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  اسم الطالب  ت
 المعدل
  التخرج

  الدور

 األول  89.765  اميرة خضير كاظم 1

 األول  87.782   الشهيدسماح طالب عبد 2

 األول  86.901  احالم علي كاظم 3

 االول  85.945  سهام حسين مكي 4

 االول  85.532  هناء خماط عزيز 5

 االول  85.27  انعام ميري محسن 6

 االول  83.97  فاطمة محمد فرج 7

 االول  82.304  نادية فاضل عباس 8

 االول  81.81  كوثر حميد هاني 9

 االول  79.22  تقية حاكم شمران 10

 االول  78.19  بشرى سامي عبد االمير 11

 االول  76.85  نغم جاسم محمد 12

 االول  76.77  االء حاتم كريم 13

 االول  76.63  والء كريم محمد 14

 االول  76.57  بسام حمادي طرخان 15

 االول  76.17  امل كاظم عبود 16

 االول  76.06  مريم اسماعيل سبتي 17

 االول  75.64  دمفيدة مهدي جوا 18

 االول  75.45  امنة عبد الجليل ادريس 19

 االول  75.37  ميثاق مجيد حميد 20

 االول  75.31  عبد الخضر عباس حمد 21

 االول  75.23  كه زال صاحب خداد 22

 االول  75.19  طالب حمزة عبد الحسين 23

 االول  74.71  امنة عبد الصاحب عباس 24

 الولا  74.41  سندس جفات عبد اهللا 25

 االول  74.04  اسراء عبد السجاد عبد 26



 االول  73.99  زيد سامي جودي 27

 االول  73.73  سندس رسول عباس 28

 االول  73.56  انوار محمود نعمة 29

 االول  73.49  حوراء صادق عبد 30

 االول  73.36  علي محيل حرش 31

 ثاني  72.87  احسان جبار مرهج 32

 لاالو  72.78  زينب حامد لفتة 33

 االول  72.7  تغريد رسول عباس 34

 االول  72.14  ايمان عباس سلمان 35

 االول  71.86  ايمان حمزة حاتم 36

 االول  71.48  اسماء كاظم جاسم 37

 االول  71.03  هادي خضير عباس 38

 االول  70.55   موسىاحالم حميد 39

 ثاني  70.29  اياد كاظم كريم 40

 االول  69.75  وفاء محمد جواد 41

 االول  69.73  زهور جبار مرزة 42

 االول  69.63  مي عبد الواحد هاشم 43

 االول  69.4  اميرة عبد الرزاق كاظم 44

 االول  69.27  سعد كريم حمود 45

 االول  69.01  عقيل كاظم لطيف 46

 االول  68.67  نهضة حسين عمران 47

 االول  68.63  عدوية كاظم جبر 48

 االول  68.35  نظام شاكر عبادي 49

 االول  67.19  نهلة علي كاظم 50

 ثاني  67.15  اسماء كاظم حسن 51

 االول  67.08  اميرة هاتف حداوي 52

 االول  66.9  اميرة مهدي محسن 53

 االول  66.6  شذى ماجد حميد 54

 االول  66.56  زينب علي عبيد 55

 االول  66.56  موج هاشم جبر 56

 ثاني  66.5  حسن عبد الهادي حسين 57

 االول  66.48  سهيلة حسن خلف 58



 االول  66.28  نعمة محسن نعمة 59

 االول  66.15  ابتهاج مهدي راجي 60

 ثاني  66.12  علي فليح حسن 61

 االول  65.78  زاهد عبد الحسين عبد االمير 62

 االول  65.7  خديجة جواد مجدي 63

 االول  65.55  فارس عبد المحسن غضبان 64

 ولاال  65.38  حاكم محمد حسن 65

 االول  65.23  حسين كريدي حسون 66

 االول  64.76  سحر عبد المنعم اسماعيل 67

 االول  64.76  عبد الزهرة عبد علي جيثوم 68

 االول  64.63  صبار مسير محمد 69

 االول  64.13  خمائل محمد فاضل 70

 االول  64  منى كاظم هاشم 71

 ثاني  63.96  عبد اهللا نسيم عبد اهللا 72

 االول  63.59   الواحد احمدسالم عبد 73

 ثاني  63.22  رياض هادي حسين 74

 االول  62.75  ربيعة ميري محسن 75

 االول  62.52  انتصار حسين جاسم 76

 االول  62.37  سميرة كاظم حسن 77

 االول  62.25  ياسه خضر حسين 78

 االول  62.23  فؤاد كاظم حسين 79

 االول  62.21  محمد صبار علوان 80

 االول  62.19   عباسنعيم حسن 81

 االول  61.74  ثائر حسين علي 82

 االول  61.66  نبيل عيسى صكبان 83

 االول  61.55  رزاق سوادي شعالن 84

 االول  61.5  جاسم محمد جواد 85

 االول  61.14  نداء رشيد عواد 86

 ثاني  60.71  وداد عبد الباري عزيز 87

 االول  60.43  كرار محمد داود 88

 االول  60.24  هاشمسلمان حسين  89

 االول  60.22  فؤاد فوزي طالب 90



 االول  60.08  افراح عبد الرضا حسن 91

 االول  60  محمد نعمة عبود 92

 االول  60  مهند عبد الباري 93

 االول  59.7  كرامة شاكر محمد 94

 االول  59.68  حامد سعدون مصطفى 95

 االول  59.55  لطيف زغير كاظم 96

 االول  59.52  عقيل معز موسى 97

 االول  59.47  وليد احمد ابراهيم 98

 االول  59.01  اميرة شاكر كالوس 99

10
 ثاني  58.87  كاظم محمد جابر 0

10
 ثاني  58.87  سبائك عبادي عباس 1

10
 االول  58.46  زينب محمد حسون 2

10
 االول  58.02  سعد عبيس جبار 3

10
 االول  57.22  علي جاسم بوتي 4

10
 ثاني  57.03  لطيف مطهر منصور 5

10
 ثاني  56.87  سمير سوادي زغير 6

10
 ثاني  56.68  ماهر عبد الخالق عزيز 7

10
 ثاني  56.58  عماد خماط فرحان 8

10
 ثاني  56.5  نادية عبد الكاظم ساجت 9

11
 االول  56.1  علياء عبد الحسين كاظم 0

11
 ثاني  56  سلمى لطيف مهدي 1

11
 ثاني  55.87  كاظم عبد الزهرة خراطة 2

11
 ثاني  55.21  ناجح شمخي جبر 3

11
 االول  52.75  علي طالب ابراهيم 4

 


