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 الدور الذي نجح فیة الطالب المعدل اسم الطالب الرباعي ت
 األول  94,799 عمار محمد علي قاسم 1
 األول  93,093 سماح مھدي كاظم 2
 األول  91,013 خالد حسن عبد الرضا 3
 األول  90,905 غسان محمد عبد الجلیل 4
 األول  90,254 لمى عبد الرضا خضیر 5
 األول  90,073 فاضل عباس ناصر 6
 األول  89,349 علي فاضل جلیل 7
 األول  84,795 حیدر مكي عبود 8
 األول  83,706 منى محمد حسین 9

 األول  83,491 حیدر ھاشم عباس 10
 األول  79,816 حمیدة جبر كاظم 11
 األول  79,552 علي كاظم محمد 12
 األول  790,122 ایناس عبد الرضا كاظم 13
 األول  78,422 ھدیل كاظم علي 14
 األول  77,832 سامر موسى ھادي 15
 األول  77,336 محمد عبد الحسین مھدي 16
 األول  77,207 نجالء محمد علي عبد األمیر 17
 األول  74,975 ایناس عبد األمیر محمدحسین 18
 األول  74,888 شیماء ھادي كریم 19
 الثاني 74,165 زینب رضوان عزیز 20
 األول  74,098  ناصرمحمد ھادي 21
 األول  73,897 والء داخل راضي 22
 األول  73,015 علیة جري یونس 23
 األول  71,489 ایمان جریان عفتان 24
 األول  71,359 عباس عبد عون عزیز 25
 األول  71,119 حسین اسماعیل محمد 26
 األول  69,826 علي شالكة ساجت 27
  األول 67,618 رعد مطشر داود 28
 األول  67,364 نجالء عبد الزھرة سلمان 29
 األول  67,345 عماد فالح ھاشم 30
 األول  67,269 ھیدا موسى جواد 31
 األول  67,241 صبا ناصر حسین 32
 األول  67,124 حسین نھاي غازي 33
 األول  66,998 صبار كریم نعمة 34
 األول  66,945 اصیل سامي فاضل 35
 األول  66,909 لسعد عباس شیا 36
 األول  66,784 عدي عبد الحسین عبدون 37
 األول  56,555 سالم فاضل ضاحي 38
 األول  64,831 نغم عبد الزھرة خاكة 39
 األول  63,945 عباس عبد األمیر ساجت 40
 األول  63,873 صالح كاظم علي 41
 األول  63,678 رؤى وحید سوادي 42
 األول  62,879 بشرى جاسم محمد ھادي 43
 األول  62,836 فاطمة صاحب كریم 44
 األول  62,456 مرتضى محمد علي ناصر 45



  الصیدلة: وفة                                 القسمك/ ھیئة التعلیم التقني                       المعھد التقني : الجامعة
  دبلوم تقني:الشھادة  الصباحیة: الدراسة

 25/6/2000 في 1\8الدور االول :                    رقم وتأریخ االمر الجامعي1999/2000:سنة التخرج 
 4/9/2000 في 1\11الدور الثاني   

 
 األول  62,099 تجالء سلمان عبیس 46
 األول  61,981 شیماء صبیح كاظم 47
 ااألول 61,824 بیارق خضیر عباس 48
 األول  61,536 ضیاء جبر عبید 49
  األول 61,277 امجد عبد العظیم حمید 50
 األول  60,988 امل جبار عبد الزھرة 51
 األول  60,957 اقبال ناصر حسین 52
 األول  60,818 ھند خالد كاطع 53
 الثاني 60,553 عباس عبد السادة حسین 54
 األول  60,299 میادة مالك عبد 55
 الثاني 59,779 محمد شاكر علي 56
 األول  59,676 عالء عباس حمزة 57
 األول  59,631 ل اسودامال شنشو 58
 األول  59,235 سماھر كاظم طاھر 59
 الثاني 58,572 وسن یوسف صاحب 60
 األول  58,944 ناھدة لفتة نجم 61
 الثاني 57,156 احمد محمد عبد 62
 األول  57,904 بتول ابراھیم جبر  63
 األول  57,220 انتصار دبیس كاظم 64
 األول  57,059 احمد منصور حسین 65
 األول  56,984 رغد لطیف خصاف 66
 األول  56,971 قاسم فضل عبود 67
 الثاني 55,209 سجى محسن زبیل 68
 الثاني 53,700 سمیرة ھوین حمزة 69
 الثاني 53,412 شیماء صبحي شھید 70

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


