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النتيجةاسم الطالبة

إديان حيدر جهاد كاظم

ناجحةإسراء ماجد عبد هللا عجرش 

ناجحةإسراء محسن حمود حسوني

ناجحةإسماء صالح حسن جواد

إسماء عبد القادر محمود 

أماني مالك مجيد رشيد 

آمنة كريم كردي غربي

ناجحةآمنة مالك عباس عبد

ناجحةإمنية عماد كاظم 

ناجحةآيات خضير حسن فليح 

ناجحةآيات محمد منير عبد الرسول مهدي

ناجحةآية إبراهيم أحمد إبراهيم

ناجحةآية جاسم حمودي صالح 

ناجحةآية رسول مجيد هاشم 

ناجحةاية عمادعزيز عبد

اية محمد زنيد سويلم

ناجحةإيالف صباح شعالن حسن 

ناجحةإيالف عصام عبد عطية 

ناجحةإيمان عبد االئمة عبد مرزوق

ناجحةإيمان كريم عطية محمد

ناجحةبان عباس صبر محمد 

ناجحةبتول حسن خلف عطية

ناجحةبتول حسن عاتي حيدر 

براء خالد عبد اللطيف نصيف

ناجحةبراق إسعد مهدي حسين

ناجحةبشرى عالوي عجمي

ناجحةبنين عبد الجليل علي كاولي 

ناجحةتبارك حسن منجل بديوي

ناجحةتبارك ليث سلمان علي

تغريد عبد حسن عبد

ناجحةتيما مظفر مكطوف

ناجحةحنين شاكر خلوف محمود

ناجحةحنين علي هادي حسين 

ناجحةحنين نبيل أحمد عباس 

حوراء جاسم جبار شريف

حوراء علي محمد ضياء كريم

ناجحةالخيزران عمر علي حسين

ناجحةدانية سعد غالي منيهل



ناجحةدعاء ثابت كاظم

ناجحةرانيا جاسم كاظم كباشي

رانيا عادل خشف عزال

ناجحةرحمة فارس مد هللا عطية 

ناجحةرسل جبر عبيد عباس

ناجحةرسل ليث عبد الحميد

ناجحةرشا صادق عبد كاظم 

ناجحةرقية علي عبد الحسين 

رقية كريم إسماعيل حسن

ناجحةرقية ماجد حامد عايز

ناجحةرندة طه صالح عزب 

ناجحةروان خلدون جمال 

ناجحةرؤى سامي حمزة سلمان 

ناجحةريام حسين جاسم خلوف

ناجحةريام فاضل عباس محمد

ناجحةزهراء جميل جساب حسين

ناجحةزهراء خليل هاتو جلود

ناجحةزهراء ستار سالم حسن

زهراء صالح هادي حمزة

ناجحةزهراء عباس عبيد حميد 

زهراء عبد الخالق عباس 

زهراء عقيل خليل

زهراء محسن ناصر حسين

ناجحةزهراء محمد داود سلوم

ناجحةزهراء نجم عبد هللا علي

ناجحةزهراء هادي جاسم محمد

ناجحةزهراء هادي كاظم شلش

ناجحةزهراء يحيى إبراهيم نعيمة

ناجحةزينب الحوراء محمد قاسم

زينب باسم هجر هاشم

ناجحةزينب جعفر جليل محمد

ناجحةزينب حردان داود ناصر 

ناجحةزينب حسن فاضل خماس

ناجحةزينب محمد غالب عامر

ناجحةزينب مفيد عبد الحسين جاسم

زينب مقداد مزعل ناصر

زينب نوري ياسين ساجت

ناجحةزينة نجم عبد حتاته

ناجحةسارة كاظم مكطوف كاظم

ناجحةسارة ميثم خليل مهدي 

ناجحةسالي مالك شالكة علي

ناجحةسجى جمال ابراهيم محمد



ناجحةسجى سعد جابر جاسم

ناجحةسجى صالح حلو خفي

ناجحةسجى عادل علي إبراهيم 

ناجحةسرى إسماعيل خليل شكر

سرى صائب طالب داود

ناجحةسرى قاسم عبد جاسم 

ناجحةسرى قتيبة عبد الرزاق

