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   تخرج منھيالدور الذ  المعدل  اسم الطالب الثالثي  ت
  األول  75.259  علي عباس كاظم   .1
  الثاني  71.545  صائب فاخر عبد العباس   .2
  األول  71.463  ساجدة عبد الرضــا   .3
  األول  71.142  ندوه عبودي طاھــر   .4
  األول  70.935  عالء حسین مطلك   .5
  األول  70.766  جنان باقر عبد ألزھره   .6
  الثاني  70.234  د الحسین جاسمعامر عب   .7
  األول  69.012  رباب جبار محمد   .8
  األول  68.597  جلیل علي محمد حسین   .9

  األول  68.135  رفعت محمد عیسى   .10
  األول  67.233  نصیف جاسم جواد   .11
  الثاني  67.363  علي ناصر حسون   .12
  األول  67.156  سناء عباس حدید   .13
  األول  67.142  علي عبد الرزاق عبد الزھرة   .14
  األول  66.818  وال عبد األمیر ناجــين   .15
  األول  66.48  أسراء علي حمید   .16
  األول  66.338  مچكاظم یاسر حا   .17
  األول  66.194  عالء غنــي مرزوق   .18
  األول  66.168  مثنى فلیح حسن   .19
  األول  65.818  إبراھیم حسین خیر اهللا   .20
  األول  65.818  ھشام علي كیكھ   .21
  يالثان  65.688  حیدر باقر عبد الحسین   .22
  األول  65.519  رقیب داخــــل جاسـم   .23
  األول  65.429  سمیرة حســن علــي   .24
  األول  64.597  ریاض ھاتف حسین   .25
  الثاني  64.558  علي عوده عبد الحسین   .26
  األول  64.338  ریاض زناد صیھـــود   .27
  االول  64.234  جنان یاسین عبد عون   .28
  االول  63.325  بشرى كاظم جواد   .29
  األول  63.234  لسادهعلي عبد الزھره عبد ا   .30
  الثاني  63.208  مھدي كاظم مھدي   .31
  الثاني  63.026  عبد السجاد حیدر محمد   .32
  االول  62.909  محمد خالد شكر   .33
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 االول  62.883  افاق محمود رشید   .34
 االول  62.844  محمد كریم جھاد   .35
 األول  62.818  أسماء ناظم مضحي   .36
 األول  62.701  كاظم دایم ھلیل   .37
 األول  62.506  یموجدان عباس ابراھ   .38
 األول  62.246  عادل عبد عباس عراك   .39
  االول  62.240  یوسف مزبان مسلط   .40
 األول  62.233  رفعة كامل شعالن   .41
  الثاني  61.987  نجاة فاھم مھدي   .42
  األول  61.775  صادق محمد رسول   .43
  األول  61.571  رائد حمید محمد علي   .44
  الثاني  61.571  صالح سعود خیاط   .45
  األول  61.545  لزھرةنادیة خالد عبد ا   .46
  األول  61.455  منتظر محمد عبد الخضر   .47
  الثاني  61.221  حیدر عبیس شناوة   .48
  األول  61.195  علي رحیم نعمة   .49
  الثاني  61.156  عالء مجید حمید   .50
  األول  61.026  حسین كاظم حمید   .51
  الثاني  60.688  محمد حسین طھ   .52
  الثاني  60.597  زینة غازي حسین   .53
  األول  60.504   دلیميانتصار عبد الكاظم   .54
  األول  60.338  ھشام خلیل  محمد   .55
  األول  60.337  ناطق نعمة سلمان   .56
  الثاني  60.246  ھیثم حسن جاسم   .57
  الثاني  60.168  حسین راھي ساجت   .58
  الثاني  60.026  صافي حاكم شرار   .59
  األول  59.987  كریم ھدھود دخیل   .60
  األول  59.818  جاسم محمد حسن   .61
  األول  59.311  محمد جوده درب   .62
  الثاني  59.143  مھدي موسى زبالھ   .63
  الثاني  58.870  أدیب صائب جعفر   .64
  الثاني  58.636  عبد الواحد علي حسون   .65
  الثاني  58.545  عامر صابر علوان   .66
  األول  58.286  سالم والي جاســم   .67
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  الثانــي  58.052  إسماعیل عبودي حسن   .68
  األول  58.039  محسن حسن جاســم   .69
  األول  57.987  فاتح حسن احمد   .70
  األول  57.935  ساھرة حسن مھدي   .71
  الثاني  57.909  علي عبد المھدي كاظم   .72
  الثاني  57.753  علي ھادي ناصــر   .73
  األول  57.480  سعاد مویر عبد الحسین   .74
  الثاني  57.461  احمد عبد الحسین عیدان   .75
  األول  57.350  سلمان حسین ھاشم   .76
  الثاني  57.315  ومیض محمد حسین   .77
  الثاني  57.299  نجمحامد مطشر    .78
  الثاني  57.286  طارق محمد عبود   .79
  األول  57.273  حسن كریم نعمــــھ   .80
  األول  57.259  ساجدة قبطان غافــل   .81
  األول  57.182  میثم محیبس حموده   .82
  الثاني  56.818  فنون جواد كاظم   .83
  الثاني  56.779  نجاة تركــي نھات   .84
  الثاني  56.494  حاكم مجید عبود   .85
  األول  56.493  مھھدى مھدي نع   .86
  الثاني  56.312  اقبال طــھ یاسین   .87
  الثاني  56.286  حسین عوض دلــي   .88
  الثاني  55.662  زینب محمد خلــف   .89
  الثاني  55.572  عثمان ناصــر عثمان   .90
  الثاني  55.440  علي مظفر إبراھیم   .91
  الثاني  55.272  قاسم ھاتف حسن   .92
  األول  55.090  عبد الستار عبد الجبار   .93
  الثاني  54.896  ظم ناصرجاسم كا   .94
  الثاني  54.052  سعــد كاظم سعود   .95
  الثاني  52.481  شـــذى عبـد الصالح   .96

================================================  
 


