
الدور الذي تخرج   ت االسم الثالثي المعدل
 منه الطالب

آوثر آاظم جبر  84.23 األول  1.  
عال محمد سلمان  82.01 األول 2.  
زينب عبد الزهرة عباس  81.68 األول 3.  
أسيل زآي خزعل  81.52 األول 4.  
حيدر نوري عبد الزهرة  80.89 األول 5.  
رباب شاآر سليمان  79.35 األول 6.  
رائد بهنام زآو  78.56 األول 7.  
حيدر خميس شنان  78.27 األول 8.  
لاألو نسرين عبد وحواح  77.48  9.  
فيصل سامي آناوي  77.43 األول 10.
جريان نايف أحمد  77.25 األول 11.
تايه منير رؤوف  76.42 األول 12.
محمد طارق علي  76.21 األول 13.
اسامه حسين جاسم  76.18 األول 14.
أحمد عبد الحسن عباس  76.12 األول 15.
آوثر جبار عبد الحسين  75.11 األول 16.
سردار محمد حمد أمين  75.06 األول 17.
حسن عبيس جسام  74.85 األول 18.
عروبه متعب فجل  74.36 األول 19.
ايدن آامل محمد 74.25 األول 20.
سناء رشيد عبد الرحمن  74.13 األول 21.
محمد آريم دعيم  73.83 األول 22.
ناز منصور حسين  73.64 األول 23.
سوسن آاظم منصور 73.60 األول 24.
ادل عطيه عبد علي ع 73.49 األول 25.
عروبه فليح فايز  73.01 األول 26.
صاحب عبيس حسين   72.90 األول 27.
نسرين جالل محمد  72.52 األول 28.
علي عبد الهادي حسن  72.41 األول 29.
أحمد رشدي عبد اهللا  72.17 األول 30.
هاني همام جميل  72.01 األول 31.
نهال عبد الهادي  71.71 األول 32.
طمه سنجار زيونفا 71.66 األول 33.
مها عبد الهادي عبد الرضا  71.64 األول 34.
نبراس آاظم عبد الحميد  71.50 األول 35.
محمد سلمان داود  71.49 األول 36.



الدور الذي تخرج   ت االسم الثالثي المعدل
 منه الطالب

 
عمار حقي سلمان  71.42 األول 37.
نور الدين ياسين خضير  71.39 األول 38.
زينه عبد الرزاق علي  71.23 األول 39.
رزآار رحيم سليمان  71.17 األول 40.
داليا صالح مصطفى  71.15 األول 41.
مها حسام علي  71.01 األول 42.
ثناء رشيد عبد الرحمن  70.95 األول 43.
إبتهال حامد آاظم  70.52 األول 44.
منى خضير عوده  70.50 األول 45.
إقبال فوزي ساآن 70.49 األول 46.
مريم آريم علي  70.45 األول 47.
ضياء حسن جاسم  70.36 األول 48.
فاتن سعدون محمد 70.30 األول 49.
باسمه جاسم محمد  70.00 األول 50.
هيفاء جمعه حسن  69.56 األول 51.
نهى عبد الرضا نجم  69.38 األول 52.
ميثاق شاآر طهماز  69.09 األول 53.
بشرى مكطوف راضي  69.00 األول 54.
زهراء عبد حسين  68.93 األول 55.
سالم جبار حسين  68.92 األول 56.
حجوب رشيد رغد م 68.75 األول 57.
علي ناصر تمر صالح  68.59 األول 58.
ظالل جبار آاصد  68.54 األول 59.
زهراء عبد األمير مهدي  68.27 األول 60.
رجاء آريم ادغيج  68.23 األول 61.
نبراس أسعد إبراهيم 68.16 األول 62.
أحمد حسام محمد  68.01 األول 63.
زينب فارق عبد الحميد  67.97 األول 64.
خالص صالح سليم ا 67.87 األول 65.
أحمد عبد السادة محمد  67.85 األول 66.
مجيد حميد شاآر 67.80 األول 67.
أثير قاسم محمد  67.72 األول 68.
نهله حمادي يوسف  67.56 األول 69.
عروبه آاظم سهيل  67.29 األول 70.
زهير عبد الحسين إبراهيم  66.86 األول 71.



