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 كتابة   رقًما كتابة رقًما كتابةً  رقًما

 واحد وثالثون 15 خمسة عشر 51 ستة عشر 02 دنٌا هزبر زٌدان خلف  (1

 سعه وعشرونت 22 سبعة عشر 51 عشر اثنا 52 دٌانا ابراهٌم محمود احمد  (2

 سبعه وعشرون 21 عشره فقط 51 سبعة عشر 01 دٌانا اٌاد داود سلمان  (3

 واحد وثالثون 15 اربعة عشر 51 عشر سبعة 01 دٌانا محمد ذٌاب سلمان  (4

 واحد وثالثون 15 سبعة عشر 51 عشر ةاربع 51 رجاء خضر فاضل حسٌن  (5

 ه وثالثونست 13 ثمانية عشر 51 ثمانٌة عشر 01 رحمة علً حسٌن منصور  (6

 سبعه وعشرون 21 سبعة عشر 51 تسعه فقط 2 رحمه سجاد خضٌر عباس  (7

 سبعه وعشرون 21 اربعة عشر 51 رثالثة عش 01 رسل سعد خضٌر عباس  (8

 ثالثون 11 ثمانية عشر 51 عشراثنا  52 رسل صباح حسن سلطان  (9

 سبعه وعشرون 21 اربعة عشر 51 ثالثة عشر 51 رسل كاظم حسٌن حسن  (11

 سته وعشرون 23 ثالثة عشر 51 ثالثة عشر 51 رٌم ضاٌع سلمانرسل ك  (11

 سبعه وعشرون 21 اربعة عشر 51 عشر ثالثة 51 رشا جودت خلٌل محمد  (12

 احدى وعشرون 25 اثنا عشر 52 تسعه فقط 2 رغده جاسم محمد نصٌف  (13

 احدى وثالثون 10 ستة عشر 02 عشرخمسة  02 رغده محسن فاضل مجٌد  (14

 تسعه وثالثون 12 تسعة عشر 52 عشرون 21 جلٌل ابراهٌمرفاه عبد الرحمن   (15

 اثنان وثالثون 12 ستة عشر 53 ستة عشر 53 رفل فلٌح حسن عباس  (16

 سبعه وثالثون 11 ثمانية عشر 51 تسعة عشر 52 رقٌة احمد ابراهٌم حمادي  (17

 سبعه وثالثون 11 تسعة عشر 01 ثمانٌة عشر 01 رقٌه علً حسٌن خلٌل  (18

 سبعه وثالثون 11 ثمانية عشر 51 تسعة عشر 52 خلفرنا هاشم كاظم   (19

 اربعه وعشرون 21 ثالثة عشر 51 احدى عشر 55 رؤى حسٌن احمد عبدول  (21

 خمسه وثالثون 11 سبعة عشر 51 ثمانية عشر 51     رؤى زٌاد ناجً عبد  (21

 احدى وثالثون 15 ستة عشر 53 خمسة عشر   51     رؤى محمد ظاهر محمد  (22

 سبعه وثالثون 11 ثمانية عشر 51 تسعة عشر 52 ي عبد الكرٌمرٌا بركان غاز  (23

 سته وثالثون 13 ثمانية عشر 51 ثمانية عشر 51 زبٌدة خالد كامل رشٌد  (24

 اثنان وثالثون 12 اربعة عشر 51 ثمانية عشر 51 زهراء احمد شاكر محمود  (25

 تسعه وثالثون 12 عشرون 21 تسعة عشر 52 زهراء رعد عبد هللا داود  (26
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 احدى وثالثون 15 سبعة عشر 51 اربعة عشر 51 راء قٌس حسٌن محمدزه  (27

 تسعة عشر 52 اثنا عشر 52 سبعه فقط 1 زهراء محسن مهنا اٌدام  (28

 اثنان وثالثون 12 ستة عشر 53 ستة عشر 53 زهراء محسن ناٌف نوري  (29

 سبعه وثالثون 11 تسعة عشر 52 ثمانية عشر 51 زهراء محمد حسٌن علً  (31

 اثنان وثالثون 12 اربعة عشر 51 ثمانية عشر 51 مجٌد هادي زهراء محمد  (31

 سبعه وثالثون 11 تسعة عشر 52 ثمانية عشر 51 زهراء مراح حسن محمود  (32

 ثمانيه وثالثون 11 تسعة عشر 52 تسعة عشر 52 زهراء ٌاسٌن عبد ابراهٌم  (33

                            عام الماضً راسب فً االمتحانات لل                            زٌاد طه خضٌر عباس  (34

 سبعة عشر 51 عشره فقط 51 سبعه فقط 1 زٌنب اسماعٌل ابراهٌم خلٌل  (35

 سبعه وعشرون 21 اثنا عشر 52 خمسة عشر 51 زٌنب حمزة جعفر علً  (36

 عشرون 21 اثنا عشر 52 ثمانيه فقط 1 زٌنب حمٌد علً ردوف  (37

 اربعه وعشرون 21 بعة عشرار 51 عشره فقط 51 زٌنب خالد عباس صالح  (38

 سبعه وعشرون 21 اربعة عشر 51 عشرثالثة  51 زٌنب رافد عمر علوان  (39

 ثالثون 11 ستة عشر 53 اربعة عشر 51     زٌنب عبد الكرٌم كافً رفٌدي  (41

 ثالثه وثالثون 11 خمسة عشر 51 ثمانية عشر       51 زٌنب علً  عبد الرضا عبد األمٌر  (41

