
الدراسةالنتيجةاالسم

الصباحيةناجحإبراهيم عبد العباس محمد سيد

الصباحيةناجحاحمد حسن قادر علي

الصباحيةناجحاحمد حسين عبد هللا خضير

الصباحيةناجحاحمد علي كاظم ديان

الصباحيةناجحاحمد مصطفى عايد جبر

الصباحيةناجحاديان هاني عباس عبيد

الصباحيةناجحازهر حليم وناس عكار

الصباحيةناجحاطياف موسى سريبت نجرس

الصباحيةناجحايات شعالن صالح ابراهيم

الصباحيةناجحاياد حكيم حسين طه

الصباحيةناجحايمن عبدهللا عبيد عواد

الصباحيةناجحتبارك كمال ماجد عمران

الصباحيةناجحتقية عادل شراد سلمان

الصباحيةناجححارث عايد نوري شعالن

الصباحيةناجححافظ شوكت شكر محمود

الصباحيةناجححسن حسين علي لفته

الصباحيةناجححسين عبد الزهرة حميد محي

الصباحيةناجححسين علي خفيف دبس

الصباحيةناجححسين عودة جبار كاظم

الصباحيةناجححسين قاسم صكب حسن

الصباحيةناجححوراء علوان حمادي علوان

الصباحيةناجححوراء عماد قاسم حسان

الصباحيةناجححيدر باسم جعفر خلف

الصباحيةناجحدعاء ماجد عزيز فاضل

الصباحيةناجحرتاج صبري عبداالمير محمد

الصباحيةناجحرسل ثامر محمود خليل

الصباحيةناجحريفين حسن اكبر يار كرم

الصباحيةناجحزهراء حسام صباح عبد األمير

الصباحيةناجحزهراء عادل راضي ناهي

الصباحيةناجحزهراء عماد الدين جمعه حسين

الصباحيةناجحزهراء عماد جواد عبد

الصباحيةناجحزهراء كمال الزم جابر

الصباحيةناجحزهراء محمد حسين محمد

الصباحيةمكملةزهراء هادي صالح سالم

الصباحيةناجحزين العابدين ماجد محمد درويش

الصباحيةناجحزينب داود سلمان عبيد

الصباحيةناجحزينب عالء هادي غالي

الكردية اللغة قسم/  الثانية المرحلة نتائج



الصباحيةناجحزينب فالح ياسين هاشم

الصباحيةناجحزينب محمد شهاب حامد

الصباحيةناجحسارة احمد حسين علي

الصباحيةناجحسجاد جاسم علي محمد

الصباحيةناجحسجاد حسين جاسم شوكي

الصباحيةناجحسجاد عبد الساده عبدهللا رشاد

الصباحيةناجحسجاد محمد داود حسين

الصباحيةناجحسجى هادي لوتي بدن

الصباحيةناجحسجى هاشم حزام محيسن

الصباحيةناجحسفانه خالد فاخر شبوط

الصباحيةناجحسليمان محمد جاسم رفيش

الصباحيةناجحسيف ثامر فرحان غركان

الصباحيةناجحسيف حسين وناس عكار

الصباحيةناجحشهد علي حسن علي

الصباحيةناجحشهد علي قاسم سلمان

الصباحيةناجحصادق عليوي غاوي سالم

الصباحيةناجحطيبه حسن عبد الزهره رمضان

الصباحيةناجحطيبه محمد خزعل حمادي

الصباحيةناجحعبد الرحمن حسين علي حمزة

الصباحيةناجحعبد الرحمن علي خرباط محمد

الصباحيةناجحعبد السالم ياس خضر مطلك

الصباحيةناجحعبد هللا صالح حسن كريم

الصباحيةناجحعالء جواد حسين رضا

الصباحيةناجحعلي اركان عبد الحسن جاسم

الصباحيةناجحعلي حسين طلب مناور

الصباحيةناجحعلي سمير عبود حسين

الصباحيةناجحعلي عمر علي محمود

الصباحيةمكملعلي محمد جبار هادي

الصباحيةناجحعلي نعمة نور طاهر

الصباحيةناجحعلي نمير جمعه ريكان

الصباحيةناجحعمار عبد الحسين كريم صالح

الصباحيةناجحعمار لياس محل لباح

الصباحيةناجحغاده رياض نجيب عبد الغفور

الصباحيةناجحغدير عباس عبد الحسن عبد الرضا

الصباحيةناجحغفران رشيد مجيد ابراهيم

الصباحيةناجحغفران مهدي عبد الرضا محيسن

الصباحيةناجحفاطمه اياد عبيد كاظم

الصباحيةناجحفاطمه علي حسين علي

الصباحيةناجحفاطمه فالح جابر عناد

الصباحيةناجحفهد خالد محمد سعود



الصباحيةناجحقاسم عبد االمير شمير خضير

الصباحيةناجحكرار حازم مشرف فرعين

الصباحيةناجحكرار ضاري خضير عيال

الصباحيةناجحكرار مزهر راضي طنش

الصباحيةناجحكوثر حسن محمد فياض

الصباحيةناجحلقاء شاكر محمود مجبل

الصباحيةناجحمحمد جلوب صالح مسير

الصباحيةناجحمحمد فواز عبيد عزيز

الصباحيةناجحمحمود حاتم رشيد دانة

الصباحيةناجحمروة خالد احمد طه

الصباحيةناجحمريم ليث عزيز حسين

الصباحيةناجحمسلم فارس حمدان جبر

الصباحيةناجحمصطفى رشيد عطيوي برغوث

الصباحيةناجحمصطفى صباح موفق ابراهيم

الصباحيةناجحمصطفى صالح مهدي عذيب

الصباحيةناجحمصطفى مكي عبس عبد

الصباحيةناجحمنار علي جاسم محمد

الصباحيةناجحمؤيد راغز عبد عزيز

الصباحيةناجحميثاق ابراهيم أحمد جاسم

الصباحيةناجحنبأ احمد مطلب حسين

الصباحيةناجحنبأ علي مصيخ حسن

الصباحيةناجحنبأ كريم شالكه محمد

الصباحيةناجحنور الهدى رياض محبس شيال

الصباحيةناجحنوره جعفر قاسم عصواد

الصباحيةناجحهدى جياد جلوب عبيد

الصباحيةناجحوائل داود سليم جبر

الصباحيةناجحوسن عباس نصيف حسين

الصباحيةناجحوليد خالد نايف حسن
الصباحيةناجحياسر نايف سالم عبيد

الصباحيةناجحيحيى محمود جبارة صالح



 


