
 الجنس الجنسٌةالتخرج معدل الرباعً الخرٌج اسمت

 انثى عراق72.28ً خمٌس عبد كاظم ورقاء1

 انثى عراق71.84ً موسى عبود عماد مٌس2

 انثى عراق71.59ً تقً صادق عادل مٌس3

 انثى عراق68.15ً حصٌد السادة عبد ثابت الق4

 انثى عراق67.69ً سرون مهدي عادل سارة5

 انثى عراق67.68ً محمد سالم علً هٌفاء6

 انثى عراق67.09ً زٌدان حسٌن علً الهدى نور7

 انثى عراق66.42ً ماضً علوان غازي سوالف8

 انثى عراق65.13ً سلمان صاحب صباح نورة9

 انثى عراق64.37ً ورد نفل محمد شفاء10

 ذكر عراق63.95ً سلٌمان سالم الحافظ عبد عثمان11

 انثى عراق63.94ً حافظ محمد كرٌم هبة12

 انثى عراق63.71ً رحم عجة عٌسى انتصار13

 انثى عراق63.59ً هادي علً حسن سجى14

 ذكر عراق63.27ً شبوط عبود ابراهٌم حمود15

 انثى عراق63.26ً محمد احمد محمد فاطمة16

 انثى عراق63.21ً صالح مهدي صالح شهد17

 انثى عراق63.12ً رحٌمة الزهرة عبد خالد مٌس18

 انثى عراق63.11ً راضً راهً ذٌاب صابرٌن19

 انثى عراق63.07ً عبود خضٌر عاصم عذراء20

 انثى عراق62.71ً حسٌن محمد طالب ندى21

 انثى عراق62.67ً الرزاق عبد اٌوب مظفر حرٌر22

 انثى عراق62.59ً علً خضٌر محمد سهٌر23

 انثى عراق62.53ً كعود حسٌن صباح ٌاسمٌن24

 انثى عراق62.51ً باقر الحسٌن عبد علً نور25

 ذكر عراق62.35ً عسل حنتوش علً ولٌد26

 انثى عراق62.28ً حسٌن محمد محسن دعاء27

 انثى عراق62.08ً محمد هاشم قاسم سماح28

 انثىعراق61.96ً هادي هللا عبد الدٌن نجم نور29

 انثىعراق61.68ً حسن راضً هاشم نهى30

الثانً الدور الصباحٌة الدراسة 2013-2012 الدراسً للعام الخرٌجٌن الطلبة



 انثىعراق61.50ً صالح مهٌدي مجٌد هدٌل31

 ذكرعراق61.38ً سرٌح مناع سعدون محمد32

 ذكرعراق61.35ً حسٌن حمزة عبٌد امٌر33

 انثىعراق61.02ً محمود رشٌد حامد مرٌم34

 انثىعراق60.99ً سلمان لطٌف قاسم هدى35

 انثىعراق60.86ً بدن حسٌن رزاق سهاد36

 انثىعراق60.73ً فرٌد محمد ٌزن غفران37

 انثىعراق60.55ً شلتاغ فرٌد نوري غادة38

 ذكرعراق60.54ً نعمة حبٌب جابر عادل39

 انثىعراق60.16ً شعٌب مصطفى احمد ضحى40

 انثىعراق60.14ً غالً جاسم ٌوسف نور41

 انثىعراق60.11ً لهمود عودة حسٌن نورس42

 انثىعراق60.02ً فرحان كاظم حسن دالٌا43

 ذكرعراق59.89ً بانً عناد حسن ناصر44

 انثىعراق59.84ً موسى جاسم سامً حوراء45

 انثىعراق59.83ً حسن رسن هللا عبد زهراء46

 ذكرعراق59.51ً وادي عبد غالب عثمان47

 انثىعراق59.00ً شري محمد هادي االء48

 انثىعراق58.96ً عباس الٌاس حسن رٌفان49

 ذكرعراق58.87ً جثٌر جدعان علً قص50ً

 انثىعراق58.74ً حسن اسماعٌل محمد عائشة51

 انثىعراق58.72ً شمخً كاظم الكرٌم عبد رسل52

 انثىعراق58.58ً محمد وهٌب عامر زمن53

 انثىعراق58.36ً ٌوسف علوان ٌوسف اسماء54

 انثىعراق58.27ً شرٌش رٌكان حمود ندى55

 انثىعراق58.14ً سلوم عباس خضٌر ٌاسمٌن56

 ذكرعراق57.73ً صالح احمد الرحمن عبد عل57ً

 انثىعراق57.15ً مهدي هادي علً سجا58

 انثىعراق57.01ً ٌاسٌن حلو سعدون هالة59

 ذكرعراق56.91ً اسماعٌل خلٌل صادق عمار60

 ذكرعراق55.78ً ٌاسٌن ابراهٌم الهادي عبد محمد61

 ذكرعراق55.67ً حسٌن غضبان طالب احمد62


