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  النتيجة  اسم الطالب الرباعي  ت

  ناجح احمد عمار احمد علي 1
 ناجح  منصور احمد كريم حسن 2

 ناجحة  اسراء فائز احمد حسين 3

 ناجحة  افراح عباس علي 4

 ناجحة انعام طالل عبداللطيف سعود 5

 حةناج  ايالف عبدالرحمن حميد دمحم 6

 ناجحة ايمان قاسم دمحم كاظم 7

 ناجحة  ايمان عباس فاضل 8

 ناجحة  بشرى علي عبود فارس 9

 ناجحة  بشرى محسن علي 10

 ناجحة  تبارك حسن مجيد حسن 11

 ناجحة  تقى ياسين فرحان مهدي 12

 ناجحة جوان احمد حسين  عبد 13

 ناجح حسين خالد محسن عمران 14

 جحةنا حنين علي مصطاف عباس 15

 ناجحة حنين فالح حسن جاسم 16

 ناجحة  حوراء عقيل ابراهيم 17

 ناجحة  حوراء مراد حسن علي 18

 ناجحة دعاء علي وادي حسين 19

 ناجحة  رسل سالم مجيد خليفة 20

 ناجحة  رسل منير صبيح دمحم 21

 ناجح  رعد حكمت حميد رشيد 22

 ناجحة  رغد غسان عباس جاسم  23

 ناجحة رواء علي جبار دمحم 24

 ناجحة  زهراء حسين كامل عليوي 25

 ناجحة  زهراء رابح عبدهللا حمادي 26

 ناجحة زهراء ساجد محمود دمحم 27

 ناجحة  زهراء ليث رمضان احمد 28

 ناجحة  زينب حسين ابراهيم  29

 ناجحة  زينب حسين دمحم مغير 30

 ناجحة زينب زيد فليح حسن 31

 ناجحة  زينب عمار جاسم دمحم 32

 ناجحة سارة اياد محمود ريس 33

 ناجحة سارة حسون مهدي عنتر 34

 ناجحة  سجى حميد جواد كاظم 35

 ناجح سيف سعدون عدنان 36

 ناجحة  شهد ثائر حسين 37

 ناجحة ضحى سامي ابراهيم بريس 38

 ناجحة ضحى طارق شهاب احمد 39

 ناجح  ضياء جاسم عبد الهادي 40

 جحنا عباس طالب داود حسين 41
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  النتيجة  اسم الطالب الرباعي  ت

 ناجح  عبد الباقي ضياء ياس 42

 ناجح عبدهللا  باسم أحمد شريف 43

 ناجحة عال رعد رحيم  44

 ناجح عمر عبدالواحد عطية حبيب 45

 ناجح  عمر كريم خليل ابراهيم 46

 ناجح غسان كهالن مخلف صالح 47

 ناجحة  غفران فالح علي 48

 ناجحة  غفران نجم عبود مهدي 49

 ناجحة فاطمة ابراهيم دمحم خسرو 50

 ناجحة  فاطمة عدنان دمحم مجيد 51

 ناجحة  فاطمة عصام صبري سعيد 52

 ناجح  فريد زيد نوري 53

 ناجح كاظم عباس فاضل 54

 ناجحة  كرار صويفي داود سلمان 55

 ناجحة الرا مقداد فؤاد عبدالكريم 56

 مكمل  دمحم باهر محمود 57

 ناجح   عطيةدمحم عبدهللا 58

 ناجح دمحم نزار عبداالمير حمادة 59

 ناجح  مروان خضر سالم حمد 60

 ناجحة مريم علي فالح محمود 61

 ناجحة مريم يحيى متعب محمود 62

 ناجحة  نبأ علي موسى دمحم 63

 ناجحة  نجاح عدنان حسن الياس 64

 ناجح  نصر فياض بالل 65

 ناجحة نور احمد محمود 66

 ناجح   دمحم قاسمنور هللا 67

 ناجحة نور الهدى عدنان عبدالكريم  68

 ناجحة نور علي محمود مهدي 69

 ناجحة  نور قاسم رشيد لطيف 70

 ناجحة نور قاسم دمحم حسين 71

 ناجحة نور كريم شمخي جاسم 72

 ناجحة  نور نبيل يونس 73

 ناجحة نورس نجم كاظم جوامير 74

 ناجحة  هبه سامي كريم شياع 75

 ناجحة هدى عادل مهنا منصور 76

 ناجحة هديل خالد تركي 77

 ناجحة هديل عبدالوهاب عثمان 78

 ناجحة هناء عدنان دمحم علي 79

 ناجح يوسف سالم صالح دمحم 80


