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  الدور الذي تخرج منھ   المعدل   اسم الطالب  ت
  اال ول  89.843  جنان كریم حسین   1
 األول  85.828  محمد ثویني ظاھر  2
 األول  83.296  سحر كامل یاسر   3
 األول  79.906  ریاض عباس حمزة   4
 األول  79.775  نجالء حسن لطیف  5
 األول  77.738  لقاء محسن عبد السادة   6
 األول  77.280  اد انعام عباس جی  7
 األول  76.798  اكرم علي عبد زید   8
 األول  74.525  رجاء عبد الحسین بعیوي  9

 األول  74.065  بیداء حسون كاظم   10
 األول  73.827  صوفیا صالح حمزة   11
 األول  73.062  سعاد صدام عباس  12
 األول  71.872  رجاء ھاتف حمودي   13
 األول  70.914  سناء جالل موسى  14
 األول  76 ,70  مشتاق غالب شنان  15
 األول  76 ,41  وسن عبد المنعم عطیة  16
 األول  69.063  سھام سلمان حسن   17
 األول  69.059  نعیم رسول نور   18
 األول  68.927  نسرین حسن عبد الحسین   19
 األول  68.590  سناء شراد كزار   20
 األول  67.427  شذى ابراھیم امین   21
 األول  67.420  بد الزھرة شفاء شاكر ع  22
 األول  67.118  خضراء باقر حسین   23
 األول  65.518  خضر عبد العباس عمران   24
 األول  65.345  رباب محمد جبر  25
 األول  65.241  تغرید عبد علي كاظم   26
 األول  65.016  ماجده رحیم عطیھ   27
 األول  64.967  انتظار حسن محمد   28
 األول  64.873  عالوي صوان سھر   29
 األول  64.866  میساء عبد الحسین محمد   30
 األول  64.620  عالء ناظم جدوع   31
 األول  64.563  ازھار صبار مطلب  32
 األول 63.340  قاسم خرباط بالك   33
 األول 63.188  مھند رشید عاجل   34
 األول 63.008  منى عبد الكاظم جاسم   35
 األول 62.902  خضیر عبد العباس مزھر   36
  األول 62.782   عواد ففواز نوا  37
  الثاني 62.85  عباس جاسم محمد   38
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 األول 61.461  عبد الحكیم عبد االلھ   39
 األول 61.441  اسراء سعد عبد الواحد  40
 األول 60.881  افراح سالم حمادي   41
 األول 60.826  حیدر حسین حساني  42
 األول 59.193  محمد جابر نذیر   43
 األول 59.188  ى جمعھ عبد عليھد  44
 األول 58,978  حیدر موسى دنانھ  45
 األول 58,501  جبار فرج حمود   46
 األول 57.276  جنان طارق صاحب  47
 األول 57.161  حسن كاظم حسین   48
  األول 57.48  حلیم عبد اهللا داخل  49
  الثاني 57.51  علي عبید سلمان   50
  االول 56.990  علي كاظم فریح   51
  الثاني 56.81  عادل سلمان جاوي  52
  الثاني 56.75  مقداد محمد خطار  53
  الثاني 56.18  امل ناصرجیري  54
  االول 54.910  حلیم كریم حسن   55
  الثاني 53.908  والي بشان عجزان  56
  الثاني 53.607  نجالء خزعل عبد االمیر  57

  
  
 


