
٠٠معيدصفر٩٠٨٧٩١٨١٨٥٨٨ أخالص كاظم محمد جبر١٢٢١٥١٢١٥٧٠٠١
٦٤٢٩١,٧١ناجح٨٨٩٣١٠٠٨٥٩٧٩٤٨٥ أديان قاسم عبد الرضا وني٢٢٢١٥١٢١٥٧٠٠٢
٠٠معيدم٧٨٣٣٦٧٦٦٧٠م أفراح محسن جابر مخور٣٢٢١٥١٢١٥٧٠٠٥

٠٠معيد١٠٠٨٧١٠٠٩٣٩٣م٩١ أفراح مهاوش جايد خلف٤٢٢١٥١٢١٥٧٠٠٦
٠٠معيد٨٥٩٥٢٨م٨٧م٩٨ أنفال عبد الحسين أنعيمة طالل٥٢٢١٥١٢١٥٧٠٠٧
٠٠معيدمصفرصفرصفر٥٥صفر٨٩ أنوار محمد جايد حميد٦٢٢١٥١٢١٥٧٠٠٨
٥٤٠٧٧,١٤ناجح٨٠٨٣٧٧٦٤٨٥٦٧٨٤ أيمان حسن محسن فارس٧٢٢١٥١٢١٥٧٠٠٩
٠٠معيد٩٥٩٢١٠٠صفر٩٢٩٢٩٨ أيمان ريكان فضل جبر٨٢٢١٥١٢١٥٧٠١٠
٦٠٦٨٦,٥٧ناجح٩٩٩٤٨٨٧٣٨٦٧٧٨٩ آيه كريم جاسم عويد٩٢٢١٥١٢١٥٧٠١٢
٠٠معيد٧٥٨٢صفر٧٥م٩٤٨٠ حنان طويرش راضي حميدي١٠٢٢١٥١٢١٥٧٠١٣
٠٠معيد١٠٠٩٣٩٤صفر١٠٠٨٦٩٤ حنين حسن حمود حسين١١٢٢١٥١٢١٥٧٠١٤
٠٠معيد٤٠٥٠٥٩٪٧٠٧٦١١صفر حنين حميد حسين فرحان١٢٢٢١٥١٢١٥٧٠١٥
٠٠معيد٦١م٦٣صفر٩٠٧٤٥٩ حنين محمد شمخي جبر١٣٢٢١٥١٢١٥٧٠١٦
٥٦٨٨١,١٤ناجح٩٣٧٩٨٥٨١٧٠٨١٧٩ حوراء طارق ضمد مشكور١٤٢٢١٥١٢١٥٧٠١٧
٦٣٧٩١ناجح٩٨٨٨٩٧٧٦٩٣٨٧٩٨ ختام عاشور عيسى علي١٥٢٢١٥١٢١٥٧٠١٨
٥٤٦٧٨ناجح٩٥٨٣٨٧٨٧٥٩٥٠٨٥ خولة جهاد كاظم هاشم١٦٢٢١٥١٢١٥٧٠١٩
٠٠معيد٢١٧٢٥٤٥٨م٨٣٦٤ دعاء حكيم جايد شالش١٧٢٢١٥١٢١٥٧٠٢١
٠٠معيد٦٧٨٣٧١٥٥مصفر٨٠ دعاء صباح مرشد عليوي١٨٢٢١٥١٢١٥٧٠٢٢
٠٠معيدصفر٥٩صفرصفر٩٩٧٧٨١ رؤى فالح شمخي جابر١٩٢٢١٥١٢١٥٧٠٢٣
٠٠معيد٣٠٢١٪٦٩٦٤٢٦٣١١٧ رسل ثامر عودة حامي٢٠٢٢١٥١٢١٥٧٠٢٤
٠٠معيد١٠٠صفر٩٤صفر١٠٠٩٩٩٤ رسل عبد الرزاق جاسم محمد٢١٢٢١٥١٢١٥٧٠٢٦
٠٠معيدممممممصفر رشا ياسر حسين فيصل٢٢٢٢١٥١٢١٥٧٠٢٧
٠٠معيدم٥٩٥٠صفر٨٦٧٠٨٨ رغده طارق ضمد مشكور٢٣٢٢١٥١٢١٥٧٠٢٨
٠٠معيد٧٦صفر٩٣٨٥٨٢٥٢٧٧ رفقة شعالن خلف فرهود٢٤٢٢١٥١٢١٥٧٠٢٩
٠٠معيد٣٨٥٠٥٧صفر٩٧٧٥٧٣ رقية عبد الستار جابر علي٢٥٢٢١٥١٢١٥٧٠٣٠
٠٠معيد٧٨م٣٨م١٠٠٧١٦٦ زهراء رحيم جاسم محمد٢٦٢٢١٥١٢١٥٧٠٣١
٠٠معيد٦٢٨٨٪٨٦٧١٩١٥٠١٣ زهراء سعدون صعيوج كاظم٢٧٢٢١٥١٢١٥٧٠٣٢
٠٠معيد٨٣م٨٤صفر٩٦٨٧٨١ زهراء كريم شدود معارج٢٨٢٢١٥١٢١٥٧٠٣٣
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٦٣٣٩٠,٤٣ناجح١٠٠٩٢٨٥٧٤٩٥٩٧٩٠ زهراء نعيم مغتاض سالم٢٩٢٢١٥١٢١٥٧٠٣٤
٠٠معيدصفر٥٨٥٠صفر٨٩٨١٩٠ زينب صباح طاهر محيسن٣٠٢٢١٥١٢١٥٧٠٣٦
٦٢٦٨٩,٤٣ناجح٩٨٩٢٩١٧٢٨٣٩٥٩٥ زينب صباح عبد اهللا مشخول٣١٢٢١٥١٢١٥٧٠٣٧
٠٠معيد٧٦٨٧٨٣صفر٨٥مصفر زينب طعين رسن مصارع٣٢٢٢١٥١٢١٥٧٠٣٨
٠٠معيدصفر٥٠صفر٧٥٥٠٥٢٥٠ زينب عبد االمير نعيم عبيد٣٣٢٢١٥١٢١٥٧٠٣٩
٦٨٧٩٨,١٤ناجح١٠٠٩٧١٠٠٩٣٩٨٩٩١٠٠ زينب علي تعيب مطرود٣٤٢٢١٥١٢١٥٧٠٤٠
٠٠معيدمم٦٥٥٠صفر٩٨٧١ زينب قاسم فرج طارش٣٥٢٢١٥١٢١٥٧٠٤١
٠٠معيد٩٢٨٧٩٦٨٩٨٥م٪١١ سارة عواد سرحان توماس٣٦٢٢١٥١٢١٥٧٠٤٣
٠٠معيدصفر٣٤سبع٧٣٦١صفر٧٩ سجى خيري فرهود محينة٣٧٢٢١٥١٢١٥٧٠٤٤
٠٠معيد٩٦٩٠١٠٠م٩٢٩١٨٢ شهد عباس صالح منصور٣٨٢٢١٥١٢١٥٧٠٤٧
٠٠معيد٩٢٨٧٩٥صفر٩٥٩٤٩٢ عال عدنان عبد اهللا حسين٣٩٢٢١٥١٢١٥٧٠٤٩
٠٠معيد٧٢٧٤٧٣صفر٨٣٨٩ثالث فاطمة حميد كفيل نغيمش٤٠٢٢١٥١٢١٥٧٠٥١
٠٠معيد٨٧٥٤٣٨٣٥٥٠٥٠٦٠ فاطمة شبيب شافي علي٤١٢٢١٥١٢١٥٧٠٥٢
٠٠معيد٧٥٥٠٢٠٣٤٢٦صفر٨٦ فاطمة عبد العباس عليوي غيثان٤٢٢٢١٥١٢١٥٧٠٥٣
٦٥٠٩٢,٨٦ناجح١٠٠٩٣٩٥٨٥٩٧٨٨٩٢ فضاء علي كامل موسى٤٣٢٢١٥١٢١٥٧٠٥٤

