
الدور الذي تخرج 
 منه الطالب

 ت االسم الثالثي المعدل

 

  .١ رأفت مظهر رأفت 81.64 األول
  .٢ خالد ابراهيم عبد 81.30 األول
  .٣  ليلى محمد نياز 80.21 األول
  .٤  سهى علي حسين 80.12 األول
  .٥  عباس عبيد آاظم 80.04 األول
  .٦  نادية عبد الهادي عبد االمير 78.50 األول
  .٧  زينب عبد محسن 78.50 األول
  .٨  اوميد جرجس محمد 78.12 األول
  .٩  مصطفى محمد طعمة 77.55 األول
.١٠  زينب اسماعيل ابراهيم 77.13 األول
.١١  مثنى علي خليل 76.98 األول
.١٢  مريم عبد الحسين آاظم 76.29 األول
.١٣  سناء محمد حميد 75.94 األول
.١٤  مرح سالم حميد 75.47 األول
.١٥  شذى عبد الكريم ابراهيم 74.68 األول
.١٦  ابتسام محسن علي 73.70 األول
.١٧  ب آامل طاهرربا 73.66 األول
.١٨  مؤيد فاضل عبد الكريم 73.22 األول
.١٩  زينب حمود محسن 73.21 األول
.٢٠  هبة عبد االحد حنا 73.20 األول
.٢١  سهير علي احمد 73.16 األول
.٢٢  انتصار عبد الواحد مجيد 73.14 األول
.٢٣  حسين علي عواد 73.08 األول
.٢٤  فرقد راضي حسن 72.89 األول
.٢٥  دشهلة جاسم محم 72.73 األول
.٢٦  هدى عبد الحميد مجيد 72.44 األول
.٢٧  مريوان غفور محمد 72.27 األول
.٢٨  علي محمود محمد 72.14 األول
.٢٩  سوسن سلمان عطية 71.84 األول



الدور الذي تخرج 
 منه الطالب

 ت االسم الثالثي المعدل

 

.٣٠  فاطمة غازي عبد 71.80 األول
.٣١  فاطمة هشام عبد الحميد 71.58 األول
.٣٢  ميادة فؤاد حسون 71.51 األول
.٣٣  نهلة آزار لفتة 71.11 األول
لاألو .٣٤  فريدون عبد الستار محمد 70.85 
.٣٥  ازهار ثامر حمدان 70.80 األول
.٣٦  افان عبد علي محمد 70.76 األول
.٣٧  حامد جودة جاسم 70.66 األول
.٣٨  محمد جبار آاظم 70.46 األول
.٣٩  نعيم راضي آليوي 70.44 األول
.٤٠  عثمان مالك آاظم 70.35 األول
.٤١  امل جبار مطر 70.33 األول
.٤٢  دة ياسين ناصرمائ 70.30 األول
.٤٣  ايمان عزيز محمد 70.11 األول
.٤٤  هناء ربيع هويد 70.10 األول
.٤٥  جوان فاروق مصطفى 69.99 األول
.٤٦  امجد عبد الصاحب حسن 69.98 األول
.٤٧  نبراس زياد يحيى 69.85 األول
.٤٨  قسمة بخيتة حسين 69.83 األول
.٤٩  عفراء محمد علوان 69.74 األول
.٥٠  اس ساهيعبد الباري عب 69.72 األول
.٥١  جنان عباس قاسم 69.67 األول
.٥٢  نشوة عبد الصاحب 69.62 األول
.٥٣  عادل وحيد عبد الكريم 69.60 األول
.٥٤  حامد عبد الرضا حسون 69.50 األول
.٥٥  بان بخيت داود 69.45 األول
.٥٦  جنان خالد آامل 69.29 األول
.٥٧  فاطمة مطرود آاظم 69.11 األول
.٥٨  مجيد حميد عبود 69.11 األول



الدور الذي تخرج 
 منه الطالب

 ت االسم الثالثي المعدل

 

