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النتٌجةالطالبة اسم

ناجححمود عٌالن سلمان ابتهال

ناجحشوٌل سلمان عودة ابتهال

ناجح ٌاسٌن جمعه فاخر اخالص

ناجحفلٌح خصــاف جبــار ازل

ناجحعرٌبً النبً عبد رزاق ازل

ناجحالموسوي راضً علً استبرق

ناجحكطان ثجٌل رحٌم اسراء

ناجححنٌش جمٌل شهٌد اسراء

ناجحمنخً حسٌن عبدهللا اسٌل

ناجححسٌن فلٌح ناصر اسٌل

ناجححسٌن علٌوي حسٌن اطٌاف

ناجححسٌن لفته جاسب االء

ناجح خلف صباح حسٌن امال

ناجحعلً جلود مجٌد امال

ناجحعطٌة علً احمد امل

ناجحجوٌد كاظم جواد امنه

ناجح جراد جرمد جواد انتظار

ناجحفرحان محبس عباس انفال

ناجحمزبان موازي سعود انوار

ناجحدمحم جابر كرٌم انوار

ناجحجاسم الواحد عبد علً اٌات

ناجحعبد جاسم ٌحٌى اٌات

ناجح عوده انعٌم احمد اٌالف

ناجححسٌن ناصر كاظم اٌالف

ناجححسٌن ناصر جلود اٌمان

ناجحناصر ثامر حسن اٌمان

ناجحمفتن كرٌم عبد اٌمان

ناجحبجاي شاهر ابراهٌم اٌه

ناجحجبر عبد خلف بتول

ناجحدمحم جاسم لفته بتول

ناجحناصر شدود لحطان بشرى

ناجحدوٌج شناوه كرٌم بشرى

ناجحشنان ابراهٌم علً بنٌن

ناجحلهو حسن هللا عبد تبارن

ناجحزوري نجم دمحم حنٌن

ناجحمحٌسن نادر شاكر حوراء

ناجحمطرود مزهر عباس حوراء

ناجحبجاي شاهر دمحم حوراء

ناجححزام عواد دمحم دنٌا

ناجحنعٌمة عطٌه رسمً رباب

ناجحجبار كاظم سعد رباب

ناجحمحسن غالب حسٌن رحاب

ناجحشكاكً عباس عذاب رحاب

ناجحمحسن كامل رائد رسل

ناجحكاطع  مالغً الحسن عبد رلٌة



ناجحعلوان نعٌم عدنان رلٌة

ناجحسهر حسٌن دمحم رلٌة

ناجح هزاع گصاد علً رمله

ناجحخٌون جلٌل احمد زهراء

ناجحنصٌر شلٌوط جخٌور زهراء

ناجحالعسكري كامل خالد زهراء

ناجحعبٌد نعٌم ستار زهراء

ناجححمود برٌج عدنان زهراء

ناجحبارح سلمان فضل زهراء

ناجحمحٌسن حمود لاسم زهراء

ناجحعلً جلود مجٌد زهراء

ناجحخلٌل جابر دمحم زهراء

ناجحعلً كرٌم دمحم زهراء

ناجحخلٌف  عوده محمود زهراء

ناجحمشتت حامد شرٌف زهره

ناجحسالم كٌوش جالل زٌنب

ناجحفضاله منسً عادل زٌنب

ناجححمود خلف الرحمن عبد زٌنب

ناجحصبر جبار علً زٌنب

ناجحجعاز شهٌم رحٌم ساره

ناجحجودة عواد علٌوي ساره

ناجحجبر سمٌر لاسم ساره

ناجححمود غازي دمحم سجئ

ناجحعكله مكطوف نعٌم سحر

ناجحناهً خضٌر والً سحر

ناجحنعمة خلٌل عمٌل سرى

ناجحنكاته جبر مغٌر سوسن

ناجححسٌن ناصر جمٌل شهباء

ناجحعاتً حسن عاصً شٌماء

ناجحربح غالً علً صابرٌن

ناجحمهوس حسن سعٌد ضحى

ناجحصٌهود مجٌد حسٌن عبٌر

ناجحودان كسار موحان عبٌر

ناجحكرٌم عباس فاضل عذراء

ناجحعبد حسٌن علً غسك

ناجحمونس كاظم سعد فاطمة

ناجححسٌن ٌوسف سعٌد فاطمة

ناجحعلً عذٌب عباس فاطمة

ناجحسالمة حسن علً فاطمة

ناجح علٌوي حسٌن دمحم فاطمة

ناجحعلً هداب دمحم فاطمة

ناجحطاهر كاظم جواد كوثر

ناجحعبد حبٌب كامل كوثر

ناجح سعد كاظم كرٌم مروه

ناجحمسٌر رٌحان ٌوسف مروه

ناجحصبر علوان حسن مرٌم

ناجحدحام  كامل شعالن مرٌم

ناجحشاٌع كامل كرٌم مرٌم



ناجحعبد حسن مهدي مرٌم

ناجحموسى رزولً خلف معصومة

ناجححمد شهاب عبد منار

ناجحعلً عاگول رسول مٌساء

ناجحمجٌول غوشان حمٌد نبأ

ناجححلبوص عبود لاسم نبأ

ناجح برغوث علً رشٌد نجالء

ناجحرشود علً طالب الهدى نور

ناجحبدر غنً صفاء نورالهدى

ناجح جعفر منور نزار نور

ناجحدمحم اعذافه ساجت هاجر

ناجحجابر شمخً كاظم هدى

ناجحجلوه بعروو نعٌم هدى

ناجح حرٌب جهلً خضٌر هدٌر

ناجح هاشم مدلول مٌثاق هند

ناجحسعد جبر شالكه ودٌان


