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2020-2021 

 

 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجحة ابرار جعفر موسى بدر  1

 استضافة احمد رجه عبد احمد  2

 استضافة احمد عناد هادي شاكر  3

 ناجحة اسراء جواد كاظم عباس  4

 استضافة اسراء كريم عبد برتاو  5

 ناجحة اسراء مهدي عبد مهدي  6

 ناجحة االء احمد سعيد حسين  7

 ناجحة ايات سجاد غني عزيز  8

 ناجحة أديان عبد االمير حسين  9

 ناجحة أسماء رشاد علي محمود  11

 ناجحة أسماء ماجد حميد سعد  11

 ناجح أمير علوان كامل علوان  12

 ناجح باقر حميد جاسم  13

 ناجحة بتول فارس عبدزيد حسن  14

 ناجحة بدور حليم وناس عمران  15

 ناجح بشير حسين فاضل صخي  16

 راسبة ابراهيم حسينبنين جليل   17

 ناجحة بنين فاضل عبد زيد خضير  18

 ناجح بهاء قاسم حسن محسن  19

 ناجحة تبارك صادق قاسم محمد  21

 ناجحة تبارك فليح عناد عاكول  21

 ناجحة تبارك مجهول مدلول علول  22

 ناجحة تقى محمد سعيد مهدي  23
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 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجح جاسم محمد عبدالرضا فنيطل  24

 ناجحة جنان صالح عبد الحسين كاظم  25

 ناجح حسن علي جوده داود  26

 ناجح حسن قاسم طراد جوده  27

 ناجح حسن هيثم حسن عطيه  28

 ناجح حسنين فالح حسن حسين  29

 ناجح حسين حيدر رسول مهدي  31

 استضافة حسين طالب سعود غميس  31

 استضافة حسين طعمه رهيف موحان  32

 ناجح حسين علي صالح عبد الرزاق  33

 ناجح حسين علي عباس عبيد  34

 ناجح حسين محمد رضا عبد الحميد   35

 ناجح حسين محمد كبوري زغير  36

 ناجح حمزه حسن ناصر طعيمه  37

 ناجحة حوراء علي حسين ساجت  38

 ناجحة حوراء منصور عويد حسين  39

 ناجح حيدر عبداالمام عوده مالك  41

 ناجحة دعاء فالح جابر شريف  41

 ناجحة هاديرسل سمير كاظم   42

 ناجحة رسل علي زهير حسين  43

 ناجح رسول كاظم حسين عالوي  44

 ناجحة رقية جاسم حسين ناهي  45

 ناجحة رقية علي محمد حسين عبد الجبار  46

 استضافة روان ميثم ياسر محسن  47

 استضافة ريام سامر مجيد اسمير  48

 ناجحة ريام ياسين كاظم ُمطلب  49
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 النتيجة اسم الطالب ت

 ناجحة عبد جاسمزهراء حسن   51

 ناجحة زهراء حيدر جاسم متعب  51

 استضافة زهراء خضير عجرش شبيب  52

 استضافة زهراء عبد محمد جاهل  53

 ناجحة زهراء عقيل عبد الكاظم جبار  54

 ناجحة زهراء علي مصطفى كاظم  55

 ناجحة زهراء غانم كريم  56

 ناجحة زهراء فاضل كاظم حمادي  57

 استضافة زهراء ماهر صالل محيسن  58

 ناجحة زهراء محمد فليح محمد  59

 مكملة زهراء ميثم ثجيل هادي  61

 ناجح زيد عادل ناجي سعد  61

 ناجحة زينب احمد عبد الحسين جاسم  62

 ناجحة زينب جبار نوح عكله  63

 ناجحة زينب عبيس علوان محيميد  64

 ناجحة زينب فالح مهدي عطشان  65

 ناجحة زينب مهدي حسن رضا  66

 ناجحة زينب يوسف مدلول جبر  67

 ناجحة َسجـا أحمد عبد الهادي كاظم  68

 ناجحة سارة بشير شنشول علي  69

 ناجحة ساره حيدر كاظم جوده  71

 ناجح سجاد عدي كاظم جلوب  71

 ناجحة سرى خالد عباس غني  72

 مكمل سالم عارف عطيه محمد  73

 ناجحة شهد اركان حميد بيده  74

 ناجحة شهد كريم عبد الكاظم خليل  75

 ناجحة شيردل جالل مجيد امين  76

 ناجح صادق حيدر جليل جابر  77

 ناجحة رسل محمد عليوي   78
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 مكملة طيبة فاضل موسى هادي  79