٠٠معيد٤١٧٠٥٥٧١٧٢مم مروه زهير جايد حسين٤٤٢٢١٥١٢١٥٧٠٥٦
٠٠معيد٩٣م٩٣صفر١٠٠٨٤٨٥ مريم خضر صياح مسير٤٥٢٢١٥١٢١٥٧٠٥٧
٠٠معيد٨٦٦١٨٨صفر٩٠صفر٩٩ منتهى كريم كاظم رهيج٤٦٢٢١٥١٢١٥٧٠٥٨
٠٠معيد٨٥٥٢٢٦٣٥٥٠٥٣٥٧ نجالء راجي خلف عبد الحسين٤٧٢٢١٥١٢١٥٧٠٥٩
٤٥٣٦٤,٧١ناجح٨٤٦٦٧٧٥٠٥٠٥٦٧٠ نهى راجي خلف عبد الحسين٤٨٢٢١٥١٢١٥٧٠٦٠
٠٠معيد٥٩٦٣٥٠مم٨١٧٤ نور احمد يوسف محمد٤٩٢٢١٥١٢١٥٧٠٦٢
٠٠معيدصفر٨٨٧٥م٧٠صفر١٠٠ نور الهدى صادق سكر نعمة٥٠٢٢١٥١٢١٥٧٠٦٣
٠٠معيد٣٥٣٣مصفر٣٦صفر٩٢ هبة شاكر وادي خرنوب٥١٢٢١٥١٢١٥٧٠٦٥
٠٠معيد٣٩٧٢ست٦٣٣٨صفر٩١ هجران نعمة جالب كاطع٥٢٢٢١٥١٢١٥٧٠٦٦
٠٠معيد٥٩٧٢م٪٨٨٨١٩٨١٢ هدى جواد كاظم دايخ٥٣٢٢١٥١٢١٥٧٠٦٧
٠٠معيد٨٨٨٠٣٨٥١٢٩٤٢٥١ هدية كاظم عوض كوبان٥٤٢٢١٥١٢١٥٧٠٦٨

١١٠ ٥٤
نسبة النجاح الراسبون الناجحون المشاركون
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