
 

 المجموعة االولى  7142/  9/ 41 المصادف( الخميس) يوم  اتاختبار

 الفرع  اسم الطالب  ت

 االدبي فردوس ثعبان كاظم عتفوص  .1

 االدبي زهراء كريم جير   .2

 االدبي مريم محمد عبد حسن  .3

 االدبي غفران عباس كاظم حمزة  .4

 االدبي تمارة ياسين حمزه حميدي  .5

بياالد خشان اقبال حسين لفتة  .6  

 االدبي زينب ماجد ثامر موسى   .7

 االدبي بيادر علي حمزة حسين   .8

 االدبي اسراء رزاق مرزوق عمران   .9

 االدبي اسماء عماد فؤاد عبد   .11

 االدبي حوراء محمد جاسم محمد  .11

 االدبي الكاظم شعبان رسل جواد عبد  .12

 االدبي مروة حميد حسن سلطان  .13

 االدبي بتول مهدي كاظم ابو دعينه  .14

 االدبي زيدان حيدر يقين سرمد  .15

 االدبي بتول شالل طارش عيدان  .16

 االدبي جنان عباس خضير ناشي  .17

 االدبي اسراء عبدالهادي حسون هليل  .18

 االدبي تماره سالم محمد بلبول  .19

 االدبي هيلين ستار هادي مجلي  .21

 

 



 

  الثانية المجموعة  7142/  9/ 41 المصادف( الخميس) يوم  اتاختبار

 الفرع  الطالب اسم  ت

 العلمي  اشراق سعيد محمد عباس  .1

 العلمي ابتسام حميد محسن  .2

 العلمي ازهار حسين ناصرحسين  .3

 العلمي زهراء سمير محي كاظم  .4

 العلمي زينب عباس خضير ناشي  .5

 العلمي زينب فوزي اسد مع هللا  .6

 العلمي السادة محمد ريام علي عبد  .7

 العلمي شهد احمد حمزة كاظم  .8

 العلمي افراح عودة عاجل زغير  .9

 العلمي زينب قابل محمد حمزة  .11

 العلمي رفل فارس جواد كاظم   .11

 العلمي سكينه داخل غازي عريبي  .12

 العلمي زينب علي كاظم اجبير  .13

 العلمي حنان فؤاد خضير عباس  .14

 العلمي اشراق سعيد محمد عباس  .15

 العلمي ابتسام حميد محسن  .16

لميالع ازهار حسين ناصرحسين  .17  

 العلمي زهراء سمير محي كاظم  .18

 العلمي زينب عباس خضير ناشي  .19

 العلمي زينب فوزي اسد مع هللا  .21

 العلمي نغم ناجي فاهم عبد  .21

 



 

  الثالثة المجموعة  7142/  9/ 41 المصادف( الخميس) يوم  اتاختبار

 الفرع  اسم الطالب  ت

 المهني مريم كريم حسن مزيعل  .1

 المهني خوة حمزةاال زهراء يوسف عبد  .2

 المهني جاسم حنين حسين سلمان  .3

 المهني غفران جواد رحيم مطلب  .4

 المهني انسام حسين علي حسون  .5

 المهني هند عدنان عبيد محمد  .6

 المهني زينب حمزه ثويني زغير  .7

 المهني زهراء رحيم مردان  .8

 المهني نورة كاظم جبر عزيز  .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


