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الدور الذي تخرج   المعدل  اسم الطالب   ت
  منھ

 الدور األول  79,788  كوثر سعید احمد   -1
 الدور األول  78,776  احمد حایل عبید   -2
 الدور األول  78.000  حنان عبد الزھرة كاظم   -3
 الدور األول  77,013  حمید مسلم حمید  -4
 الدور األول  76,617  علي رضا لفتة   -5
 الدور األول  76,402  ي اشواق حسین عل  -6
 الدور األول  76,164  علي شاكر محمد   -7
 الدور األول  75,315  شیماء كاظم سرحان   -8
 الدور األول  74,894  انتظار نصیف جاسم   -9

 الدور األول  72,361  میسون جاسم حسین   -10
 الدور األول  72,059  جمیل عوده عكروك   -11
 لدور الثانيا  71,350  ھناء علوان عبادي    -12
 الدور األول  70,428  ي تغرید قابل عل  -13
 الدور األول  70,121  شھالء علي عریبي   -14
 الدور األول  69,882  كریم صالح مھدي   -15
 الدور األول  69,840  محمد مایح محمد  -16
 الدور األول  69,671  عروبة میري طالب   -17
 الدور األول  68,471  عاد غالب رحیم س  -18
 الدور األول  67,152  ضر عبد الكریم خ عبد الھحسن  -19
 الدور األول  66,988  ثائر وحید عبادي   20
 الدور الثاني  66,954  احمد جاسم داود  -21
 الدور األول  66,563  فاضل نوري عبود  -22
 الدور األول  66,415  زینب حمید علي   -23
 الدور األول  66,130  مھدي جبر ھادي   -24
 الدور األول  66,127  بد الھادي شمران جنان ع  -25
 الدور األول  65,465  صباح عبد اهللا زغیر   -26
 الدور األول  65,348  زینب زھیر طالب   -27
 الدور األول  65,217  سھام حسین علي   -28
 الدور األول  65,215  میعاد كاظم ھادي   -29
 الدور األول  64,220  عباس نغماش بدر   -30
  الدور الثاني  64,111  وجدان كریم عبد علي   -31
 الدور األول  64,026  عقیل نجم عبود   -32
 الدور األول  62,899  نضال ھادي ناصر   -33
 الدور األول  62,263  محمد حسن جاسم  -34
  الدور الثاني  62,209  شیماء عبد العال جابر   -35
  الدور الثاني  62,119  زكي یحیى كاظم   -36
 الدور األول  62,014  الح ھادي فاضلة ف  -37
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 الدور األول  61,820  نوال كاظم موسى   -38
  الدور الثاني  61,042  نسیم عوده فیصل   -39
 الدور األول  59,474  حسن قاسم نوري   -40
 الدور الثاني  58,128  فالح طالب خضیر   -41

 


