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  الدور الذي تخرج منھ  المعدل   اسم الطالب  
 األول  09879,  حمزة كاطع مھدي  1
 األول  71 ,822  حوالة عبد الجبار  2
 األول  65 ,821  حلیمة صالح ھادي  3
 األول  83 ,758  دنیا علي وفي  4
 األول  59 ,585  حیدر عبد عبود 5
 األول  60 ,513  حیدر حبیب جواد 6
 األول   80  ,138  یل ھناء عبد الصادق جل 7
 األول  54 ,85  حسین جبار عبد 8
 األول  96.074  منى مھدي جواد 9
 األول  89.671  سوریھ عبد مسلم 10
 األول  89.45  مقدس عبد الكاظم  11
 األول  88.046  آالء مدلول كاظم 12
 األول  85.99  منى حسین حمید 13
 األول  81.683  صفاء محمد سلمان  14
 األول  80.736  الغفارنعیمھ عبد  15
 األول  79.582  زینب عبیدش جالب 16
 األول  78.514  سلیمھ رمضان جاسم 17
 األول  77.582  سھاد عبود طاھر 18
 األول  77.438  بلقیس علي موسى 19
 األول  77.438  ضیاء علي صالح  20
 األول  75.821  فالح حسن طاھر 21
 األول  75.546  رفاه شاكر مھدي  22
 األول  75.391  علي ابراھیملطیف  23
 األول  74.72  زھرة كاظم عبد الحسین 24
 األول  72.793  سراء غالب عزیز  25
 األول  72.528  نسرین مروان عباس  26
 األول  72.491  كرامة محمد جاسم  27
 األول  72.051  محمد حسن عبد الحسین 28
 األول  71.925  فاطمة جبار عبد اهللا 29
 األول  70.456  ممعالي نجاح منع 30
 األول  69.931  ما جد نعمھ خنجر 31
 األول  67.832  ناصرعبد  علي 32
 األول  67.518  أدریس محمد ناشور  33
 األول  67.51  رزاق عبد االمیر جبار 34
 األول  67.12  علي یحیى مھدي 35
 األول  67.09  أحمد صاحب كاظم  36
 األول  66.212  لمى مھدي سفیر 37
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 األول  65.985  راضي مطشر حمزة 38
 األول  65.759  حیدر جعاز علیخ 39
 األول  65.215  محمد عریبي عباس 40
 األول  64.944  أشواق عظیم بریھي  41
 األول  64.704  فاطمة دینار اسماعیل  42
 األول  64.668  فیحاء نعمھ عباس  43
 األول  63.731  صالح جبار عبد الرضا  44
 األول  63.35  س كرامھ عیسى عبا 45
 األول  63.239  حسن علي عمران  46
 األول  63.063  صاحب نجیب جابر 47
 األول  62.775  نوال حمید حسن 48
 األول  62.107  فاضل حاتم حسن 49
 األول  60.434  أیمان كاظم حسین 50
  الثاني  60.428  االء حسن عیسى 51
 األول  59.804  رنا شھید صبار 52
 األول  59.632  منصور عبد متعب  53
 الثاني  59.599  عالء محسن عبد الحسین  54
 األول  59.526  فالح علي رحیم  55
 األول  59.298  صادق جاسم عبد الحسین  56
 الثاني  58.604  عواد خضیر عیاس 57
 الثاني  58.567  زینب جاسم ھادي 58
 األول  58.538  عبد األمیر ناصر عبود 59
 األول  58.521  جنان جابر محمد  60
 األول  55.75  كاظم عبد اهللا داخل 61
 الثاني  55.749  ناظم عبد اهللا داخل 62
 الثاني  55.654  ایمان ھادي عبد اهللا 63
 األول  55.556  مرتضى طاھر حمزة 64
 الثاني  51.932  شذى غانم جاسم  65

  
        

  
  
  
  
  
  
 


