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  اسم الطالب  ت
 المعدل
  التخرج

  الدور

 االول  95.039  رعد زغير محسن 1

 االول  93.43  زينب هاشم هادي 2

 االول  89.31  ليلى شاكر حربي 3

 االول  88.07  وجدان جواد عيسى 4

 االول  86.82  رفالء مضر صالح 5

 االول  85.11  شيماء سالم علوان 6

 االول  81.79  ميسون جمعة جالي 7

 االول  81.44  عليوي كريمنضال  8

 االول  80.99  عذراء عبد الحر حميدي 9

 االول  80.49  ندى محمد كاظم 10

 االول  79.84  وفاء عباس شاكر 11

 االول  79.46  صباح حمزة هنين 12

 االول  78.65  سندس ذيبان عباس 13

 االول  77.79  ختام تومان ناصر 14

 االول  77.65  نوال عبد الحسين محمد 15

 االول  77.65  جنان رضاوي سلمان 16

 االول  77.53  نوال كاظم جواد 17

 االول  77.5  شيماء محمد حسن 18

 االول  77.15  قاسم حسين علي 19

 االول  76.83  علي دخيل غازي 20

 االول  76.65  اعياد محمد عبد الجليل 21

 االول  75.96  ايمان كاظم جواد 22

 االول  75.74  فطيمة عبد الزهرة عبد الخضر 23

 االول  75.12  عماد سعد مجيد 24

 االول  73.71  لقاء رحيم جياد 25
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 االول  72.67  زياد صادق علوان 26

 االول  71.93  خلود عبد االمير حسين 27

 االول  71.39  حسين كاظم فرحان 28

 االول  71.32  لمياء عبد زيد حمزة 29

 االول  71.21  احالم محمد مصطفى 30

 االول  70.19  محمد ناصر حسين 31

 االول  70.18  معاني صاحب ناصر 32

 ثاني  70  شفيق عبد الحمزة راضي 33

 االول  69.57  جايش كطان شمران 34

 االول  69.32  نهضة حميد جدي 35

 االول  69.15  اسماعيل عزيز عبد اهللا 36

 االول  69.08  ضحى جعفر باقر 37

 ثاني  69  اخالص مخيف عيدان 38

 ثاني  69  سالم جبار راضي 39

 االول  68.44  حيدر رضا لفته 40

 االول  67.97  شعاع حسين مهدي 41

 االول  67.8  منى عبد سلطان 42

 االول  67.54  هاشمية محمد شنان 43

 االول  67.5  عايدة فاضل ابو سهيل 44

 االول  67.48  عباس هاشم حميدي 45

 االول  67.21  ختام ابراهيم عبد الكاظم 46

 االول  67.2  زعلحفيظة ابراهيم م 47

 االول  67.13  نهاد جابر دغيم 48

 االول  66.71  اياد احمد خلف 49

 االول  66.65  جنان محمد عبد علي 50

 االول  66.62  رضاب حاتم فرحان 51

 االول  66.42  كاظم نعمة عبد علي 52

 االول  66.28  صبيحة رستم علي 53
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 االول  66.01  ذكرى حميد سعدون 54

 االول  65.93  نحسين حسن روضا 55

 االول  65.6  تونس عبد االمير جسوم 56

 االول  65.20  سعاد نزار احمد 57

 االول  65.13  محمد عباس عبيد 58

 االول  64.79  هدى عبد الزهرة سلمان 59

 االول  64.33  جواد كاظم مهدي 60

 االول  63.91  حامد علوش عدوان 61

 االول  63.81  عبد العباس عبد الكاظم 62

 االول  63.76  عزيز محسن عيدان 63

 االول  63.52  منتهى كريم عطيوي 64

 االول  63.41  اركان حسين هادي 65

 االول  63.41  جواد حسون عطية 66

 االول  63.11  حازم عمران حمزة 67

 ثاني  63  خالد عبود هاشم 68

 ثاني  63  سعدي عبد الكاظم علي 69

 االول  62.7  مرتضى عبيد عباس 70

 االول  62.41  ين كاظمامل حس 71

 االول  62.35  دالل حسن محمود 72

 االول  62.30  كاظم رميض مطر 73

 االول  62.11  ازهار عباس رزاق 74

 االول  62.04   جبار محمدباسم 75

 ثاني  62  فارس حسين مظلوم 76

 االول  61.99  ثامر عبد عون 77

 االول  61.87  كاظم موسى حسن 78

 الولا  61.83  ثائر حسين علي 79

 االول  61.47  حامد شنيع كاظم 80

 االول  61.06  علي عبد الحمزة 81
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 االول  60.96  امونة محمد عبد الحسين 82

 االول  60.83  جعفر جواد كاظم 83

 االول  60.75  جواد كاظم عليوي 84

 االول  60.26  صباح نور حسان 85

 ثاني  60  سالم عبد علي عباس 86

 انيث  60  مهند عبد الباري نور 87

 االول  59.76  ناجح عباس عبد زيد 88

 االول  59.57  مازن حاكم كريم 89

 االول  58.96  حنان ناصر حسين 90

 االول  58.94  علي عبد الحسين حسون 91

 االول  58.91  عبد االمير علي عسكر 92

 ثاني  58  سرحان حسين عجمي 93

 االول  57.96  وثيقة عبود سلمان 94

 االول  57.51  سعد جابر جاسم 95

 ثاني  57  ليلى حبيب علوان 96

 ثاني  56  رسول جاسم عبادي 97

 ثاني  56  سجاد نعمة بردان 98

 االول  55.88  عدوية كاظم جابر 99

10
 ثاني  55  سعد سلمان عبود 0

10
 ثاني  54  حسام محمد جواد 1

 
  
 