ألولا .٥٩  مضر احمد قدوري 69.05 
.٦٠  عبد العالي جميل عبد الرضا 69.04 األول
.٦١  قتيبة خضير عباس 68.95 األول
.٦٢  احمد عبد السادة علي 68.83 األول
.٦٣  عالوي محسن مطر 68.73 األول
.٦٤  علي عيسى محمد 68.70 األول
.٦٥  عبد اهللا حسن صابر 68.66 األول
.٦٦  عزيزة خماط عليوي 68.53 األول
لاألو .٦٧  امل ابراهيم محمد 68.83 
.٦٨  فراقد صبيح حميد 68.33 األول
.٦٩  سعد عبد وحواح 68.31 األول
.٧٠  سفانة فاضل حمزة 68.27 األول
.٧١  يحيى ابراهيم نعيمة 68.11 األول
.٧٢  احمد هاشم عبد بناي 68.09 األول
.٧٣  فيصل غازي غضبان 67.92 األول
.٧٤  نذيرة برهان خواف 67.81 األول
.٧٥  ان عبد الستار عبد الكريمجن 67.76 األول
.٧٦  سالم حسين بخيت 67.71 األول
.٧٧  قاهر علي عبد الحسين 67.66 األول
.٧٨  شادية احمد محمد 67.56 األول
.٧٩  نغم عامر عبد الكاظم 67.51 األول
.٨٠  غادة علي محمد حسن 67.48 األول
.٨١  سيف عبد االحد بالينوس 67.35 األول
.٨٢  رغد غني خايف 67.12 األول
.٨٣  بشرى جاسم محمد 66.96 األول
.٨٤  عبير نزار جمعة 66.64 األول
.٨٥  اآرام جاسب منفش 66.90 األول
.٨٦  صبا نوري عبود 66.50 األول
.٨٧  علياء عادل عيسى 66.45 األول



الدور الذي تخرج 
 منه الطالب

 ت االسم الثالثي المعدل

 

.٨٨  سرمد يونس حنا 66.45 األول
.٨٩  عصام الدين حيدر  شريف 66.37 األول
.٩٠  قسمة سعدون علي 66.28 األول
.٩١  عزيز رشيدايهان عبد ال 66.06 األول
.٩٢  اسراء عادل علي 66.06 األول
.٩٣  سحر سامي طعان 65.98 األول
.٩٤  رعد حسين عشة 65.47 األول
.٩٥  ناز فتاح سعيد 65.82 األول
.٩٦  نهاية خانة احمد 65.79 األول
.٩٧  مائدة علي حسين 65.75 األول
.٩٨  هدى جميل ناصر 65.75 األول
.٩٩  حيدر نوري جاسم عباس 65.63 األول
.١٠٠  محمد جاسم محمد 65.71 األول
.١٠١  وسن رياض رؤوف 65.66 األول
.١٠٢  عارف هادي عبد االمير 65.65 األول
.١٠٣  حيدر مريدي رحيمة 65.64 األول
.١٠٤  نادرة عبد العباس مانع 65.48 األول
.١٠٥  سهى سعود عبد العزيز 65.47 األول
.١٠٦  شكران حمزة يوسف 65.46 األول
.١٠٧  زينب خليل ابراهيم 65.45 األول
.١٠٨  عبد الوهاب عبد خليفة 65.38 األول
.١٠٩  زامل عبود لفتة 65.37 األول
.١١٠  شيرين سالم عبد المجيد 65.36 األول
.١١١  اياد ياسين ترآي 65.23 األول
.١١٢  جمال آلندر محمد 65.17 األول
.١١٣  ابو بكر عمار محمد 65.15 األول
.١١٤  ضحى ياسين محمد ناجي 65.09 األول
.١١٥  حيدر عدنان آاظم عباس 65.08 األول
.١١٦  رغد ناجي بربوتي 64.94 األول



الدور الذي تخرج 
 منه الطالب

 ت االسم الثالثي المعدل

 

