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احلالةاسم الطالبت

ناجحأبرار فاضل عبد الوهاب جاسم1

ناجحأساور قاسم محمد مكطوف2

ناجحابتهال فيصل غازي جابر3

ناجحابرار خالد باقر عبد السيد4

ناجحابو الحسن سليم شريف صالح5

ناجحاستبرق طه شرهان راضي6

ناجحاسراء ناظم كاظم عبد النبي7

ناجحاسيل علي جبار مكطوف8

ناجحام البنين احمد حمزة عباس9

ناجحام البنين ضياء رعد قاسم10

ناجحام البنين عباس احمد حسن11

ناجحام البنين عباس علي محمد12

ناجحام البنين عالء مهدي عبود13

ناجحامنه عبد الحسن كريم محسن14

ناجحانتظار عبد العالي منشد مشمور15

ناجحانصاف احمد محمد عبد الرحمن16

ناجحايات امين داود سالم17

ناجحايات رشيد مجيد عبدالنبي18

ناجحايمان خليل ابراهيم سلطان19

ناجحايه كاظم حسين فياض20

ناجحبتول ابراهيم فيصل جبارة21

ناجحبراء وليد عبد الجبار عبد الحسن22

ناجحبنين حسن توفيق كريم23

ناجحبنين زهير يعقوب يوسف24

ناجحبنين سامي سمير جري25

ناجحبنين شاكر محمود علوان26

ناجحبنين عادل نجم عبود27

ناجحبنين عباس عبد االمام عباس28

ناجحبنين فاضل اسماعيل شمندل29

ناجحبنين محمد عبودي صالح30

ناجحبنين وارد حنون ابو الهيل31

ناجحتبارك رعد خريبط محمد32

ناجحتبارك ستار عبد الجبار عبد33

ناجحتبارك عالء خشان سلطان34

ناجحتقى باسل عبد االمام عيدان35

ناجحجعفر طه جعفر حسين36

ناجحجنات اياد محسن حمود37

ناجححسن عبد الزهرة صبري محسن38

ناجححسنين عبدالرحيم موسى عيسى39

ناجححسين علي ربح عبد الزهرة40

ناجححوراء احمد خلف عطيه41

ناجححوراء نجم عبدالزهرة محمد42

ناجححوراء نعيم مزعل مطلك43

ناجححيدر أسامة كاظم محمد44

ناجحدعاء يعقوب حسين يعقوب45

ناجحديار هيثم غاوي شريجي46



ناجحرحاب طالب عبد النبي حنون47

ناجحرفيف رمضان مهلهل سدخان48

ناجحرقية عدنان خلف ثجيل49

ناجحرقيه عبد الرحمن محمود عبد الكريم50

ناجحزهراء جاسم محمد ظاهر51

ناجحزهراء صالح مهدي محسر52

ناجحزهراء عادل عبد االمير راضي53

ناجحزهراء عبد الصادق جاسم صبيح54

ناجحزهراء قاسم احمد عبد الرضا55

ناجحزين العابدين اسعد عبدالكريم عبدالحسن56

ناجحزين العابدين عذب كنش عبدالسادة57

ناجحزينب احمد شاكر ظاهر58

ناجحزينب اسعد جابر عبد الواحد59

ناجحزينب اسماعيل ابراهيم عباس60

ناجحزينب تقي فاضل حسن61

ناجحزينب حازم عباس شبيب62

ناجحزينب حازم علي خليل63

ناجحزينب خلف محمد عبد الحسن64

ناجحزينب خليل غالي جاسم65

ناجحزينب دارم عبد النبي فهد66

ناجحزينب رجوان عبد االمير علوان67

ناجحزينب زهير عبد الصاحب عبد المهدي68

ناجحزينب ضياء كاظم علي69

ناجحزينب عزيز هادي حمادي70

ناجحزينب عزيز هاشم غياض71

ناجحزينب مازن غازي عبد الكريم72

ناجحزينة عبدالكريم مردان رحيم73

ناجحسارة شاكر عبيد عبدالرزاق74

ناجحسبأ فياض حنون عالو75

ناجحسجى هيثم شاكر عبد الرزاق76

ناجحسندس اسعد عبد الكريم عصفور77

ناجحشمس فؤاد عاجل نايف78

ناجحشهد جمال كاظم شاهين79

ناجحشهد محمد عبد الستار عبد الساده80

