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2018-2017/ المرحلة االولى / السعي السنوي  20182019أالثانية

االسمت

السيرةعلم الحديثالحاسباتالصرفالنحوالمنطقعلم الكالماصول الفقهالفقه االسالمي

253837363032292916االء شهاب حران1

203032333737282923االء علي حمودي علي2

363938353640363630ابرار داود سلمان ناصر3

153434323320282420اسراء اسعد عباس علي4

283632303620372530اكرام علي وحيد احمد5

303934333330332230امل نادر عبد6

203530333621371625امير نصير عبدالجبار خضير7

303938364035321625انفال طالل عبد الستار8

253738373430392532انهار داود سلمان 9

243328252920341626اية عباس خضير عباس10

252329302223243022اية ماجد احمد11

303229201516اية محمد اسماعيل12

353830303634402834اية مصطفى  طه13

1532213120281628اية هشام محمود14

363236353434302130ايالف حميد ابراهيم15

231532303031362927بركات سعد طلب16

353838363529383330بيداء ناظم حمدي17

302835333530332921تبارك كريم حسين18

253837353140333328جنان حاجم اسماعيل19

253237363830362925جنان خلف جميل20

323438353538333030خمائل خالد غيدان21

303536343733363735داليا منعم كريم22

152332303035322825دعاء حسين احمد صالح23

203532303231273320دعاء مزاحم ذياب خميس 24

303936343639342231رجاء حسن علي مانع25

152330313527272720رسل سلمان داود26

303934352820292630رسل محمد حميد27

262330343530332320رنا سعد عبد الرزاق28

282836343532363620رواء صالح مهدي فليح29

203136343540273020زهراء ستار عبد الحسن30
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273335342739322932زهراء قيصر جياد31

303328313433322330 زينب وسام نجم32

153332312835313220سارة بكر كريم صالح33

202332303830272821سارة صالح مهدي محمود34

203328303020233020سارة فيصل غازي35

273634323038262523سجى جاسم ابراهيم36

153635303138323624سجى عالء الدين جاسم37

253234323136312826سعاد جاسم محمد جميل38

182330303226232615شهد سلمان سعدون39

1525282839382424صدام حسيب محمود40

203936352839303630صفا  عباس شنيار فارس41

203237383836312827صفاء سعدي كريم42

153438363836303327عذراء احمد حكيم43

231632312020202525عبدهللا حسن احمد44

151530332030152415علي داود سالم احمد45

243225302838272416علي مجيد ابراهيم كاظم46

353034353434341725غادة عبد الرزاق عبود47

302630323037152525غسق نزهان عزاوي48

262734353435352130فاطمة ثامر مجيد49

50
فائزة صبحي حسين 

علوان
232333323224323220

15 15292930313826ليا عدنان حسين51

282637353226342416ليلى شاكر حمودي علي52

152620252720202420مروة لقمان علي53

252628303331303025مريم باسم جاسم احمد54

253634323025333525مريم سبع عزت احمد55

56
مريم محمد عبدالصمد 

جوامير
153833302625263023

302833302820352825مصطفى علي حسين علي57

253134323836282420نبأ اكرم محمد محمود58

353935353534373027نبأ محمد جاسم59

252733342533342920ندى ابراهيم محمد60
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351627303420283135نهى احمد هادي حسين61

253628303135343320نور خالد عبدالحميد62

332333323224362427نور قاسم سالم 63

252830323330302730نورهان علي زيدان64

373136344040363636هاجر حسين جاسم65

302630323339303228هدى يحيى هادي 66

202735323033273025هدير غازي نصيف 67

203634322939332930هناء علي رجاء68

152332343320243123ياسين هاني فوزي69

262930333237333623يسرى عمار لطيف70

202330322623172420يوسف خالد عبد71
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