.١١٧  قاسم محمد حسين 64.88 األول
.١١٨  رحمن مريوش شمخي 64.53 األول
.١١٩  بداية محمد عبد الكريم 64.48 األول
.١٢٠  حقي اسماعيل علي مراد 64.45 األول
.١٢١  جاسم فرحان آاظم الالمي 64.20 األول
.١٢٢  فيصل عثمان عبود 63.84 األول
.١٢٣  سوسن عبد الرحمن جاسم 63.76 األول
.١٢٤  مائدة حسين المشهدي 63.73 األول
.١٢٥  زينب عبد الكاظم عريبي 63.76 األول
.١٢٦  صادق عبد الرضا علي 63.62 األول
.١٢٧  مها حكمت الوند 63.58 األول
.١٢٨  حسن زوير راضي 63.45 األول
.١٢٩  اآرم احمد حسن 63.34 األول
.١٣٠  عدوية يعقوب يوسف 63.17 األول
.١٣١  ضمياء فاضل عباس 63.12 األول
.١٣٢  عصام محمد جابر 63.10 األول
.١٣٣  سعد ناجي عباس 63.07 األول
.١٣٤  انعام عبد الكاظم عبد الحسين 63.01 األول
.١٣٥  احمد عبد الحميد هشام 63 األول
.١٣٦  زينب عبد العالي علي 62.89 األول
.١٣٧  مناهل خضير مجيد 62.70 األول
.١٣٨  هيفاء علي حسين 62.56 األول
.١٣٩  فاتن عبد الجبار حسين 62.41 األول
.١٤٠  امال آاظم عبد االمير حسن 62.40 األول
.١٤١  علية محمد جاسم 62.37 األول
.١٤٢  مها ياسر عبيد 62.35 األول
.١٤٣  هناء احمد فارس 62.35 األول
.١٤٤  حاآم جبار علي 62.35 األول
.١٤٥  علي عبد القادر عبد اهللا 62.34 األول



الدور الذي تخرج 
 منه الطالب

 ت االسم الثالثي المعدل

 

.١٤٦  رواء قيس عبد الكريم 62.34 األول
.١٤٧  شونم حما صالح احمد 62.30 األول
ولاأل .١٤٨  عادل شعالن مزبان 62.25 

.١٤٩  سوسن زين العابدين 62.11 األول
.١٥٠  وسن فايق جميل 62.03 األول
.١٥١  انمار نزار محمد علي 61.92 األول
.١٥٢  مي آريم عباس 61.91 األول
.١٥٣  ذرى عبد الواحد يوسف  61.90 األول
.١٥٤  عذراء عزيز جواد 61.87 األول
.١٥٥  زينب عبد االمير عبد الحسن 61.85 األول
ولاأل .١٥٦  محمد حسين عباس 61.82 

.١٥٧  الهام عبد الهادي ذياب 61.80 األول
.١٥٨  ضياء يونس محمود 61.78 األول
.١٥٩  رحاب شفيق عبد السيد 61.68 األول
.١٦٠  حمزة فرحان فريج ابراهيم 61.60 األول
.١٦١  ايسر سعدون عبود 61.59 األول
.١٦٢  نهلة دلي شاواز 61.35 األول
.١٦٣  دولير شابا عيسى هرمز 61.27 األول
.١٦٤  عمران عيسى عطية 61.23 األول
.١٦٥  ذو الفقار جواد عباس 61.22 األول
.١٦٦  وجدان عبد الحميد قاسم 61.15 األول
.١٦٧  معزز عبد الخالق حيدر 61.11 األول
.١٦٨  هند آاظم عليوي 61.10 األول
.١٦٩  اوفى محمد غريب بنيان 61.06 األول
.١٧٠  بسام جاسم محمد  61.06 األول
.١٧١   اهللاحمد سعد عبد 60.98 األول
.١٧٢  سرى فرحان حالوب 60.97 األول
.١٧٣  عالء عباس مناحي يونس 60.90 األول
.١٧٤  فالح خالد حبيب 60.74 األول



الدور الذي تخرج 
 منه الطالب

 ت االسم الثالثي المعدل

 

.١٧٥  ضحى فوزي عبد الوهاب 60.58 األول
.١٧٦  وسام سعدون جعفر 60.53 األول
.١٧٧  مريم يونس احمد 60.38 األول
.١٧٨  خليل مكي جاسم 60.31 األول
.١٧٩  نوال جابر ثويني 60.29 األول
ولاأل .١٨٠  عامر طالب آاظم  لطيف 60.28 