ناجحصفا قاسم سعود سلوم81

ناجحضحى علي لفتة82

ناجحطه عبد الكريم خلف عناد83

ناجحعادل حسين عباس عبد الكريم84

ناجحعبد هللا قيس عبدهللا نجم الراشد85

ناجحعبد هللا مشتاق ناصر محمد86

ناجحعبدالسالم سلمان داود صالح87

ناجحعذراء دريد أحمد عبد88

ناجحعذراء عبد الزهرة عبد هللا سلطان89

ناجحعلي الكرار حميد عبد الكريم كريم90

ناجحعلي بهاء عبد المحسن دراج91

ناجحعلي خالد خوام شاهين92

ناجحعلي عبدالزهرة حسن مطلب93

ناجحعلي قاسم خلف عطيه94

ناجحعلي مصطفى خضير عباس95

ناجحعلياء تقي كاظم تقي96

ناجحعمار قاسم سعود سلوم97

ناجحعمر اسعد عبدالقادر فالح98

ناجحغادة غانم عبد الكريم عبد الحسين99



ناجحغدير رعد حسن سلمان100

ناجحغدير محسن عبد الحسن عبد العالي101

ناجحغفران علي حسين دنان102

ناجحغفران ناجح عبادي عبد الصاحب103

ناجحفاطمة احمد بستان عبود104

ناجحفاطمة جبار حسين علي105

ناجحفاطمة جواد كاظم عبد الحسين106

ناجحفاطمة حسن علي حسين107

ناجحفاطمة صباح علي مظلوم108

ناجحفاطمة علي عبد هللا عرير109

ناجحفاطمة محمد سعيد مطر110

ناجحفاطمة مرتضى عبد الحسين جاسم111

ناجحفاطمة ميثم احمد جاسم112

ناجحفاطمة نصير خزعل زناد113

ناجحفاطمة هاشم ياسر عبد هللا114

ناجحفاطمه اسعد قاسم عبد هللا115

ناجحفاطمه جاسم محمد يوسف116

ناجحفاطمه سالم جميل رجب117

ناجحفاطمه شاكر غازي فيصل118

ناجحفاطمه عبد هلل عاشور فرج119

ناجحفاطمه عمار عبد السالم عبد الغفور120

ناجحفاطمه فرحان عبيد كريم121

ناجحفاطمه ناظم فهد جاسم122

ناجحفي عيسى عبد الحسين ابراهيم123

ناجحقطر الندى ناظم زوير غانم124

ناجحكرار جاسم محمد عبدعلي125

ناجحكرار كاظم حسن جبر126

ناجحكريمه رياض قاسم مهدي127

ناجحمؤمل ثائر عبد الرزاق شكاصي128

ناجحمؤمل رافد عبد الجبار عبد الحسن129

ناجحمحمد باقر امجد محمد نعمه130

ناجحمحمد جواد كاظم علي131

ناجحمحمد حميد شاتي خضير132

ناجحمحمد عودة ياسين عبدالخضر133

ناجحمحمد مهدي عزيز عبود134

ناجحمرتضى رحيم راضي ياسين135

ناجحمريم عمران حميد محمود136

ناجحمسرة حليم سلمان غريب137

ناجحمشاعل سالم عاشور خلف138

ناجحمصطفى حسن زاكي فايز139

ناجحمصطفى غانم يوسف140

ناجحموسى نمير عبد ناصر141

ناجحناجي جاسب حسين عبد هلل142

ناجحنبأ عبد العزيز عبد الرزاق طه143

ناجحنبأ مسلم مهدي كريم144

ناجحنجالء ضياء خليل عبد المجيد145

ناجحنرجس عالء صبيح عريبي146

ناجحنرجس علي عطية عوده147

ناجحنغم نصير جابر عيسى148

ناجحنور احمد سالم محمد149

ناجحنور صباح نوري عبد الكريم150

ناجحنور ضياء علي نعمه151

ناجحنور عبد االمير عادل داود152



ناجحهاجر نوزي محاول كعيبر153

ناجحهدى خالد طاهر حسين154

ناجحهدى فرحان ثجيل منشد155

ناجحوسام رعد خلف راشد156

ناجحوفاء جعفر عوده عاتي157

عبورابراهيم بدر ناصر حسين158

عبوراحمد عدي احمد شهاب159

عبوراحمد عمار عباس عبدالرضا160

عبوراحمد محمد مسلم جبار161

عبوراسراء زكي عبد الجبار مرزوق162

عبوراسراء يوسف عبود يوسف163

