
quiz 1اسم الطالبت

10ابراهٌم علً ابراهٌم علً المفرج1ً

10احمد خلٌل إبراهٌم خلٌف الجبوري2

10احمد ٌوسف خلٌل إبراهٌم اجودي3

8اسٌل هادي محمود ابراهٌم4

10االء جمٌل عطٌه صلفٌج الشمري5

10انس جبار طرفة هٌالن العباس6ً

8اوس سلمان دمحم حسٌن العزاوي7

10اٌة إبراهٌم احمد براخاص الجاف8

10اٌالف عماد فاضل جواد العاص9ً

8اٌه هشام احمد فٌاض الدوري10

10إبراهٌم خلٌل علً خالد الجبوري11

6أسامة خالص محٌسن فلٌح المٌس12ً

10برجس علً ابراهٌم موسى العبٌدي13

10ثائر احمد حسٌن سلٌم المٌس14ً

10جنان عبد الكرٌم دمحم علوان الكروي15

10جوالن عامر احمد جاسم العزاوي16

حسٌن علً حسٌن جواد السعدي17

10حوراء فاضل عبدهللا مسعود الزٌدي18

10خالد جاسر فالح19

10دعاء هادي حسٌن علً التمٌم20ً

10رفل سعدون احمد خلف العٌساوي21

10رندة حمٌد خالد حسن الكروي22

4رنده ستار رشٌد ٌاس الخزرج23ً

10رواء احمد رشٌد ظفٌر الصالح24ً

10رؤى ولٌد خالد ضاحً الدوري25

8رٌام سعدون كامل سعدون الشمري26
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10رٌام نبٌل رجب لطٌف27

10زهراء عبد الرضا جبر ساجت المرٌش28

10زٌنه مناع احمد مصلح العزاوي29

10سارة سفٌان مطشر فلٌح30

2سجاد لاسم حسٌن دمحم الالم31ً

10سجى اكرام مداو علً الدلٌم32ً

10سكٌنه مكً دمحم حسٌن الدلٌم33ً

5سلوان حردان احمد حسن34

10سناء مهدي حسٌن هادي المجمع35ً

10سٌف الدٌن علً احمد علً العبٌدي36

8شهد اٌاد ذٌاب جاسم الهرمزي37

8شهد زٌاد شحاذة حسٌن المكدم38ً

10شهد علً برهان احمد الرفاع39ً

10شهد ولٌد ابراهٌم علوان البٌات40ً

10شهله جمال حسن حسون العبٌدي41

8صالح ابراهٌم بكر حسن 42

10صفٌه محمود مشاري جمعه 43

10ضحى صدام خلف علوان 44

10عبد الرحمن محسن علً احمد45

10عبدالسالم عبدالمادر عبدالرحمن  46

6عبدالكرٌم سمٌط محمود عبدهللا47

10عبدهللا ٌاسٌن دمحم طٌاوي48

10عزالدٌن محمود علً حسٌن49

10عطاء كامل رشٌد50

10عال ستار محمود عبود الطائ77ً

8غسك ناظم صندل عبداللطٌف 51

8فاطمة زٌدان خلف عبد الحدٌث52ً

10فاطمة طالل احمد فخري 53

10فاطمة عباس إبراهٌم دمحم 54



10فخرٌه احمد محمود احمد 55

10فٌصل سلٌمان معٌوف حسن 56

10كٌهان مصطفى حسٌن عباس57

10دمحم فاروق داود خضٌر58

10دمحم لٌس حسٌن دمحم الكرخ59ً

7مروه علً الٌح علوان المكدم60ً

10مصطفى احمد رزولً وٌس 61

10مصطفى جمعة عسكر واحد 62

10مصطفى غازي جمعة نجم63

7مصطفى كمال شاكر محمود 64

10مالن عامر عبد الرزاق65

8مالن فاضل جاسم دمحم البٌات66ً

10نبأ هالل شبٌب جعاطة الجبوري67

10نضال جاسم علوان عبدهللا68

10هدى حسٌن علً حسٌن الربٌع69ً

10هدى عبد الباري عبد الواحد 70

هدى وجدي جاسم دمحم71

10هدٌل خالد عبد بخٌت72

10هدٌل عادل رشٌد مهدي العزاوي73

8هدٌل عدي نوري زغٌر العزاوي74

10همام حمً اسماعٌل عطٌة 75

ٌحٌى سمٌر ٌحى حمو76

10ٌوسف سامً مجبل صالح 78

المحملون
طٌبة رٌاض مضهد1

سجى زاهر عبداالمٌر2