.١٨١  حيدر فرحان عباس 60.22 األول
.١٨٢  اسراء ناجي حسين  60.11 األول
.١٨٣  حسن عبد وناس خضر 60.10 األول
.١٨٤  زيد آاظم لملوم  60.09 األول
.١٨٥  آمال جالل فرج 59.99 األول
.١٨٦  محمد عبد الرسول محمد 59.98 األول
.١٨٧  عالء يوسف باقر 59.94 األول
.١٨٨  حيدر عبد االمير آزار 59.80 األول
.١٨٩  محمد علي ابراهيم احمد 59.71 األول
.١٩٠  سمية رحيم مخلف عبداهللا 59.69 األول
.١٩١  دريد داود سلمان 59.64 األول
.١٩٢  حيدر آاظم عباس 59.62 األول
.١٩٣  نزار محمد عبد اهللا 59.60 األول
.١٩٤  سعد ناصر حمد معلة 59.32 األول
.١٩٥  عدنان خزعل عجيل 59.32 األول
لاألو .١٩٦  حنان عبود جاسم 59.19 
.١٩٧  شذى فصيح عبد االحد 59.17 األول
.١٩٨  زينب عبد اهللا حسين 59.16 األول
.١٩٩  حامد آنكن حسن 59.13 األول
.٢٠٠  علي حميد علي 58.82 األول
.٢٠١  زينب عبد الحسين حامد 58.75 األول
.٢٠٢  هند محمد نعمان 58.64 األول
.٢٠٣  نمير ابراهيم عبد الرسول 58.62 األول
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.٢٠٤  سناء هادي نجم 58.42 األول
.٢٠٥  سمير شوآت حميد 58.29 األول
.٢٠٦  سهى عصام محمد 58.27 األول
.٢٠٧  عالوي رشيد مسرهد 58.24 األول
.٢٠٨  جاسم محمد عبد اهللا ياسين 58.02 األول
.٢٠٩  زهرة اآبر محمد باقر 57.99 األول
.٢١٠  االء عبد االمير آاظم 57.98 األول
.٢١١  هالة صالح مصطفى 57.78 األول
.٢١٢  رزيقة علي حويلي 57.86 األول
.٢١٣  حسن جوان حسن 57.74 األول
.٢١٤  احمد جابر البدوي 57.70 األول
.٢١٥  سميرة محمد عليوي 57.66 األول
.٢١٦  نعيم مهوس حبيب 57.64 األول
.٢١٧  هند حاتم الصكر 57.35 األول
.٢١٨  مازن حسن متعب 57.26 األول
.٢١٩  سندس عبد الكريم عبد الرسول 57.23 األول
.٢٢٠  اعيل سعيدسرمد اسم 57.23 األول
.٢٢١  ابراهيم صكب عكلة 57.08 األول
.٢٢٢  شيرين آريم عزيز 57 األول
.٢٢٣  عبد الحسين مظلوم بدع 56.64 األول
.٢٢٤  ميعاد عبد فرعون 54.77  األول
عبد الرسول عبد الهادي عبد  62.40 الثاني

  الجبار
٢٢٥.

.٢٢٦  علي خضير عباس عليوي 61.51 الثاني
.٢٢٧  فاتن احمد محمد 60.66 الثاني
.٢٢٨  عبد اهللا عمر الطيف جبريل 58.68 الثاني
.٢٢٩  شذى قاسم جواد آاظم 58.46 الثاني
.٢٣٠  عباس علي حميد حمادي 57.89 الثاني
.٢٣١  فراس محمد راضي 56.95 الثاني



الدور الذي تخرج 
 منه الطالب

 ت االسم الثالثي المعدل

 

.٢٣٢  حسين صالح بارويس 56.84 الثاني
.٢٣٣  حازم محمد عبود 55.84 الثاني
.٢٣٤  امجد يوسف طه 54.52 الثاني
.٢٣٥  فراس ميزبان فندي 53.92 الثاني
انيالث .٢٣٦  صالح عبد الحسين احمد 53.92 

    