عبورالحسن محمد طعمه164

عبورالهام سعيد حمزه مجيد165

عبورايه عبد الرحمن عبد الجبار صالح166

عبوربنين جواد كاظم والي167

عبوربنين كريم شنين صوالغ168

عبوربنين مهدي محمد كاظم169

عبورحسين عبد الساده شهاب صيهود170

عبورحسين علي عويد جاسم171

عبورحوراء حسن جاسم شريف172

عبورحوراء عدنان مردان جازع173

عبورحيدر رحمة عبد المحسن علي174

عبورخديجة اركان عدنان حسن175

عبورخديجه جميل عوض كاظم176

عبوردرة نمير محمد وداد177

عبوررهام حسين عباس عطيه178

عبورروان راضي عبود عويز179

عبورزهراء حازم ستار عاكول180

عبورزهراء صالح حنون صيهود181

عبورزهراء واثق سبتي خلف182

عبورزيد اسماعيل بناي عبد الحسن183

عبورزيد بشير عثمان محمد184

عبورزينب امجد محمد عبد هلل185

عبورزينب حيدر زياره ناصر186

عبورزينب فالح حسن فرج187

عبورسوسن جبار خلف ناطور188

عبورشيخه عامر عبد الصمد شاكر189

عبورشيماء باسم محمد عبد الجليل190

عبورعلي حمد عوده عبد الكريم191

عبورعماد مشتاق طالب حاتم192

عبورفاطمة توفيق عبد الهادي عبد193

عبورفاطمه منذر عبدهلل حمزه194

عبوركرار فرات خريبط عبود195

عبورمحمد جاسم محمد حبيب196

عبورمروه عدنان عبد الحسين عبد الرضا197

عبورمريم حيدر عبد علي عبد الهادي198

عبورمريم مشرق كاظم عبد199

عبورمريم منعم احمد عبدالؤاحد200

عبورمالك باسم ناذر حسون201

عبورمنار باسم عناد زايد202

عبورميسم فهمي ناجي مبارك203

عبورنبأ مؤيد عبد الواحد حمود204

عبورنرجس نوري عباس معتوق205



عبورنور الهدى جمعه عمار اكريدي206

عبورنور الهدى عبد الخالق حسن معيوف207

عبورنور محمد جاسم مطشر208

عبورنور وليد معتوق حنون209

عبورهدى حيدر فاضل صيهود210

عبورياسمين عبد الكريم حسين محمد211

عبورياسين محمد سعيد جاسب212

راسباوسام ضياء سالم جعفر213

راسبايات رمزي جميل شامخ الغراوي214

راسبايمان فاضل عبد الرضا عبد مبارك آل العلي215

راسببنين رعد كاظم علي216

راسبجاسم طه ياسين لفته المالكي217

راسبحسن هادي عبد الزهره عبد النبي218

راسبحسين عالء رحيم منصور المحمد219

راسبحسين علي ياسين رجب الرفاعي220

راسبحسين ناجي رحمة عزيز221

راسبحوراء فاضل كاظم جبر222

راسبحيدر ماجد حميد عبيد223

راسبحيدر نوري هاشم لعيوس224

راسبخديجه ساجد جليل فهد البديري225

راسبرامي مصعب خليل خلف226

راسبرضا مهند طالب علي الحطبان227

راسبرقية أحمد عبد الحسن228

راسبزهراء سلمان عباس جودة الشكبان229

راسبزهراء عماد جمعة حطاب آل محسن230

راسبزينب سالم جالب راضي االبراهيمي231

راسبزينب فائز عذافه خشجوري232

راسبشهد عادل محسن هادي233

راسبشوك مازن سالم سامي المرابحي234

راسبعبد العزيز ياسين طه نعمة235

راسبعز الدين حكيم شالل236

راسبعلي جاسم محمد علي237

ترقينغزوان فيصل خالد خزار آل عنكود238

راسبفاطمة رمضان راشد خفيف239

راسبفيصل فالح فيصل فاضل جبارة240

راسبمحمد عبد الحسن عبد العزيز عبد الحميد241

راسبمصطفى عباس حسين محيسن242

مؤجلاسماء ابراهيم سمير حسين الحجاج243