الدور الذي تخرج   ت االسم الثالثي المعدل
 منه الطالب

 
رغيد زهير عزيز 66.82 األول 72.
ينا صالح حسن ل 66.71 األول 73.
محمود عبد الرضا عبد الرحيم  66.65 األول 74.
أحمد ناظم عبد الحميد  66.54 األول 75.
أنوار قاسم محمد  66.49 األول 76.
جنان جالل محمد 66.44 األول 77.
قحطان عدنان  65.85 األول 78.
أحمد جاسم محمد  65.60 األول 79.
أسيل طالب عيسى  65.39 األول 80.
د أحمد شفيق فؤا 65.15 األول 81.
منى اليذ خشان  65.05 األول 82.
ريم خالد صالح  64.87 األول 83.
علي ضياء مرزه  64.62 األول 84.
ناهد حسن محمد  64.53 األول 85.
زياد حمزة زويد  64.48 األول 86.
مها طارق محمد  64.26 األول 87.
عماد مجيد علي  64.20 األول 88.
جنان فالح حبيب  64.04 األول 89.
دلدار عمر صديق  64.04 األول 90.
عامر رسول فضل  63.78 األول 91.
إيمان ناظم جابر  63.57 األول 92.
دنيا وليد جاسم 63.56 األول 93.
وسن جاسم محمد  63.53 األول 94.
سمير عامر زغير 63.42 األول 95.
فطم لطيف داخل  63.40 األول 96.
فرحان إبراهيم علي  63.39 األول 97.
اب منير اليج عذ 62.77 األول 98.
محمد حميد عزيز  62.67 األول 99.
سامي رضا فاضل  62.48 األول 100.
علي مجهول آاني  62.42 األول 101.
علي عبد الرحمن عصفور  62.20 األول 102.
محمد علي خلف  61.95 األول 103.
ياسر أحمد موفق  61.87 األول 104.
عبد الهادي جيثوم  61.84 األول 105.
لؤي عبد الوهاب فاضل  61.73 األول 106.
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 منه الطالب

 
لينا فالح مهدي  61.65 األول 107.
طارق خضير حمزة  61.51 األول 108.
لؤي عبد الكريم  61.47 األول 109.
فالح حسن حاجم  61.45 األول 110.
زينب علي محمد 61.44 األول 111.
عدنان آموخان إسماعيل  61.44 األول 112.
لينا فاضل حمزة  61.42 األول 113.
موفق ضيدان حربي  60.96 األول 114.
خلف سعدون مطرود  60.83 األول 115.
باقر مهدي أحمد  60.80 األول 116.
مظفر ماجد ستار  60.78 األول 117.
عمار عبد الجبار حسن  60.49 األول 118.
مازن ناجي حسن  60.11 األول 119.
مناف قاسم ارحيمه  58.91 األول 120.
نعيم عجيل حنتوش  58.88 األول 121.
عبد الكاظم عبد الرزاق آاظم  58.73 األول 122.
حيدر فرج مهدي  58.57 األول 123.
ميساء محمد صفي  58.57 األول 124.
انتصار آاظم محسن  58.19 األول 125.
ياسر عبد الهادي  58.08 األول 126.
أشواق طالب غائب  57.49 األول 127.
آمال بوداح صبحي 57.47 األول 128.
آريم جبر لفته  57.46 األول 129.
صباح نوري حسن  57.37 األول 130.
عد آليف عباس س 57.12 األول 131.
مروج إحسان سلمان  56.94 األول 132.
حسين موسى سليمان  56.77 األول 133.
رؤوف شاآر نجم  56.66 األول 134.
آاظم محسن علي  55.91 األول 135.
حسنين طالب مجيد  55.90 األول 136.
بهجت محمد أمين  71.88 الثاني 137.
شاآر فريح نزاله  68.06 الثاني 138.
حسن فالح صحن  65.17 الثاني 139.
يالثان فاضل عبد الزهرة  63.45  140.

عادل سعدون جبار  62.94 الثاني 141.



