
 (9/2019/ 9االثنين( المصادف )اختبار يوم )

 المجموعة االولى 

 اسم الطالب ت

 استبرق عقيل عباس صدام / العلمي   .1

 زهراء جبار عبد الحسين  / العلمي   .2

 رقية عبد الحسين / العلمي  .3

 ايمان دايم خيري / العلمي  .4

 / العلميايمان كامل هادي   .5

 سجى علي محسن لفته / العلمي  .6

 عبير عبد الباقي كاظم / العلمي  .7

 زينة قحطان جابر كاظم / العلمي   .8

 حوراء رياض حساني مزهر / العلمي  .9

 زينب غانم خدام مسلم / العلمي  .10

 روان مهدي شاكر امين / العلمي   .11

 اسيل نجاح جواد كاظم / العلمي  .12

 صابرين عامر شنان جبر / العلمي  .13

 شيماء حاتم محمود مهدي / العلمي  .14

 جميلة عبد علي كريم / االدبي   .15

 نورة شاكر حبير محسن   / االدبي   .16

 ايات حسين عيدان / االدبي  .17

 / االدبيزهراء علي خيري   .18

 / االدبيحوراء عباس جالب   .19



 زهراء كاظم ناصر حمزة / االدبي  .20

 / االدبينور صباح محمد كاظم   .21

 زهار عباس جالب / االدبي  .22

 االدبي ازهار جاسم ضاجر جالب /  .23

 / االدبيغفران حسين علي رشيد   .24

 / االدبينرجس كريم شياع عبد   .25

 سراب كاظم كريم مرزة / االدبي  .26

 فرح احمد نعمة محسن / االدبي  .27

 نورا يعقوب مديون عباس / االدبي  .28

 زهراء فارس كريدي  / االدبي   .29

 ايات عبد الرضا سلمان / االدبي  .30

 زهراء محمد جاسم محمد / االدبي  .31

 / االدبيبنين نعيم حاتم عبود   .32

 نسرين مهدي كشاش / االدبي  .33

 / االدبيزينب راتب فاضل جويان   .34

 نور صباح محمد كاظم / االدبي  .35

 زهراء عباس جالب  / االدبي  .36

  / االدبي  جودي سالم شهالء  .37

 فاطمة علي بدري لفته/ االدبي   .38

 نور الهدى محمد عبد الشهيد / االدبي  .39

 

 

 



 المجموعة الثانية 

 اسم الطالب ت
 المهني -  /اسراء مشكور لطيف  1

 المهني -  /غفران اسامة حكمت  2

 نوران اسامة حكمت حسن/ المهني  3

 نور الهدى كاظم / المهني  4

 زينب محمد كامل محسن / المهني  5

 فرقان جواد كاظم عويز  /المهني  6

 نسرين ناصر كامل محسن / المهني  7

 المهني  / اديان جمزة هادي هاشم 8

 زينب عبد الحسن شالكة/  المهني 9

 رجاء كريم حسين / المهني  10

 ياسمين عليوي عبد جياد / المهني  11

 


