
   35/ الدرجة من/ الدراسة الصباحية النظري  الرابعة/ مادة الطفيلياتدرجات طلبة المرحلة 

 7  اساور سالم عبدهللا نغيمش الدوسري 1

 11  اســـراء نجم عبدهللا علوان المسعود 2

 12  الجراح خالد عبد االميرعبد الحميد  3

 19  امال مؤيد فيصل عرزال العيداني  4

 12.5  انوار غالب شياع حسب المويل 5

 11  انور صباح شناوه علي العزيز 6

 20  خضر عباس حمود العطوان ايات 7

 12  ايثار حسن احمد  علي العبد المير 8

 18  ايمان هاشم شاكر عبد الحافظ  9

 16  آية مكي هادي محمد السواد  10

 19  بان عماد سويد نعيثل المالكي 11

 12  بتول هاشم مال هللا صبيح الجمير  12

 12  تيجان عزالدين صابر طاهر الحجاج 13

 25  حبيب جاسم صاحب العيوس 14

 16  حسام علي محسن خزعل ابو خضير 15

 13  حسين عبد الرحمن هاشم  16

 23  حمزة مهدي حسن حمزة الحسان 17

 30  حنين حسج زامل صيهود الغضبان 18

 7  حنين سالم جاسب عباس الحواني 19

 15  حوراء ثائر عبد الصمد عبدالكريم ا 20

 18  محسن ساجت صباححوراء رياض  21

 15  حوراء عبد العباس طاهر سلطان  22

 8  حوراء مرتضى محمد جعفر العبودي 23

 17  حيدر عقيل  وادي يعقوب الفرحان 24

 17  خليل جميل لفته حسون المالكي 25

 14  دعاء صالح حسن هاشم الشاهر  26

 24  دينا عدنان كامل عبد علي العبود 27

 14  رحاب حسن خلف جابر  28

 5  رسل عباس ثامر 29

  10 رسل علي عداي حسن المالكي 30
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 6  رقيه عبيد وهيب  نتيشون المشعل 31

 13  رمضان عبد الحميد رمضان محمد  32

   زهراء ايوب عبدالجبار حنتوش  33

 9  زهراء جعفر محمد جاسم الداود 34

 4  زهراء عباس صيهود شيحان الشاوي 35

 7  زهراء عبد الجبار علي محمد القناص  36

 19  زهراء كاصد عبد الحسين حمود  37

 13  زهراء الزم عزة شياع االمارة 38

 1  زهراء منصور ماطور  39

 5  زين العابدين علي تفاك حجيرش العلي  40

 12  زينب عماد عبدهلل رماثي الرماثي 41

 7  زينب عمار عطية شالل السعيد 42

 7  زينب فرحان عبادي سلمان االبراهيم  43

 20  زينب محسن بردان طعمه البطاط 44

 17  سارة رحيم هاني خضير المويل  45

 11  سجاد زين العابدين حسين جاسم الحجي 46

 27  سجى رعد محمد شمخي الصبيح 47

 18  صابرين محمد مكي بدر محسن الشرع 48

 17  ضحى سامي شناوه علي العزيز 49

 7  عباس رمضان عبد علي سواد 50

 17  عباس صدام عبدالرضا داود  51

 18  عباس عبد الزهرة مونس مختاض العليوي  52

 13  عبدهللا كاظم خماس جفات العزي  53

 14  عذراء رافع سعيد عطوان  الفيصلي 54

 14  عرفات فاضل شاكر الحسن  55

 5  علي ابراهيم حميد كنعان 56

 13  علي جعفر مجيد ابراهيم الحميدان 57

 6  علي خضير عباس جلود الصيامر 58

 3  علي رزاق ربيع رزوقي  59

 7  علي محمد علي محمد البطاط 60
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 23  غيهب احمد صحن عثمان الحجاج 61

 18  فاطمة الزهراء احمد صالح حسين  62

 9  فاطمة عبد الحليم عبد الكريم لعيبي  63

 9  فاطمة عبد الكريم  64

 19  فاطمة عبد الكريم زاجي عاتي 65

 18  فاطمة فارس عبد الصاحب 66

 16  فاطمة مسلم جاسم محمد السبخة 67

 6  ماهر سليم جاسم مونس الحيدري 68

 zero  محمد شاكر علي جازع  البخاترة 69

 6  محمد علي سعود 70

 15  مرتضى رزاق بدن رابط الجباري 71

 9  مريم سعد مران لعيبي المشعل 72

 8  مريم علي الزم ثامر الغضبان 73

 8  مريم قاسم حسن  قاسم االمارة 74

 16  مسلم عبد الحسين عبدهلل اسماعيل 75

 15  مها سعيد عبد النبي سنبل الحجاج  76

 25  ناهي عباس لفته يوسف المنصوري 77

 18  نبأ حكمت عبدالحي عبدالحسن الناهي 78

 20  نور حامد نعيم  79

 6  نور مصطفى راضي جبر الغرباوي  80

 18  هدى جبار خميس حمود الشاوي 81

 4  هدى محمد اسماعيل مشري ال محسن  82

 7  هديل محمد ماضي مزيد العبادة  83

 27  هيفاء وليد اسماعيل ناجي الجيش 84

 9  وجدان سالم ابراهيم غدير الهويشم 85

 8  سلمان جمعة فالح الياسينوسن  86

 14 والء رافع هيلي العيبي االسدي 87

 25  والء علي غني صيوان الضليع  88

 8  يوسف بدرمكي بدر الشرع  89

 zero  يوسف خليل عبد الجليل  90
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