بشٌر محمل 12 هٌثم عبدالرزاق احمد راسب 12 دمحم حكٌم خلف ناجح     12 

بمرار ناجح     13 سفٌان ماهر جاسم راسب 13 سارة عدنان عبدهللا راسب 13 (تحمٌل) ٌمامة خالد خلف 

عبدالعزٌز ٌاسٌن مزٌون  راسب   
 (تحمٌل)

بمرارناجح  14 مصطفى ابراهٌم عبدهللا راسب 14  14 سوزان محً وهاب 

اسبر    بمرارناجح  15 (تحمٌل)دمحم ماهر علً  راسب 15 (تحمٌل) رواء سلمان علً   15 شروق جنعان نجم 

مهدي دمحم صفاء  راسب 16 (تحمٌل)منار علوان نجم  راسب        16 

المامون دمحم مصطفى  راسب      
 (تحمٌل)

 17 صالح بحر لطٌف راسب 17

 18 ضحى لاسم محمود ناجح 18 (تحمٌل)دمحم سعٌد صالح  راسب      

 19 عبدالرحمن فؤاد ابراهٌم راسب         

 21 عدنان عادل غٌدان راسب         

 21 علً علم دار علً ناجح بمرار         

حٌدر كاظم كرار راسب           22 

 23 كرار عبدهللا احمد محمل         

 24 مصطفى رامً عبدالفتاح راسب         

 25 مهند عبدهللا مخلف راسب         

 26 نمره جاسم مهدي محمل         

 27 هبة عبدالكرٌم احمد ناجح بمرار         

 28 ٌلدرم اٌمن غاز ولٌد راسب         
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