 ناجحة طيبه عالء داشي عبد العباس  81

 ناجحة ظفر صالح فليح  81

 ناجح عباس شاكر حمزه كاظم  82

 ناجح عباس ناظم ظاهر عبد  83

 ناجح كاظمعلي حيدر جواد   84

 ناجح علي صالح محمد سلمان  85

 راسبة زينب صبر بدر   86

 ناجح علي عبد جاسم حبيب  87

 ناجحة مائدة حمادي عودة حسين   88

 ناجح علي فؤاد محمد رضا اسماعيل  89

 ناجحة غدير جاسم نعمه حسين  91

 ناجحة غفران ابراهيم كاظم عليوي  91

 ناجحة فاتن فرات جبار سعد  92

 ناجحة عزوزفاطمة محسن عبيد   93

 ناجحة فاطمه هيثم عبد الرزاق  94

 ناجحة فضاء حميد صافي حاتم  95

 ناجحة قبس محمد شمخي حسن  96

 ناجح كرار خلف چايان سلمان  97

 استضافة كرار نجاة زمان حيدر  98

 استضافة كلثوم صباح خريبط كمندور  99

 مكمل محسن عباس عزيز جابر  111

 ناجح محمد سند وفي نور  111

 ناجح محمد صالح مهدي خضير  112

 استضافة محمد عبداالمام شياع سرداح  113

 ناجح محمد قاسم محمد رضا محسن  114

 ناجح محمد مهند عكاب مديخل  115

 ناجح مرتضى كاظم حلص حمادي  116

 ناجح مرتضى كريم عبيد  117
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 ناجحة مريم حسن علوان حمادي  118

 ناجحة مريم عبد الرحيم سلطان منصور  119

 ناجحة عالء عبيد جاهلمريم   111

 ناجحة مريم علي عبد الحسين عباس  111

 ناجحة مريم علي عبيد علوان  112

 ناجحة مريم قاسم محمد عبود  113

 ناجح مسلم سالم حمزه سلمان  114

 ناجح مصطفى علي ناهي جبر  115

 ناجح منتظر حيدر هادي يوسف  116

 ناجحة منى راجح عبد الحسين نعمه  117

 استضافة مهدي جواد كاظم طشر  118

 ناجحة مينه صالح مهدي صاحب  119

 ناجحة نبأ حسين عبادي عبد  121

 ناجحة نداء سالم عداي عويد  121

 ناجحة نرجس نعمان عبد اليمة كاظم  122

 استضافة نهايت علي عباس حبيب  123

 ناجحة نور حيدر حسن جاسم  124

 ناجحة نور فراس رشيد سعدون  125

 ناجحة نوره حسن وحيد  126

 ناجحة طرخان حمدهبه أحمد   127

 ناجحة هدى عامر كاظم محمد  128

 ناجحة هنادي حمزة جاسم محمد  129

 ناجح ياسر علي حسين رحيم  131

 ناجحة يمامه رياض محمد علي  131

 استضافة نور الهدى احمد عبد هللا  132

 مكمل حيدر مشتاق ناصر زايد  133

 مكملة فاطمه رحمن عبد دوار  134

 ناجحة كوثر حسن عباس   135

 راسبة زينب حيدر مجيد عبد   136
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 مكمل ابراهيم فراس هادي  137

 ناجحة زينب حسين جمعة )تحميل(  138

 راسب جعفر الصادق احمد طالب  139