الدور الذي تخرج   ت االسم الثالثي المعدل
 منه الطالب

 
حيدر آاظم صاحب  62.89 الثاني 142.
بشرى فليح حسن  62.67 الثاني 143.
بان عبد المجيد رغب  62.33 الثاني 144.
سدير هاشم شمس الدين  62.26 الثاني 145.
مهدي عبود علي  61.88 الثاني 146.
أحمد فؤاد محمد علي  61.84 الثاني 147.
فاطمه صباح عبد الحميد  61.66 الثاني 148.
أنور عبد الجبار عبد الرحمن  61.40 الثاني 149.
عادل عبد اهللا محمد 60.89 الثاني 150.
سالي باسل أمين  60.58 الثاني 151.
صبا عبد اهللا محمد  60.51 الثاني 152.
فتحي يوسف صالح  60.50 الثاني 153.
سهاد طارق رشيد  60.38 الثاني 154.
شرى حين علي ي 60.33 الثاني 155.
سرمد فائز عبد الهادي  60.12 الثاني 156.
ظاهر عباس ظاهر  60.11 الثاني 157.
سها خضر صبري  59.72 الثاني 158.
ميسون بدير طابور  59.48 الثاني 159.
لمياء محمد سلمان  59.41 الثاني 160.
علي حسين طه  59.24 الثاني 161.
محمد عبد المحسن  59.12 الثاني 162.
يعقوب يوسف بسام  59.00 الثاني 163.
محمد غازي دعدوش 58.23 الثاني 164.
حمزة زيدان عبد العامري  58.11 الثاني 165.
محسن مظير راهي  58.07 الثاني 166.
مطرب حمودي سعيد  57.97 الثاني 167.
لمياء شفيق عطيه  57.82 الثاني 168.
عماد عبد الجبار  57.79 الثاني 169.
لينا فائز إسماعيل  57.71 الثاني 170.
عباس فاضل عوده  57.68 الثاني 171.
حسام حرب عويجه  57.57 الثاني 172.
ليث علي محمد  57.57 الثاني 173.
قاسم ظاهر حمود  57.51 الثاني 174.
علي محمد عطيه   57.48 الثاني 175.
ضاري فرحان آاظم  57.47 الثاني 176.



الدور الذي تخرج 
 منه الطالب

 ت االسم الثالثي المعدل

 
سهام جبار لفته  56.98 الثاني 177.
منال محمود جمعه  56.83 الثاني 178.
لي حسين حيدر ع 56.56 الثاني 179.
مآثر زآي إسماعيل  56.30 الثاني 180.
هدى جميل عفان  56.17 الثاني 181.
رواء زاهر عبد الصاحب 56.15 الثاني 182.
علي أحمد محمد  56.90 الثاني 183.
خالد عزيز داخل  55.84 الثاني 184.
سهيل خلف سهيل  55.38 الثاني 185.
إسراء راضي لطيف  55.31 الثاني 186.
.187 محمد سنان عدنان 55.26 الثاني
محمد هادي محمد  55.20 الثاني 188.
نزار نصر اهللا خضير  54.87 الثاني 189.
زينب محمد عبد الوهاب  54.65 الثاني 190.
صبيح يحيى عسكر  54.62 الثاني 191.
شارا عصر عارف  54.57 الثاني 192.
آمال آامل عبد الساده  54.51 الثاني 193.
أريج علي عطيه  54.34 الثاني 194.
ته ابكوره آدم بخي 53.94 الثاني 195.
منصور علي حسين  53.93 الثاني 196.
علي فريد محمد  53.77 الثاني 197.
هيفاء مالك  53.1 الثاني 198.
زينب شبيب الزم  52.95 الثاني 199.
عماد جعفر مهدي  52.18 الثاني 200.
ياسين صالح يونس  58.93 الثاني 201.
فاضل عوده آاطع  58.13 الثاني 202.
الحق مهند سالم عبد  61.00 الثاني 203.
عالء صادق محمد   57.11 الثاني 204.
حيدر ناجي سريان 56.72 الثاني 205.
عبد السجاد صاحب  56.55 الثاني 206.
وليد عبد الكريم  54.43 الثاني 207.
 الثاني

 
زيد هادي جواد  58.43

 

208.


