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 الدرجة النهائية  درجة االمتحان النهائي درجة السعي السنوي اسم الطالب ت

 كتابة رقما كتابة رقما كتابة رقما

1 
     اربع وعشرون 24 اسراء رياض عبد كاظم 

2 
     ثمان وعشرون  28 اسراء غازي ساهي عباس 

3 
     تسع وعشرون 29  اسماء رزاق كاظم صباح 

4 
     خمس وعشرون 25 عبد هللا افنان عبد االمير حسوني

5 
     اربع وعشرون 24 اماني محمد مانع دايخ

6 
     تسع وعشرون 29 تقى سامي عريبي محسن

7 
     سبع وثالثون 37 حنين محمد صدام ضمد

8 
     سبع وعشرون 27 محمدحنين نعمة جبر 

9 
     ثالثوناثنان و 32  دعاء رحيم احيمد عبود 

10 
     احدى وثالثون  31 دعاء رياض كريم حسون

11 
     ثمانية عشر  18 رحمة سعد عبد حسين

12 
     خمس وعشرون 25  رسل حازم سالم يوسف

13 
     اربع وعشرون 24 رسل علي عبد عبد الرضا

14 
     خمس وثالثون  35 جاسم عباسرغد خليل 

15 
     اربع وعشرون 24 ريام رافد احمد شامخ

16 
     ثالثــون فقط 30 عبيد زهراء صالح محسن

17 
     خمس وثالثون 35 زهراء صفاء عبد الحسن جبار

18 
     احدى وثالثون  31 زينب اياد محمد ديوان

19 
     اثنان وثالثون  32 زينب جابر محسن علوان

20 
     ثالثــون فقط 30 زينب كريم حسين دحام
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 كتابة رقما  كتابة  رقما كتابة رقما
21 

     خمس وعشرون 25 سارة علي رزاق بدر

عبد  سالي محمود شاكر 22

 الحسين
     ثالث وثالثون 33

23 
     اثنان وثالثون 32 سجى ستار كريم عبود

24 
     ثالث وثالثون 33 شمس خالد علي حسين

25 
     ثالثــون فقط 30 صبرية سلمان كزار جاسم

26 
     ثالث وعشرون 23 ضي كاظم عبد العباس امانة

عبير عبد الحمزة حسن  27
     ست وعشرون 26 روضان

28 
     ثالثــون فقط 30  غفران كاظم هادي عباس

29 
     احدى وثالثون 31 فاتن مهند مظلوم حسين

  فاطمة محمد عبد السادة 30

 عباس
     ثالث وثالثون  33

31 
     سبع وعشرون 27 فرح ابراهيم عبد هللا ديوان

32 
     اثنان وعشرون 22 مها جفات رحيم حرين

33 
     ثالثونست و 36 مينا حامد كاظم بلكوت

34 
     خمس وثالثون 35 نهلة عبد هللا نعيمة شنيبر

35 
     ثالث وثالثون 33 نور جميل حمزة مزهر

36 
     سبع وثالثون 37 حمود نور عماد فاضل

37 
     عشــرون فقط 20 هبة عدنان عبد زيد نعمة

هدى ماجد عبد الرزاق  38
     ثالثــون فقط 30 حسين

39 
     سبع وعشرون 27  هديل حميد عبد هللا كاظم


