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 30الدرجة من  اسم الطالب ت

 17 احمد حبيب عذير 1

 مؤجل احمد حسن وليد 2

 15 احمد وليد ذاري 3

 24 اسيا حسن دشر 4

 11.5 امنة رحمان لعيوس 5

 22 عبد الجبار اسامة 6

 14 االء فاضل كاظم 7

 11.5 ايات محمد مال هللا 8

 24 بيداء سكران 9

 23 جعفر قيس عبد الخالق 10

 12.5 حاتم سلمان عزيز 11

 15 حسن عبد الرحمن جماح 12

 16 حسن علوان ياسين 13

 13.5 حسن عودة قصب 14

 18.5 حسنين محمد ناصح 15

 19 حسين صبيح فضيل 16

 18 حسين كاظم محسن 17

 22 حمزة شامي حمزة 18

 9 دنيا معد ناجي 19

 7 رانيا ناظم نمر 20

 12.5 عبد الرحيمرشا امين  21

 17.5 زهراء جبار مناتي 22

 16.5 نزهراء فالح حس 23

 22 زهراء معين فاضل 24

 13.5 زهراء يوسف محي 25

 16.5 زيتون عبد هللا مهجر 26

 11.5 زيد صادق 27

 12 زينب حسين جازع 28

 12 زينب صالح حسين 29

 16.5 زينب كاظم عبد النبي 30

 25 زينب مثنى جاسم 31

 21 سجاد حليم داخل 32

 23 سحر صالح حبيب 33

 21 سروة عبد الرضا 34

 27 سعيد عباس محسن 35

 15 سيف مرتضى عطية 36

 18.5 شهد محمد جاسم 37

 مؤجل صبرية صبيح عكرف 38

 25 صفا عبد المجيد 39

 14.5 صالح حسن داود 40

 15 ضحى جاسم مجيد 41

 15 ضياء قاسم 42

 4.5 عباس عبد الخالق طالب 43

 13.5 عبد الحسن عبد الحسن علي 44

 13 عقيل قاسم حمود 45

 29 عال رعد بدر 46



 20 عالء كريم 47

 23 عمار عالء نجم 48

 18 عمران كاظم مكطف 49

 20 غفران عدنان جارح 50

 12 فاطمة عبد الحسين 51

 21 قصص قاسم 52

 20 قصي سلمان 53

 14 قيصر صالح 54

 16.5 كاظم رياض خلف 55

 25 كوثر زكي كاظم 56

 18.5 محمد جاسم عبد الحسين 57

 13.5 محمد جاسم محمد 58

 18 محمد عدنان علي 59

 29 محمد علي لفتة 60

 9 مريم كريم لعيوس 61

 18 مصطفى اديب محسن 62

 22 مصطفى احمد فاخر 63

 15.5 طيفمصطفى خالد ل 64

 16.5 منتظر صكبان 65

 9 جابر منير عودة 66

 10.5 سلمان مها عبد الحكيم 67

 16 حميد  ميعاد جمعة 68

 24 ولهان ميالد دايم 69

 15 نجم نرجس هادي 70

 8 نهى عنبر سعدون 71

 18 نور الهدى كريم 72

 19 نور جبار عزيز 73

 26.5 نور هيثم علوان 74

 23 نورس خلف خضر 75

 مؤجل هدير ناطق 76

 10 هديل قيس 77

 16.5 وفاء سالم  78

 21 محمد  يسار رضوان 79

 13.5 يونس عزيز ناصر 80

 

 