ناجحةسما سامي مجيد محمد

سمية رحمن أحمد زنبور

ناجحةسمية عمار كاظم راضي

ناجحةسناريا علي حسين كعيد

سندس علي حسين علوان 

ناجحةسهام حسين سلمان حنظل 

ناجحةشهد علي عبد حسن

ناجحةشهد علي فراس جاسم 

ناجحةشيماء حسن أحمد جاسم 

ناجحةصفا أحمد عبد الكريم سفاح

صفا أكرم فضالة مطر

ناجحةصفا سمير محمد علي عبيد

ناجحةطيبة ابراهيم جمال شكري

ناجحةطيبة أحمد نعيم محمد 

ناجحةطيبة جبار عبد عون ردام

ناجحةطيبة علي فاضل عبد

ناجحةطيبة محمد شهيد حسين

ناجحةظالل ظافر جبار منصور

ناجحةعائشة عماد عبد الحمزة 

ناجحةعائشة كريم جاسم سلمان 

عائشة هاشم طالب أحمد

عذراء جاسم خضير خلف

ناجحةعذراء خضر حمادي علي

ناجحةعذراء علي حسين الزم  

ناجحةعزيزة صالح عباس عاشور

ناجحةعال حسن سعدون سرهيد

ناجحةعلياء محمد حميد حسن 

ناجحةغدير رائد كاظم علي 

ناجحةغسق جواد كاظم عبد هللا

ناجحةغفران علي فيصل طعمة

ناجحةغفران فالح عبد الحسن فالح

ناجحةفاطمة إبراهيم علي حسين 

ناجحةفاطمة الزهراء كريم جواد

ناجحةفاطمة الزهراء محمد قاسم 

فاطمة حسين خضير عباس 



ناجحةفاطمة رائد فالح جميل 

ناجحةفاطمة رياض ابراهيم خليل

فاطمة سالم عطية بدن

ناجحةفاطمة ستار شالل فرحان 

فاطمة شهاب أحمد حسين

ناجحةفاطمة صفاء رحيم عبد 

ناجحةفاطمة صفاء سلمان خلف

راسبةفاطمة عبود حسن علي

ناجحةفاطمة علي يوسف عبد 

ناجحةفاطمة مجيد تركي عبود

ناجحةفاطمة محمد عبد الرسول 

ناجحةفرح كامل مهدي عبد هللا

ناجحةفيحاء حسن حمد سفان

ناجحةكوثر طالب صيهود عطشان 

ناجحةلقاء مؤيد فياض ناصر

ناجحةمريم اسكندر صادق فاضل

مريم عبد الستار جابر محسن 

ناجحةمريم عبيد مجلي ساجت

ناجحةمريم ماجد هليل فرج 

ناجحةمسار ستار مرزه راشد

ناجحةمنار كنعان هادي محمد

ناجحةمنال جمعة طعمة منشد

ناجحةمودة حافظ صبار حمد

ناجحةميس حسين عبيد محمد

ناجحةميساء زامل محيبس رحيل 

ناجحةميساء محمد راشد عطار 

ناجحةمينا غسان هاشم كاظم

ناجحةندى خالد جاسم سلمان

ناجحةندى عدنان حامد شبيب

ناجحةنرجس مجيد عبد علي خميس

ناجحةنسرين ياسر جبار مطر

ناجحةنضال شالل فرحان حمد

ناجحةنمارق ماثل رشيد محمد

ناجحةنهى عايد كريم عيدان 

ناجحةنوار عبد الرضا عبود حميد 

نور إبراهيم عبد هللا جبار

ناجحةنور الهدى محمد قاسم زبون

ناجحةنور حسين ناصر حسين

نور سعد شهاب أحمد

ناجحةنور شاكر جربوع كنبار 

نور عامر مجبل سلمان 

ناجحةنور عبد فاضل شندي 



ناجحةهاجر محمد إبراهيم سلمان 

ناجحةهبه عادل مجيد محمود

راسبةهبة واثق جواد احمد 

ناجحةهديل محمود نوح محمد

ناجحةوالء أسعد سالم علوان

ناجحةوالء عاصم جاسم عباس 

ناجحةياسمين هادي منصور عبود

ناجحةيقين عمار عبد هللا جواد

ناجحةيقين قاسم فرحان موحان 


