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 النتيجة  اسم الطالبة ت

 ناجحة إسراء خضير عباس تركي  0

 ناجحة إسراء عبد علي حمد عمران  9

 ناجحة أفراح حسن عليوي سبع  3

 ناجحة أم البنين عماد صالح  4

 ناجحة آمنة قاسم غالي مطروح  5

 ناجحة كريم لفتةآيات كاظم   6

 ناجحة آيات محمد سكران جاسم  7

 ناجحة آية الرحمن محي عباس حمود  8

 ناجحة آية زين العابدين محمد هادي  2

 ناجحة آية فاضل جاسب محسن  01

 ناجحة إيالف رعد علي ابراهيم  00

 ناجحة إيمان جاسم محمد جاسم  09

 ناجحة بان هادي محمد خضير  03

 ناجحة بسمة سلمان محمد عويد  04

 راسبة بيداء عبيد مهاوش  05

 ناجحة تبارك علي حسين خلف  06

 ناجحة تقوى حسن كريم فرحان  07

 ناجحة حنين محمد سلمان عباس  08

 ناجحة حوراء كريم داخل جايز  02

 ناجحة خديجة ابراهيم عبد ابراهيم  91

 ناجحة دعاء احمد مزعل طارش  90

 ناجحة دموع عدنان جودة جبارة  99

 ناجحة ديار ماجد حسن علوش  93
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 راسبة رانية نبيل عمر سلمان  94

 ناجحة رحاب خالد عبد هللا عبود  95

 ناجحة رسل طالب زامل حسين  96

 ناجحة رسل مروان عبد الحمزة جبر  97

 ناجحة رضاب عباس فاضل عبد هللا  98

 ناجحة رقية جاسم محمد سبع  92

 ناجحة رقية كاظم راهي حمدان  31

 ناجحة رواء محمود ناجي خضير   30

 ناجحة زهراء جاسم خميس  39

 ناجحة زهراء خلف شواي بداي  33

 ناجحة زهراء عبد الحسين جسام لزام  34

 ناجحة زهراء كرم كاظم باني  35

 ناجحة زهراء هاتو مطر صالح  36

 ناجحة زينب حسن علي محمد  37

 ناجحة زينب خضير عباس حسن  38

 ناجحة زينب ستار كامل مرزا  32

 ناجحة زينب عادل حضاي مطر  41

 ناجحة زينب عائد كاطع  40

 ناجحة زينب عبد الرضا تقي حافظ  49

 ناجحة زينب علوان محسن عودة  43

 ناجحة زينب محسن حاجم حسن  44

 ناجحة سارة سعد يوسف محمد  45

 ناجحة سارة فتحي كاظم حسين  46

 ناجحة سارة قاسم خضير نذير  47

 ناجحة سارة محسن نوار حسين  48
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 ناجحة سجى سعد احمد سليمان  42

 ناجحة سجى عماد كاظم مفتن  51

 ناجحة سحر هاني كاظم قاسم  50

 ناجحة سمى فاضل حسن خضير  59

شمس الضحى داود حاوي   53

 كزير 

 ناجحة

 ناجحة شمس سعد جاسم محمد  54

 ناجحة شهد رياض موسى عبيد  55

 ناجحة شهد سعدون محسن حسين  56

 ناجحة ضحى صادق درب مهدي  57

 ناجحة ضحى فاضل كاظم حنون  58

 ناجحة عائشة احمد محمد فريح  52

 ناجحة سعد عبد الحسين حسنغسق   61

 ناجحة فاطمة بشار فليح مهدي  60

 ناجحة فاطمة حميد جاسم محمد  69

 ناجحة فاطمة رعد مطر عباس  63

 ناجحة فاطمة سعد علوان  64

 ناجحة فاطمة شاكر محمود حميد   65

 ناجحة فاطمة عقيل مالح ياكوت  66

 ناجحة فاطمة محمد حمود عزاوي  67

 ناجحة فاطمة نوري كاظم  68

 ناجحة مروة رعد عبد الصاحب عليخ  62

 ناجحة مروج رعد فخري سبع  71

 ناجحة مريم علي عباس حمود  70

 ناجحة مالك جاسم ابراهيم جواد  79
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 ناجحة منال حسن عباس حمود  73

 ناجحة منال عمار جميل رشيد  74

 ناجحة منى عبد الصمد كاظم سلمان  75

 ناجحة ميمونة نشأت عبد الجبار علي  76

 ناجحة شطبنادية موسى ولي   77

 ناجحة نبأ سعد عبود خير هللا  78

 ناجحة نبأ عباس طراط علي  72

 ناجحة نبأ محمد مصطفى محمد علي  81

 ناجحة ندى جاسم محمد جاسم  80

 ناجحة نور الهدى احمد ستار حسن  89

 ناجحة نور الهدى محمد كاظم ياسر  83

 ناجحة نور بشير حمزة حميد  84

 ناجحة نور علي عبد هللا حميد  85

 ناجحة نيازك ماجد برغوث عليوي  86

 ناجحة هاجر حسن درب بلي  87

 ناجحة هاجر زياد عبد الكريم عباس  88

 ناجحة هاجر سالم عريبي  82

 ناجحة هبة قاسم عليوي عاصي  21

 ناجحة ورقاء ثائر عبود فياض  20

 ناجحة ورود اسماعيل حسين حسن  29

 ناجحة وصال قاسم فاضل محمد  23

 