 ثالثون 11 سبعة عشر 51 ثالثة عشر 51 رزٌنب عودة عباس ناص  (42

 تسعه وثالثون 12 عشرون 21 تسعة عشر 52 زٌنب عٌفان مهدي عٌسى  (43

 تسعه وثالثون 12 عشرون 21 تسعة عشر 52 زٌنب واثق سلمان احمد  (44

 خمسه وعشرون 21 اربعة عشر 51 احدى عشر 55 زٌنة عبد السالم محمد صالح  (45

 ثمانية عشر 51 تسعه فقط 2 فقط تسعه 2    مزٌنه ذٌاب محمد كاظ  (46

 احدى وثالثون 15 سبعة عشر 51 اربعة عشر             51 زٌنه شالل حبٌب رشٌد  (47

 ثالثه وعشرون 21 ثالثة عشر 51 تسعه فقط 2 سارة صبحً صالح فرج  (48

 اربعه وعشرون 21 اربعة عشر 51 فقطعشره  51 سارة عبد الحافظ فلٌح حسن  (49

 احدى وثالثون 15 سبعة عشر 51 ة عشراربع 51 سارة فؤاد جبار شكر  (51

 سته وعشرون     23 خمسة عشر 51 احدى عشر 55 سارة مثنى حٌدر محمد  (51

 ثمانيه وثالثون    11 تسعة عشر 52 تسعة عشر 52 سارة محسن علٌوي  سلٌمان  (52

 سبعه وعشرون   21 اربعة عشر 51 عشر ثالثة 51 ساره ناٌف احمد رشٌد  (53

 سته وثالثون   13 ثمانية عشر 51 ثمانية عشر 51 جمٌلسجاد حسٌن علً   (54
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 اثنان وثالثون 12 ثالثة عشر 51 تسعة عشر 52 سجى رعد نجم محمد  (55

 ثالثون    11 ستة عشر 53 عشر اربعة    51    سجى سالم عكاب  احمد  (56

 اربعه وثالثون 11 سبعة عشر 51 سبعة عشر         51     سجى هاتف حربً حالوب  (57

 اربعه وثالثون 11 تسعة عشر 52 ة عشرخمس 51     خلٌل ابراهٌم عبد علً سحر  (58

 خمسه وعشرون 21 ثالثة عشر 51 عشر اثنا 52      سرى ذٌاب عباس فاضل  (59

 لم تباشر فً العام الحاضر +راسبة لعدم المباشرة فً العام الماضً  سرى علً حسٌن محمد  (61

 ثالثون 11 عشرخمسة  51 عشرخمسة  51 سرى علً مالك حمٌد  (61

 اربعه وثالثون 11 سبعة عشر 51 عشر سبعة 51     سرى فٌصل طه ٌاسٌن  (62

 ثالثه وعشرون 21 اربعة عشر 51 تسعه فقط 2 سرى كاظم مسعود مزعل  (63

 اثنان وثالثون 12 ثمانية عشر 51 اربعة عشر 51 سعاد جالل حسٌن هندي  (64

 سعه وثالثونت 12 عشرون 21 تسعة عشر 52 سكٌنة ظاهر علوان صالح  (65

 تسعه وعشرون 22 خمسة عشر 51 عشر اربعة 51 سماره جاسم احمد مبارك  (66

 ثمانية عشر 51 ثمانيه فقط 1 عشره فقط  51 سمر صبحً حسٌن راشد  (67

 ثالثه وثالثون 11 سبعة عشر 51 ستة عشر 53 سمٌرة عبد هللا نجم عبود  (68

 سبعه وثالثون 11 تسعة عشر 52 ة عشرثماني 51 سناء داود اسماعٌل زٌدان  (69

 خمسه وعشرون 21 سبعة عشر 51 ثمانيه فقط 1 حسني سالم علٌو سهاد   (71

 اربعه وثالثون 11 خمسة عشر 51 تسعة عشر 52 سهام مجٌد عدنان عبدالوهاب  (71

 سبعه وعشرون 21 خمسة عشر 51 اثنا عشر 52     سٌف علً محمد أحمد  (72

 سبعه وعشرون 21 عشراربعة  51 عشر ثالثة 51 شهد حارث موفق ابراهٌم  (73

 اثنان وثالثون 12 خمسة عشر 51 سبعة عشر 51 شهد حمٌد حسٌب علوان  (74

 خمسه وثالثون 11 سبعة عشر 51   ثمانية عشر 51 شهد عباس محمد عباس  (75

 ثمانية عشر 51 تسعه فقط 2 تسعه فقط 2 شٌبان إبراهٌم لطٌف برٌج  (76


