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  اسم الطالب  ت
 المعدل
  التخرج

  الدور

 األول  93.33  ناهدة حسين علي 1

 األول  85.73  سناء جاسم محمد 2

 األول  85.21  سحر محمد مظلوم 3

 األول  84.34  اسماء دينار غافل 4

 األول  82.98  محسن ياسين طه 5

 األول  82.38  وسن فاضل خضير 6

 األول  80.76  تغريد موسى راجي 7

 األول  80.28  م مهديانوار كاظ 8

 األول  80.03  التفات مجبل عبد 9

 األول  79.36  اديبة يحيى علي 10

 األول  77.59  انتصار عبد الزهرة عبيد 11

 األول  77.49  رحاب موسى راجي 12

 األول  77.14  سهام جواد حبيب 13

  االول  76.65  بشرى حسن مهدي عبد 14

 األول  76.15  زينب عيدان هاشم 15

 األول  75.97  ر محمد جاسمازها 16

 األول  75.51  انتصار جبر خشان 17

 األول  75.18  ايمان صادق جعفر 18

 األول  75.08  هدى كريم شاكر  19

 األول  74.06  ميسون صاحب مهدي 20

 األول  73.79  مكية سخيل محمد 21

 األول  73  غفران فائق محسن 22

 األول  72.88  إيناس جاسم رسول 23

 األول  71.86   خلفزينب طالب 24

 األول  71.69  غيداء جليل احمد 25

 األول  71.01  جنان حسين هادي 26
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 األول  70.42  ليلى حسين مهدي 27

 ثانيال  70.4  محمود موسى حسين 28

 األول  69.74  هناء حميد رشيد 29

 األول  69.2  صبيحة رزاق عبد الحسن 30

 األول  69.12  زينب نعمة عودة 31

 األول  68.27  ليملقاء جمعة ع 32

 األول  67.97  هيفاء حاتم حياوي 33

 األول  67.63  نهلة هاشم حسون 34

 األول  67.51  عذراء عبد الحسن غالي 35

 األول 67.16 عاصفة جواد حسن 36

 األول 66.05 آمنة عبد الزهرة راضي 37

 األول 65.71 مها ناظم صالح 38

 األول 65.58 هيفاء عزيز إبراهيم 39

 األول 65.29 ضل محمد حسنفا 40

 األول 63.72 منال صالح مجيد 41

 األول 63.65 حيدر شرماهي هاشم 42

 األول 63.43 نغم عبيس ظاهر 43

 ثانيال  63.18  عبد الحسين موسى جابر 44

 ثانيال  62.9  سندس خضير شمخي 45

 ثانيال  62.43  رشا وائل 46

 األول 62.38 ابتسام محمد ياسين 47

 األول 62.3 راضي صادق ابوالقاسم 48

 األول 62.12 والء عيسى عبد 49

 األول 62.11 رياض عدنان علوان 50

 األول 61.74 حنان شاكر عزيز 51

 األول 61.44 احالم عبد الرحيم عبد النبي 52

 ثانيال  61.4  شذى هادي احمد 53

 األول 61.18 دالل هادي غضبان 54
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 األول 60.51 لمياء شاكر عبادي 55

 ثانيال  60.47  علي عبد الحسين دلش 56

 األول 60.39 سجاد مهدي سلمان 57

 األول 59.99 شذى جميل عبد علي 58

 ثانيال  59.64  صالح كريم نجم 59

 األول 59.47 اقبال عبد االمير راضي 60

 ثانيال  59.46  فوزية شاكر حميد 61

 ثانيال  59.2  فرحان حاجي كنوش 62

 األول 58.74 عبد محسنرعد عبا س  63

 ثانيال  58.44  رحيم بناي عيدان 64

 األول 54.79 قاسم جميل جسام 65

 
 


