
الدراسةالنتيجةاالسم

الصباحيةناجحابتهال قاسم أحمد حمادي

الصباحيةناجحاحمد اياد ريسان مسلم

الصباحيةناجحاحمد راشد علي نايف

الصباحيةناجحاسراء سعد هللا كريم مايخان

الصباحيةناجحايوب نعمه راشد فنيخر

الصباحيةناجحبراء سالم كزار حسين

الصباحيةناجحتبارك حامد عبيد خليف

الصباحيةناجحتبارك حيدر نذير صالح

الصباحيةناجحتبارك عبد العباس لطيف عبد الرحمن

الصباحيةناجحتقى اسماعيل جاسم خلف

الصباحيةناجحتقى جمال حسين سلومي

الصباحيةناجحجهاد اياد علوان ناصر

الصباحيةناجححاتم كريم حاتم جابر

الصباحيةناجححسن قاسم حمزه شنان

الصباحيةناجححسين حاكم شاهين جبر

الصباحيةناجححسين رياض رحيم بعيوي

الصباحيةناجححسين سعيد سرحان ناهي

الصباحيةناجححسين عبد الرضا محمود سوادي

الصباحيةناجححسين عالوي عبد هللا حكاش

الصباحيةناجححمد شهاب احيال شكبان

الصباحيةناجححنين صالح مهدي كاظم

الصباحيةناجححوراء باسم جالب شبلي

الصباحيةناجححيدر حسن عنيد حسين

الصباحيةناجححيدر مطر شتيوي عبيد

الصباحيةناجحدعاء علي باقر عباس

الصباحيةناجحرانيا طالب احمد حسين

الصباحيةناجحرشا محمد سالم حمدي

الصباحيةناجحرياض حسن كريم رسن

الصباحيةناجحزبيده كريم وحيد هاشم

الصباحيةناجحزهراء رياض احمد نظامي

الصباحيةناجحزهراء شاكر وادي محسن

الصباحيةناجحزهراء عبد الستار كاظم داود

الصباحيةناجحزهراء عبد جوده عجيل

الصباحيةناجحزين العابدين خيري تايه رهيف

الصباحيةناجحزين العابدين كامل عبد الساده داخل

الصباحيةناجحسجاد عبد الرضا مصطفى ميرزا

الصباحيةناجحسعد جابر صافي لواح

الكردية اللغة قسم/  األولى المرحلة نتائج



الصباحيةناجحسليمان حامد جاسم حرج

الصباحيةناجحسيف عباس عطيه ريحان

الصباحيةناجحشذى عالوي فاهم كاظم

الصباحيةناجحصادق علي كاظم الزم

الصباحيةناجحطه عالء كريم ياسين

الصباحيةناجحطيبه احمد بدري هاشم

الصباحيةناجحعباس عالوي كاظم عباس

الصباحيةناجحعبد الرزاق ستار عباس جالي

الصباحيةناجحعبد السالم حميد اسماعيل ابراهيم

الصباحيةناجحعبد هللا سامي عبد هللا احمد

الصباحيةناجحعلي عباس حسن حسين

الصباحيةناجحعلي عبد الواحد مالك عبيد

الصباحيةناجحعلي فاضل محسن سلطان

الصباحيةناجحعمر خليل ابراهيم فرحان

الصباحيةناجحفاتن مجيد جبر حافظ

الصباحيةناجحفاطمه الزهراء احمد عساف محمود

الصباحيةناجحفاطمه صالح صبري حسن

الصباحيةناجحفاطمه مؤيد عبد الزهره محسر

الصباحيةناجحكرار حسن خليل نهره

الصباحيةناجحكرار عواد جوده كاظم

الصباحيةناجحكرار نعيم عبيد مجلي

الصباحيةناجحكريم سالم عباس عنوه

الصباحيةناجحكريم هاشم حايف راضي

الصباحيةناجحكوثر رياض رواد عباس

الصباحيةناجحليث كاظم كصل عنصيل

الصباحيةناجحمحمد ترف خضير بشيار

الصباحيةناجحمسلم صباح عباس محمد

الصباحيةناجحمصطفى حميد محسن عطيه

الصباحيةناجحمصطفى هيثم هادي راضي

الصباحيةناجحمعتز وهاب نعمه طراد

الصباحيةناجحمنتظر محمد نهاب طالل

الصباحيةناجحمؤمل راجي جنخير عباس

الصباحيةناجحميسم عبيد حمود عوده

الصباحيةناجحنبأ خالد حسن حمد

الصباحيةناجحنرجس جواد عبود حسن

الصباحيةناجحنور شنيع سلمان دواح

الصباحيةناجحوجدان ناشي صفاري كاظم

الصباحيةناجحوسام مجيد عباس جبر

الصباحيةناجحيسرى عالوي فاهم كاظم


