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  اسم الطالب  ت
 المعدل
  التخرج

  الدور

 األول  90.48  اسيل عدنان عبد االمير 1

 األول  86.95  كوثر طالب شبادة 2

 األول  86.5  اكرم عبيد عواد  3

 األول  85.93  تحرير عدنان عبد االمير 4

 األول  81.33  سعاد محمد دغيم 5

 األول  79.9  امل راضي كريم 6

 لاألو  78.57  انعام فاضل محمد 7

 األول  76.98  عبير محمد جودة 8

 األول  73.32  اياد عدنان ابراهيم  9

 األول  71.81  مهدي صاحب شمران 10

 األول  68.45  سهى كوكز حمزة 11

 األول  68.26  شيماء فاضل حسين 12

 األول  68.02  امل ميري عبد اهللا 13

 األول  67.26  نغم راضي جليل 14

 الثاني  66.49  عالوي محمد عبد الحسين 15

 األول  65.73  سهاد عبد الحسين عبد االمير 16

 األول  64.96  حسين محمد حسون 17

 األول  63.47  حسين ميسر منزل 18

 األول  62.92  حسين كاظم جاسم 19

 األول  62.66  نها عبد االله خلف 20

 الثاني  62.39  أسراء محمد عباس 21

 األول  62.29  انعام محمد مصطفى 22

 األول  61.4  ي راهيسؤدد غال 23
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 الثاني  60.91  أزهار لطيف عبد الرسول 24

 األول  60.06  قحطان عدنان نايف 25

 الثاني  59.92  خال هاشم فرمان 26

 الثاني  59.63  أسيل عبد الوهاب محمد حسين 27

 األول  59.34  حسان عبد الكريم  28

 األول  59.16  انوار عبد الحمزة 29

 األول  59.11  ازهار عباس هندي 30

 األول  58.74  راقية حسن صالح 31

 الثاني  57.9  آالء كاظم زاير 32

 األول  56.61  احالم كريم عباس 33

 الثاني  56.18  انتصار كاظم عبد 34

 الثاني  56.05  إيمان لطيف عبد الرسول 35

 الثاني  54.78  ضما عباس محمد 36

 األول  54.11  محمد حمزة لفته 37

 


