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  اسم الطالب  ت
 المعدل
  التخرج

  الدور

 االول  91.97  سهاد يوسف تعبان 1

 االول  89.89  علي فاضل داود 2

 االول  83.11  فائزة يوسف عكلة 3

 االول  82.56  سليمة عبد العباس حمزة 4

 االول  81.24  بشرى كهار عبيس 5

 االول  81.04  ايمان رؤوف عبد العزيز 6

 يالثان  79.48  قاسم عبد عالج 7

 االول  78.95  قسمة حاتم عواد 8

 االول  78.81  زينب علي جاسم 9

 الثاني  78.7  سعاد عباس كاظم 10

 االول  78.3  زينب راضي عموش 11

 الثاني  78.14  جنان علي صكر 12

 االول  77.58  نضال ميري عبد اهللا 13

 االول  76.01  سناء كريم جاسم 14

 االول  75.65  زينب هادي جواد 15

 االول  75.39   حميد سرحانعلي 16

 االول  75.12  رقية حسن خمش 17

 االول  74.98  هيفاء نوري عيسى 18

 االول  74.44  وجدان عباس عبد اهللا 19

 االول  74.23  امل مجيد سعد 20

 االول  74.03  سعاد نعمة كاظم 21

 االول  73.15  ايمان عبد عباس 22

 االول  72.86  عبير محمد سوادي 23

 الثاني  72.44  ب عليطارق طال 24

 االول  71.89  احالم محمد عبد عون 25

 االول  71.89  زينب شنشول علي 26
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 االول  71.8  افراح كاظم جياد 27

 االول  71.73  صباح نوري عبود 28

 االول  71.55  منال عباس سبهان 29

 االول  71.41  نوال عزيز عليوي 30

 االول  71.05  شاكر نعمة حسين 31

 االول  70.5  عبد الحسيننهلة كاظم  32

 االول  69.99  هناء طعمة ماضي 33

 االول  69.32  فارس محمود حميد 34

 االول  69.1  مهدي جفات دهش 35

 الثاني  69.07  سعاد منصور عطية 36

 االول  69.02  فرهود علي غالي 37

 االول  68.64  شروق هادي شبيب 38

 الثاني  68.6  اخالص داود عبد الزهرة 39

 االول  68.34   عريان عذاب عدنان 40

 االول  68.21  صالح حازم صالح 41

 االول  68.19  كوثر حسين عبود 42

 االول  68.06  سليم كريم علوان 43

 االول  67.82  انعام محمد كاظم 44

 االول  67.28  حمزة عبد االئمة كاظم 45

 الثاني  67.06  زاهرة طاهر عبد الكريم 46

 لاالو  66.92  سناء محمد حمود 47

 االول  66.9  ذكرى محمود عبد علي 48

  االول  66.5  محمد سليم محسن 49

 االول  66.47  علي بدر سالم 50

 االول  66.32  فالح حسوني علي 51

 االول  66.27  صبيح سالم ناصر 52

 االول  66.1  ايمان كامل منصور 53

 االول  66.07  اياد جاسم محمد 54
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 االول  66.05  فاطمة زغير حمزة 55

 االول  65.92  صالح غالي جاسم 56

 االول  65.89  ثابت جواد حسين 57

 االول  65.88  طه ياسين طه 58

 االول  65.65  صالح كطران سلطان 59

 االول  65.56  عمر عدنان عبد المجيد 60

 االول  65.42  سعاد حسن عبد الحسين 61

 االول  65.3  نادية سعيد محروس 62

 االول  65.11  هيفاء كشوش زاير 63

 الثاني  64.85  ستار حنون موسى 64

 االول  64.81  محمد ياسر عبد الرضا 65

 االول  64.74  احمد علي احمد 66

 االول  64.7  خالد سليم حبيب 67

 الثاني  64.66  سهاد عطية رزاق 68

 الثاني  64.52  عدنان جواد كاظم 69

 االول  64.46  هيام عبد العباس امين  70

 االول  64.38  ياسر محمود احمد 71

 االول  64.31  خلود رشيد جودة 72

 االول  64.3  حسين حمزة جياد 73

 االول  64.14  ابتسام محمد جواد 74

 االول  64.05  سالم حطيحط عبيد 75

 الثاني  64.03  اقبال عبد السادة سدخان 76

 االول  64.01  قصي بتال جبير 77

 االول  63.92  مائدة محمد موسى 78

 االول  63.87  احمد شاكر صاحب 79

 االول  63.79  محسن نعمة كاظم 80

 االول  63.65  جاسم كاظم حسين 81

 االول  63.62  صادق عبيد عزوز 82
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 االول  63.55  زين سهام عبد الكريم 83

