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  النتيجة  اسم الطالب الرباعي  ت

  ناجحة  االء موفق مهدي 1
 ناجح ابراهيم فايق حسب هللا احمد 2

 ناجح جاسماحمد كاظم عبد العزيز  3

 ناجحة  ارائك ضرار مهدي ياسين 4

 ناجحة  اسراء حميد سلمان 5

 ناجحة  اسراء سرمد سالم حمود 6

 ناجحة امنة عبد الرحمن ذيبان صالح 7

 ناجحة انفال حكمان خليفة حسن 8

 ناجحة  ايالف اسامة امير عبد الوهاب 9

 ناجحة  ايناس عجيد عبد شطاوي 10

 جحةنا براء عباس صبر حسن 11

 ناجحة براءة كاظم خليفة عبد 12

 ناجحة  تبارك علي عبد الودود عبد  13

 ناجحة  تمارة عباس خضير 14

 ناجح  توفيق كيطان حاتم دمحم 15

 ناجح  حسن مصطفى عبد هللا 16

 ناجحة  حنين اركان محجوب حسين 17

 ناجحة رسل عباس ستار علي 18

 ناجحة  رغد اياد سلمان ذياب 19

 ناجحة  د علوان خلفرغد سع 20

 ناجحة رقية سعدي كريم مهدي 21

 ناجحة  رقية صالح نصيف جاسم 22

 ناجحة  زمن طارق فتاح عبدهللا 23

 ناجحة زهراء خضير داود سالم 24

 ناجحة  زينب ساجد محمود لطيف 25

 ناجحة  زينب نادر عبد علوان 26

 ناجحة سارة اياد علي حسين 27

 حةناج سارة سهيل نجم عبد 28

 ناجحة  سبا عبد السالم كريم 29

 ناجحة  سجى ياسين رشيد سهيل 30

 ناجحة  سرى ياسين طه 31

 ناجحة سما رشدي سلوم علي 32

 ناجحة سماء سلمان ستار عباس 33

 ناجحة سهام سالم حسن عبد 34

 ناجحة  سهى خلف حسن عبد 35

 ناجحة  شروق سلمان عباس عبد 36

 ناجحة  شهد غسان هادي  37

 ناجحة  شهد ناصر طالك جالي 38

 ناجحة  شيماء علي اسماعيل 39

 ناجح صباح عبد الرزاق لطيف علي 40

 ناجحة ضحى شهاب داود هاتف 41

 ناجحة  ضحى عبد الكريم حميد احمد 42
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  النتيجة  اسم الطالب الرباعي  ت

 ناجح  عباس خالص اسماعيل ابراهيم 43

 ناجح  بد األميرعبد األمير خوام ع 44

 ناجح  عبد العزيز خضير احمد وسمي 45

 ناجح  عدنان مزهر اسماعيل 46

 ناجح  عالء كامل جميل 47

 ناجح  علي بهجت علوان 48

 ناجح  علي حسون ناجي  49

 ناجح  علي نعمة حسن لطيف 50

 ناجح عمر طاهر حسن احمد 51

 ناجحة  غفران كهالن محمود صالح 52

 ناجحة  عزيز عبدفاتن عمر عبد ال 53

 ناجحة فاتن فالح نصيف جاسم 54

 ناجحة فاطمة جبار مجلي اليج 55

 ناجحة  فاطمة فايز عبد المحسن ناصر 56

 ناجح  دمحم لطيف خليل حمادي 57

 ناجح  مرتضى جاسم دمحم لفتة 58

 ناجحة مروة قاسم ياس خلف 59

 ناجح  مصطفى خلف صحو 60

 جحنا مصطفى دمحم علي عبد الكاظم 61

 ناجح منتظر عامر حسب هللا سرحان 62

 ناجحة  منتهى قحطان جالب رغيف 63

 ناجحة مها مصعب عصام رشيد 64

 ناجحة ميالد مكي احمد ابراهيم 65

 ناجحة  نبا مزهر سهيل نجم 66

 ناجحة  نسرين عادل عبد سلطان 67

 ناجحة  نور ابراهيم جمعة علوك 68

 ناجحة  نور طالب زنزل دمحم 69

 ناجحة  نور علي حميد عزاوي 70

 ناجحة  نور كرم خالد 71

 ناجحة هبة عبد القادر شهاب احمد 72

 ناجحة هدى احمد خلف مسعود 73

 ناجحة هند مولود علي عبد هللا 74

 ناجحة  وسن ماجد عادل 75

 ناجح ياسر سلمان حمود عبد 76


