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   تخرج منھيالدور الذ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت

  االول  87.810  فؤاد عبد الستار حســن   .1

  األول  85.534  نادیھ عباس مصطفـــى   .2

  األول  85.405  زینب جسن صالح   .3

  األول  77.293  صادق یوسف جاسم   .4

  الثاني  76.616  عماد میراوي حسن   .5

  االول  76.129  االء زكــي صالح   .6

  األول  73.086  ورمریم كریم غف   .7

  األول  72.948  فاضل جاسم متعب   .8

  األول  71.672  ھیام محسن علیـوي   .9

  األول  71.431  حسن صالح صادق   .10

  الثاني  71.133  عبد االمیر كریم سعدون   .11

  االول  71.017  میامي عبد الرضـــــا لیلــو   .12

  األول  68.931  عالء حسین كاظم   .13

  األول  68.206  یاسمین نعمان صالح   .14

  االول  68.155  ر عبد زیدأدو   .15

  االول  67.291  علي عبد الساده بزون   .16
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  األول  67.241  علي عبد الرزاق عبد الزھره   .17

  األول  67.125  ستار جبرحسین   .18

  الثاني  66.827  ھادي جواد عبد العباس   .19

  االول  66.715  أزھار كاظم جاسم   .20

  الثاني  65.608  عبد مردان ھیثان   .21

  لاألو  65.215  انغام طالب شھاب   .22

  األول  64.310  احمد ھاشـــم فالح   .23

  األول  64.060  ھناء سالم عبد الشھید   .24

  األول  63.396  لقاء كامل راجـــي   .25

  الثاني  63.060  أحالم عزاره حسین   .26

  الثاني  62.887  ناجح جبار كظم   .27

  االول  62.818  منى ھاشــم خلف   .28

  الثاني  62.577  مدین حسین علــي   .29

  الثاني  62.387  نریاض عبد اللطیف عبد المحس   .30

  االول  62.327  زینب منذر جعفــر   .31
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  األول  62.155  جمیــل رحیم كاظــم   .32

  الثاني  62.066  صالح احمد رضــــا   .33

  االول  61.991  ناصــر راضي كاظم   .34

  الثاني  61.189  فداء حسن محمد خلیل   .35

  الثاني  61.340  سالمھ مدلول علي   .36

  الثاني  60.974  جواد كاظم عبد محیسن   .37

  الثاني  60.948  ان عبد الساده عبد الحسینسلم   .38

  األول  60.853  أحمد علوان عطیــھ   .39

  الثاني  60.637  قاسم طعمھ عبد تویھ   .40

  األول  60.508  ھیثم مدحت ناجــي   .41

  األول  60.155  حامد عباس مھدي   .42

  األول  59.991  رحیم نعمھ سلوم   .43

  الثاني  59.836  سھــاد عبد الحمید جاسم   .44

  األول  59.525  نسیم غازي عبد علي   .45

  األول  59.517  أزھار حسین عیدان   .46
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  الثاني  59.068  ابتسام مكي عبد ألزھره   .47

  األول  58.991  علي كاظم شاكر   .48

  الثاني  58.431  علي عبیس عبید   .49

  االول  58.025  علي عبد الزھره جابر   .50

  األول  57.800  محمد عبود عبد العباس   .51

  الثاني  57.458  ھیثم ھاشم عبد الساده   .52

  الثاني  57.353  عبد ألزھره نعمھ جبر   .53

  الثاني  57.208  شھید جمعھ لفتــھ   .54

  الثاني  57.125  احمد حسن محمد   .55

  األول  56.900  احمد جاسب محمد   .56

  الثاني  56.543  عقیل حسین فضل   .57

  األول  56.396  كریم مھاوش كاظم   .58

  الثاني  55.922  عبد الواحد فیاض عبد السادة   .59

  الثاني  55.818  راھيعلي جندي    .60

  الثاني  55.366  محمد حسین فرحان   .61
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  الثاني  55.250  علي حسن حنون   .62

  الثاني  54.475  صفاء ھاشم محمد   .63

  االول  54.233  علي ضیاء نقي   .64

  الثاني  54.103  حیدر حسن جابر   .65

  الثاني  53.991  محمد مھدي عبید   .66

  الثاني  52.916  محسن جبار جاھل   .67

==========================================================  
 