 االول  63.3  سمير ميري مشعل 84

 الثاني  63.26  حسين عتيوي دحام 85

 االول  63.25  حيدر عبد األمير محمد 86

 االول  63.23  بداي كاظم حسن 87

 االول  63.08  إحسان فريال لفتة 88

 االول  63.07  سماح عبادي حسن 89

 االول  63  باسم هاتف روضان 90

 الثاني  62.98  سلمى عبد الحسين خليل 91

 االول  62.96  علي حميد هادي 92

 الثاني  62.92  جليل هادي راضي 93

 االول  62.65  نصير حمادي حسن 94

 االول  62.56  مة رحيم فرحانسال 95

 االول  62.53  كاظم إسماعيل داود 96

 االول  62.46  أزهار نجم عبد اهللا 97

 االول  62.38  رياض عدنان جعفر 98

 االول  61.84  حميد مدلول سعدون 99

 االول  61.79  برقية عبد األمير  100

 االول  61.78  جعفر إبراهيم صادق 101

 االول  61.74  سلمان ظاهر عيدان 102

 الثاني  61.66  جواد عبد الكاظم علوان 103

 الثاني  61.66  ندى رسول رشيد 104

 االول  61.47  ماجد شنيع كاظم 105

 االول  61.39  صادق جواد كشاش 106

 االول  61.37  فاضل جاسم محمد 107

 الثاني  61.23  فارس داخل عناد 108

 الثاني  61.14  احمد علي حسين 109

 االول  61.06  لحمزة جبرعلي عبد ا 110
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 الثاني  60.93  مهدي هاشم جمعة 111

 الثاني  60.73  كاظم عباس كاظم 112

 الثاني  60.69  محمد جواد كاظم 113

 الثاني  60.46  مائدة حسين عبود 114

 االول  60.39  رشيد حمادي إسماعيل 115

 الثاني  60.25  اسماء نزار هاشم 116

 االول  60.23  صباح محمد ملحج 117

 االول  60.09  نيسان هرول عبد العباس 118

 االول  59.91  عادل كاظم حسن 119

 الثاني  59.63  بتول نعيم عبد 120

 االول  59.57  احمد محمود شاكر 121

 االول  59.46  ماجد صكر حسون 122

 الثاني  59.24  حاكم عباس علوان 123

 االول  59.07  ناجح مسلم حران 124

 االول  59.01  ليث عبد اهللا احمد 125

 االول  58.99  حسن لعيبي حسين 126

 االول  58.93  عبد الحسن ملك فنيخ 127

 االول  58.89  ياسين طاهر علي 128

 االول  58.72  عباس حسن رهيف 129

 االول  58.72  هادي فاضل بدر 130

 االول  58.54  سالم عبد الحر شعالن 131

 االول  58.36  صبري مجيد عثمان 132

 الثاني  58.18  مود سعيدقاسم مح 133

 االول  57.9  باسم عبيد ورور  134

 الثاني  57.73  انتصار عبد الحسين عليوي  135

 الثاني  57.51  سعد جابر جاسم  136

 االول  57.30  محمود سلمان رجا  137

 الثاني  57.21  سهير عبد الكاظم حسين  138
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 الثاني  57.15  حسن عبد اهللا حبيب  139

 االول  57.06  محمد كرم اسماعيل  140

 االول  56.72  علي جبر سلمان  141

 الثاني  56.59  سناء علي حميد  142

 الثاني  56.48  كاظم عبد الحسين مهدي  143

 الثاني  56.32  هناء إبراهيم مكي  144

 الثاني  55.85  محمد روضان سلمان  145

 االول  55.83  رواء محرج عبادي   146

 االول  55.29  فاضل دعيبل  147

 الثاني  54.9   مخيف عبد الحسينمحمد  148

 الثاني  54.89  اسماء عباس صبيح  149

 الثاني  54.79  خلود موسى جعفر  150

 الثاني  52.92  نزار خضير جار اهللا  151

 


