
 الشعبة: أ      ي     صباح المرحلة: األولى  قرآن والتربية اإلسالمية   ال القسم: علوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النتيجة  اسم الطالب   ت
  ناجح  احمد علي احمد حسن  
  ناجحة أالء وهاب جبار يوسف  
  ناجحة  براق صباح مشتت حطاب  
  ناجح  حسين علي كاظم محيسن  
  ناجحة  رفل عاصم محمد علوان   
  ناجحة  زهراء حبيب كاظم حسب الله  
  ناجحة  زهراء عادل زاير جامل  
  ناجحة  زينب عدنان هاشم عباس  
  ناجحة  زينب محمد حسن موسى  
  ناجح  سرور عبد المحسن عبد الواحد   
  ناجحة بقرار  صفا حامد رشيد معلة  
  ناجح بقرار  جبر علي جواد علي  
  ناجحة  فاطمة جابر نجم ساهي  
  ناجح  حميد مصطاف ابراهيم مجيد  
  راسب محمد فاهم عبد العباس موسى  
  ناجح  مروان صباح عطية إسماعيل  
  ناجحة  مريم وليد عباس عواد  
  ناجح  مصطفى غضبان علوان فرحان  
  ناجح  منتظر حميد ذهب بصيو  
  ناجحة  مها حسن مدوم راضي  
  ناجحة  نور علي ناصر عبد الحسين  
  اجحةن   عباس هديل فهمي علي  



 الشعبة: ب      ي     صباح المرحلة: األولى  قرآن والتربية اإلسالمية   ال القسم: علوم
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النتيجة  اسم الطالب   ت
  ناجح  احمد حميد رحيم عبد  
  ناجح بقرار  احمد عبد الحسين جميل حمود  
  ناجح بقرار  احمد علي احمد علي  
  ناجحة  ايات رمضان جبر عباس  
  ناجحة  حمودي   أية نزار قاسم  
  ناجحة  ايمان فليح كودان مري  
  ناجحة  دعاء عبد الزهرة مهدي مذكور  
  ناجحة  رسل كاظم عبد الرزاق كاظم  
  راسبة  رغد علي حسين علوان  
  ناجحة  زهراء جمال سكران حمزة  
  رناجحة بقرا  زهراء عماد جمعة عباس  
  ناجحة  زينب حقي اسماعيل حمود  
  ناجحة  زينة احمد حسين نافج  
  ناجحة  سجى حسين محمود عبد الله  
  ناجحة  سجى رحيم عاصي صدام  
  ناجحة  شروق صباح جلوب محسن  
  ناجح بقرار   طه حامد عبد جاسم  
  ناجحة  عذراء سلمان مشكور محمد  
  ناجح  علي ذياب نخش محمد  
  ناجحة  فاطمة احمد حسين محمد  
  راسب  كرم احمد كاظم محمود  
  ناجح  محمد حسن عبد ليل   
  ناجحة  نور بالل عبود دوحي  



 الشعبة: ج      ي     صباح المرحلة: األولى  قرآن والتربية اإلسالمية   ال القسم: علوم    
  النتيجة  اسم الطالب   ت
  ناجحة  إسراء حنون عويد شنيع  
  ناجحة  أسماء إبراهيم علي عبد الله  
  ناجحة  بتول عبد المطلب عبد الرضا شنيار  
  ناجحة بقرار  بروج محمود حسون ذراع  
  ناجح  تقى منذر سعد عبد  
  راسبة  حنين حسين صالح مجة  
  راسب  خلدون صبري صحن جابر  
  ناجحة  رغدة عباس كاظم علوان  
  ناجحة  رفل وليد جبار عباس  
  ناجحة  زهراء عمران نوروز فاضل  
  ناجحة  زينب سعد كريم يونس  
 ناجحة سارة جواد كاظم علي  
  ناجحة  صفا سعدي صالح مهدي  
  ناجحة  عذراء فاضل خضير خريبط  
 ناجح عالء حسين عبد الله شعير  
  راسبة  احمدغفران سعود علوان   
  ناجحة  فاطمة جبار كاظم لفتة  
 ناجحة مريم عيسى جاسم عبد الله  
  ناجح  مصطفى محمد عبد خضير  
  ناجح بقرار  عزيز مهند فارس محمد  
  راسبة  ندى نعمان سلمان عبد الله  
  ناجحة  نور هشام سلمان حسين  
  ناجحة  هدى سعد شنشول ثجيل  
  ناجحة  هدى علي عبد الله سليمان  

  



  الشعبة: د      ي     صباح المرحلة: األولى  قرآن والتربية اإلسالمية   ال القسم: علوم
    اسم الطالب   ت
  راسب  احمد عماد كشاش تركي  
  ناجحة  اروى جمعة حمد جسام  
  ناجحة  استبرق صالح حسن مطر  
  ناجحة  أغصان إحسان علي عباس  
  راسبة  انسام محمود مظلوم حسن  
  ناجحة  حنين اياد كامل روكان  
  ناجحة بقرار  رحمة احمد نجم عاشور  
  ناجحة بقرار  رزن حسين علي ذياب  
 ناجحة رسل ماجد كاظم عواد  
  ناجحة  زهراء حيدر احمد حمود  
  ناجحة  زينب خالد توفيق جمشير  
  ناجحة  سارة جاسم بديوي عبد الله  
  راسب  سيف فائز علي طحمة  
  ناجحة  صابرين إسماعيل إبراهيم مهدي  
  ناجح  باس حميد مجيد عجيلع  
  ناجح  عباس خالد سوادي علي  
  ناجح  كامل جاسم عباس علي  
  ناجح  ناصر علي عائد محمود  
  ناجحة  غدير خضير عباس شنشول  
  ناجحة بقرار  فرح عالء طالب عبد العزيز  
  ناجحة  كاثرين كريم حسن ساجت  
  ناجحة  مريم كريم عبد الرضا جاسم  
  حةناج  نبأ علي عبد لفتة  
  ناجحة  ندى علي كاظم مراد  
  ناجحة  هاجر احسان ضاري حسن  
  ناجحة  ورود سعد نجم ضويع  
  ناجحة  وسن عبد جودة فجر  
  ناجح بقرار  ياسر علوان ناصر سلمان  
  ناجح بقرار  يوسف منعم مخلف محارب  

 


