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  النتيجة  اسم الطالب   ت

  ناجحة  ابرار وسمي عليوي  1
 ناجح  اسحاق يحيى جاسم دمحم 2

 ناجحة  االء سعد صعب عبيد 3

 ناجحة  باس دمحم خورشيداسراء ع 4

 ناجحة اسيل يوسف ابراهيم دمحم 5

 ناجحة  اطياف عبد الرحمن كاظم حسن 6

 ناجحة  امنة شوكت شكر جليل 7

 ناجحة ايات رياض جليل إسماعيل 8

 ناجحة ايالف عدنان عبد الكريم سلمان 9

 ناجحة  ايالف ماجد كاظم سعيد 10

 ناجحة  ايالف ياسين لطيف جاسم  11

 ناجحة يناس عباس طاهر هاشما 12

 ناجحة  البتول عباس فاضل سجاد 13

 ناجحة براء مطشر صدام كيطان  14

 ناجحة  تبارك حامد صالل عبود 15

 ناجحة  تبارك مثنى علي 16

 ناجحة  جوان باسم نوري عبد 17

 ناجحة  حنان داود سليمان 18

 ناجح  حسين جواد عبد كاظم 19

 اجحن حسين مصطاف جاسم كاظم 20

 ناجحة  حفصة حسين جمعة حسين 21

 ناجحة  حنين سعد حسين سليم  22

 ناجحة  دعاء مثنى فيصل خليفة 23

 ناجحة رانية رفعت حميد 24

 ناجحة  ربى رافد عبد الرحمن 25

 ناجحة رسل جعفر احمد عباس 26

 ناجحة  رسل خالد غيدان كاظم 27

 ناجحة رسل عماد حاتم سعدون 28

 ناجحة  جيد دمحمريام كنعان م 29

 ناجحة ريم عالء الدين ناصر حسين  30

 ناجحة  زمن زياد مجيد غدير 31

 ناجحة  زهراء غانم هادي 32

 ناجحة  زينب حسين كامل حواس  33

 ناجحة  زينب حميد حسن علي 34

 ناجحة  زينب دمحم بدر اعناد 35

 ناجحة  زينب دمحم عبد الرحيم جميل 36

 ناجحة  زينب ياسر كاظم عزاوي 37

 ناجحة سارة خالد عبد الخالق حسين 38

 ناجحة سارة علي مهدي احمد 39

 ناجحة سرى ستار خضير عباس  40

 ناجح  سعد حسين علي كمر 41

 ناجح  سعد هادي زيدان خليفة 42
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  النتيجة

 ناجحة سلوى منعم طه محمود  43

 ناجحة شهد جاسم دمحم عبد هللا 44

 ناجحة سينشهد قيس ح 45

 ناجحة  ضحى خالد حديد علي 46

 ناجحة  طيبة سالم احمد عبد هللا  47

 ناجح  عبد الرحمن خالد غالب 48

 ناجح علي جاسم دمحم شندوخ 49

 ناجح  علي عماد عبد الكريم 50

 ناجحة  فاطمة احمد موالن 51

 ناجحة  فاطمة حسين علي ياسين 52

 ناجحة  فاطمة قحطان علوان خضير 53

 ناجح  دمحم احمد حنون 54

 ناجح  دمحم اديب عبد علي 55

 ناجح  دمحم عبد الودود حميد 56

 ناجح  دمحم علي نشوان 57

 ناجحة  مريم سهير مانع احمد 58

 ناجحة مها عامر ابراهيم حسين 59

 ناجح  مهند دمحم مخلف جبر 60

 ناجح  مؤمن حسن علي دمحم 61

 ناجحة  ميسون حسين جهاد خلف 62

 ناجحة  د جاسم نصيف  ميعا 63

 ناجحة ناهدة حميد درويش 64

 ناجحة نريمان احمد عبد حسن 65

 ناجحة نعيمة علي لطيف أيوب 66

 ناجحة نور شوكة عمران 67

 ناجحة  نور صباح دمحم 68

 ناجحة  نور صالح مهدي علوان 69

 ناجحة  نورة رعد فدعم 70

 ناجحة  نورس قيصر داود 71

 ناجحة عاننيران مسفر غازي ط 72

 ناجحة  هدير موفق جهاد جاسم 73

 ناجحة هديل حامد هذال كيطان 74

 ناجحة هند ليث عباس موسى 75

 ناجح ياسر عامر مهدي 76


