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  منھ الدور الذي تخرج  المعدل   اسم الطالب  ت

 ولاأل  95.7812  سحر رشید عبد الزھرة   1
 األول  89.0937  ھویده حسین علیوي   2
 األول  88.4196  ازھار جلیل ابراھیم   3
 األول  86.0602  زینب ھادي معیوف  4
 األول  84.7589  عبیر عبد الرزاق محمد   5
 األول  82.9174  وداد سلیم جابر   6
 األول  81.7321  منى مھدي حمید   7
 األول  81.2366  نھى حسین علوان  8
 األول  81.0826  ید عبد اهللا خالده عب  9

 األول  79.0625  یرشدالل جاسم م  10
 األول  77.5268  ایمان اسود كاظم  11
 األول  76.7656  ازھار محمد جاسم   12
 األول  76.0402  خلود جابر جاسم   13
 األول  75.2410  جنان جیاد كاظم  14
 األول  75.0692  ام حسن زبریھ  15
 األول  74.1362  م عبد االمیر عبد الكاظم جاس  16
 األول  73.6785  ھیفاء عبد اهللا مزھر   17
 األول  73.7309  وفاء جبار علوان   18
 األول  72.5067  احالم كاظم ھادي   19
 األول  72.2723  فریال ابراھیم ناجي  20
 األول  72.2411  نھلھ كریم مسلم  21
 األول  72.1406  انتصار محمد مصطفى  22
 األول  71.8348  امیره عبد الزھره حسن   23
 األول  71.6651  وجدان كامل ثابت  24
 األول  69.8593  ر شیرسمیھ ھادي م  25
 األول  69.5536  قاسم خزعل فیروز  26
 األول  69.3883  بتول سعد عبد الكاظم   27
 األول  69.3313  جاسم زبال عبد الكریم   28
 األول  69.0803  عالیة حسین كاظم   29
 األول  68.6741  لیث عبد االمیر علي   30
 األول  68.0938  عیسى عكاب كاطع   31
 األول  67.7746  مریم محمد الشیخ یوسف  32
 األول 67.6656  نزار محمد علي   33
 األول 66.2411  ھاشم مھدي حمزة   34



 األول 65.9933  انعام ھاشم سعید   35
 األول 65.9084  جاسم كاظم كزار   36
 األول 65.8995  د الزھره عبد االمیر ایمان عب  37
 األول 65.243  صفاء ھادي صكبان   38
 األول 64.7768  ركزان جبار صیاح  39
 األول 64.6563  رعد ناجي كاظم   40
 األول 64.3058  ریمھ لفتھ جاسم   41
 األول 63.7469  علي محمد كاظم   42
 األول 61.3482  علیھ عبد الكاظم راضي  43
 األول 60.4621  فرج مثال عبید   44
 األول 60.1785  امونھ غانم سلمان  45
 األول 60.1229  نداء ھادي خضیر   46
 األول 59.8839  ریاض مزعل حسین   47
 األول 59.5406  محمد عبد الحسین كوماني  48
 األول 59.4955  احمد نجم شنین  49
 األول 59.2143  منیر محمد بدر  50
 ولاأل 57.9933  كریم جھاد ظاھر  51
 األول 54.6852  نیران محمد حسن   52

  
 


