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  الدور  المعدل للسنتين  اسم الطالب  ت
 األول  91.280  علي عبد الستار حسن  1

 األول 83.483  حليم حافظ كاظم  2

 األول 82.396  زينب هاشم محمد  3

 األول 78.747  حسين حسن سعيد  4

 األول 77.326  امير كاظم شهاب  5

 األول 77.309  لؤي عبد اهللا كاظم  6

 ولاأل 77.305  احمد شعالن كاظم  7

 األول 75.209  جنان جبل سالم  8

 األول 73.043  مازن سعيد جواد  9

 األول 71.876  مشتاق مسلم حميد  10

 األول 71.438  سلوى هادي عبد الحسن  11

 األول 70.568  محمد جاسم عيسى  12

 األول 70.039  عالء طالب عبيد 13

 األول 69.411  بتول عبد تومايه 14

 األول 69.354  عماد تحرير جابر 15

 األول 68.907  احمد كريم عباس 16

 األول 67.995  عباس فاضل نصيف 17

 األول 67.898  ختام جاسم محمد 18

 األول 67.861  احسان قائد عبيد 19

  األول  67.464  نصر منعم جبر 20
 األول 66.826  محمد عويد ذهب 21

 األول 66.623  ساهرة عبد الحسين جاسم 22

 األول 66.547  سحر عطية هادي 23

 األول 66.215  ماجد مدلول عبيد 24

 الثاني  64.810  نبيل لفتة متعب 25

 األول 64.775  عالء مهدي ناجي 26
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 الثاني  63.012  خضير عداي جاسم 27

 الثاني  62.612  حيدر علي حسين 28

 األول 62.471  سلمان عيدان هاني 29

 األول 62.347  حسن عدنان حسين 30

 األول 62.226  حمدمحمد جواد م 31

 األول 61.049  سرى كاظم حميد 32

 الثاني  60.705  محمد غطريف كريم 33

 األول 60.504  عبد حسن شناوة 34

 األول 60.448  حسين جاسم راضي 35

 األول 60.383  علي حسين نهام 36

 األول 59.925  صباح اياد مسلم 37

 األول 59.753  عبد المحسن عبد االمير علي  38

 األول 59.432  اميرة كاظم نعمة  39

 األول 59.293  عامر عليوي جمعة  40

 األول 58.943  حيدر حميد حبيب  41

 الثاني  58.621  ماجد محيسن كريم  42

 الثاني  58.587  نعيم مكصد سلمان  43

 الثاني  58.323  حسن هادي حسين  44

 الثاني  58.263  ياسين جاسم محمد  45

 ثانيال  58.093  حليم وناس عكار  46

 األول 57.147  محسن رحيم ابو شنين  47

 الثاني  56.346  سعد جابر علي  48

 الثاني  56.176  فراس عبد اهللا محمد  49

 الثاني  56.098  علي جليل شهيد  50

 الثاني  55.396  اثير مكي عبد خلف  51

 الثاني  55.195  امل محسون بدر  52

  


