
                       2021-2022قائمة بتسلسالت المرحلة االولى الدراسة الصباحية للعام 

 

Excellent  1 غفران إسماعيل محمود حسن 

Excellent 2 راما مؤيد كوركيس بطرس 

Excellent 3 تسنيم خالد مصطفى 

Excellent 4 اية اياد عبدالجبار 

Excellent 5 هاجر ايمن عبدالغني بلو 

Excellent 6 سراب ازهر قاسم جاسم 

Excellent 7 تبارك مثنى سالم 

Excellent  8 مخلف ياسينهاجر رياض 

Excellent 9 رفل موفق محمود 

Excellent 10 ريم احمد إسماعيل خليل 

Excellent 11 رجاء حميد إسماعيل رضا 

Excellent 12 ايمان زيدان محمد علي 

Excellent 13 براء سعدهللا احمد عبو 

Excellent 14 راما مهند يوسف قاسم 

Excellent 15 نبأ رائد هاشم محمد 

V.good 16 مريم دريد عبدالستار خليل 

V.good 17 احمد تحسين عبدالقادر 

V.good 18 االء قصي دحام 

V.good 19 نور ليث محمد عادل 

V.good 20 زهراء غازي محمد فتحي 

V.good 21 حنين سليمان رشيد خليل 

V.good 22 دالل عبدالحق عبدالقادر طه 

V.good 23 لبنى غسان وعدهللا ذنون 

V.good 24 علي امير غانم حسن 

V.good 25 رحمة عبدالنافع محمود داؤد 

V.good 26 ريم سرهد اوراها يوسف إسحاق 

V.good 27 رقية خالد إسماعيل حمد 

V.good 28 مجد محمود عبد رضا 

V.good 29 رحمة رافع علي إبراهيم 

V.good 30 عبدهللا عمار سالم صديق 

V.good  31 محمد مولودصفية ياسين 

V.good 32 مريم عمار محمود مصطفى 

V.good 33 ضحى عبدالسالم قنبر علي 

V.good 34 دينا مازن معتوق محمد 

V.good 35 ندى عماد حازم محمد 

V.good 36 زهور شهاب احمد حميد 

V.good 37 اية عبدالرحمن هزاع حميد 

V.good 38 هاجر صديق عباس مصطفى 

V.good  39 رضوان عزالدينزهراء 



                       0212-2022قائمة بتسلسالت المرحلة االولى الدراسة الصباحية للعام 

 

V.good 40 انوار نجم عبدالهادي عسكر 

V.good 41 ايالف خليل جيالن 

V.good 42 سدرة عمار سالم جرجيس 

V.good 43 نسرين باسل بشير حمودي 

V.good 44 امنة امير صالح محمد 

V.good 45 رغد فادي فارس إبراهيم 

V.good 46 زينب معمر سعد محمد 

V.good 47 احمد يوسف ندى شهاب 

V.good 48 زهراء عبدالمنعم محمد 

Good 49 فاطمة هشام فاروق محي 

Good 50 زينب الياس خضر يوسف 

Good 51 امنة يوسف عبدهللا 

Good 52 ميمنة محمد حيدر علي 

Good 53 دالل محمد صديق قادر 

Good 54 حيدر عاذل عبد حمد 

Good 55 زهراء أسامة يونس 

Good  56 مساعد محمد رشيدخنساء 

Good 57 لقاء ذنون إبراهيم خضر 

Good 58 طيبة عمر سالم يونس 

Good 59 نبأ عمار عبدالعزيز عبدهللا 

Good 60 محمد علي دينو جيجو 

Good 61 نبأ عزام عبدالقادر يحيى 

Good 62 عبدالعزيز زياد خلف حميد 

Good 63 نرجس مقداد عباس يوسف 

Good  64 عبدالقادر عبدالرحمنهاجر اياد 

Good 65 ندى سعود ذياب حسن 

Fair   66 االء شامل محمود 

 


