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درجة الفصل 

الثاني

درجة السعي 

رقما

72962817ريسان حميد عبيد علوان1

145191351837زكي عادل عبد العالي نعمة2

121131031326زهراء احمد عيال شنون3

12315751227زهراء خضير جدعان جفات4

54935817زهراء سعد سالم عبد الحسن5

35815614زهراء صالح جاسم مهدي6

9413651124زهراء عباس عبد الزهره منذر7

113141151630زهراء فالح حسن صاحب8

8311751223زهراء محمد ابراهيم راشد9

14519951433زهراء محمد طاهر جابر10

8513741124زيد جواد عبد هللا عبيد11

10212851325زيد فاضل موسى زباله12

841254921زيد محمد عبد الحسين جاسم13

731043717زيد منير حميد عبد الحسين 14

13417951431زينب الكبرى حيدر عبد الحسين عبد علي15

114151051530زينب باسم عبد الحسين علي16

10515951429زينب جاسم مالك مرزه17

651145920زينب حسين كامل مهدي18

10515951429زينب حيدر غفار محمد19

8311841223زينب خالد علي عبد المهدي20

7310551020زينب طالب عبد الحسن شري21

83114415زينب فليح صاحب كاظم22

831145920زينه نجاح عباس علي23

00000ساجد احسان علي24

1031335821ساره ابراهيم عليوي حسين25

10414851327سجاد علي جاسم عبيد26

13417951431سجاد فالح حسن ناجي27
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93121041426سجاد محمد غطريف كاظم28

53825715سجى حسين ابراهيم عليوي29

8311551021سجى عالء أحمد محمد30

831154920سجى فاضل علي عزاوي31

0000سجى قاسم جبر محمد32

0000سجى مؤيد كاظم عبود33

0000سجى نجم عبود عالوي34

6511751223سراب مهدي كاحد عبيد35

551034717سرى سامي اسماعيل نعمه36

9514551024سرى نعمان حاتم حسين37

8412851325سميه سجاد حنتوش  رضا38

551025717سناء عماد كامل حسن39

921154920سيف علي ناجي عبود40

6410551020سيف مهدي  جابر عبد41

0000شاه زنان علي طاهر هاشم 42

125171251734شهد رضا مهدي رضا43

14418641028شهد عبد الستار جبار سلمان44

135181251735شهد فاضل خضير راضي45

10313851326شهد نجاح عبد العظيم جودة 46

0000شيماء عايد قاسم حسين47

1041441519صابرين حسون عبود  عواد48

12416951430صابرين غانم رحيم راجي49

8513951427صالح حسن احمد عبد الزهرة50

6511651122صفاء باقر احمد محمد أ51

731023515صفاء عباس خضير عباس 52

7411551021ضحى جاسم سلمان جاسم 53

10515851328ضياء محمد عبيد علي 54

10313741124طاهر جبار كاظم ابراهيم55

6511751223طيبة سعد كامل أسدخان56

10515751227ظالل سامي مراد حسوني         ذ ذذ57

105151151631عباس عبد الحسن عبد الزهرة58

72943716عباس عبد الحسين رحيم حسون59



54942615عباس عبد هللا عبد العالي 60

42622410عباس عقيل باقر جابر61

1111262820عبد اللطيف محمد مديور ردام62

9312951426عبد هللا جاسم بلبول63

0000عبدهللا عبيد مرار64

0000عبير تحسين فارس65

115161051531عذراء فاهم نادر جبار66

35835816عقيل حميد هادي 67

9413751225عقيل علي مهدي صالح68

145191351837عالء علي جبار برهان69

13417751229عالء محمد فاضل كريم70

32523510علي اكبر خالد غالب مطر 71

5563914علي جاسم محمد حسن72

741144819علي جواد جساب كاظم73

7310741121علي حسين هديب جعاز 74

1241663925علي حميد راضي عبد الحسين75

8513651124علي سلمان حاجم سلطان76

13114941327علي شهيد عبد زيد عباس77

831125718علي عباس عويد حسن78

8412551022علي عبد زباله ساجت هميم 79

751235820علي عسكر رحمن فارس80

731035818علي عماد ياسر خضر البو حميدي81

0000علي محمد هادي ياسين82

80853816علي مهدي خرباط بالك 83

45935817علياء عباس خضيرعليوي84

841232517علياء كامل ارحيم ناجي85

831144819عمار حسين علي عبود86

33643713عون فاضل عبد العادل هادي87

8513751225عيسى عباس عبد علي عبد هللا88

8513651124غسان بليغ كاظم دالي89

12517851330غفران صالح مهدي حسين90

91000



1041435822تحميل/شبل حيدر 

2350227عبد الحميد خالد مقداد

6410651121رؤى رعد جمعة



ً درجة السعي كتابتا
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