
الدور الذي تخرج 
 ت االسم الثالثي المعدل منه الطالب

 

 .1 وفاء آاظم حمزة  80.46 األول
 .2 هناء عبد اهللا  79.79 األول
 .3 دالل صالح قادر 78.72 األول
 .4 نادية عادل صادق  78.11 األول
 .5 عالء جورج موسى  77.78 األول
 .6 محمد جاسم محمد 76.42 األول
 .7 وجدان علي عطيه  76.10 األول
 .8 إخالص صبري  75.25 األول
الخالق ناديه عبد  74.51 األول  9. 
.10 زينب جمال  74.10 األول
.11 خالد نظمي حسن 73.63 األول
.12 ميسون مهدي غريب  73.39 األول
.13 عامر هادي عيسى  73.32 األول
.14 ختام حسن صالح  73.24 األول
.15 سهاد مطر جمعه 72.99 األول
.16 علياء عبد اهللا محمد  72.67 األول
.17 ماجد حميد حسن  72.53 األول
.18 إيمان جميل جبر  72.46 األول
.19 هشام عبد الجليل  72.39 األول
.20 أشواق طالب  72.04 األول
.21 عامر هاني رزاق  71.67 األول
.22 عدنان حسين محمود  71.65 األول
.23 هديل محمد علي  71.62 األول
.24 ناديه عباس محمد  71.62 األول
.25 سلوان بطرس  71.47 األول
.26 محمد عزيز ياس  71.22 األول
ولاأل .27 أشواق أحمد جدوع  71.12 

.28 ياسمين إسماعيل إبراهيم  71.10 األول
.29 منهى صاحب حسون  70.72 األول
.30 آمال محمد  70.51 األول
.31 إشراق عبد الهادي  70.23 األول



الدور الذي تخرج 
 ت االسم الثالثي المعدل منه الطالب

 

.32 بشرى هندي صالح  70.12 األول
.33 مها خالد عبد الكريم  70.08 األول
.34 أزهار سليم  69.96 األول
.35 مريوان عمر صباح  69.95 األول
.36 شاآر فضل عبد الجليل  69.87 األول
.37 علياء عبد الهادي  69.71 األول
.38 ختام رحمن  69.70 األول
.39 أحالم محمد منير  69.24 األول
.40 صبا يوسف تلو  68.52 األول
.41 لميس خيري ياسين  68.09 األول
.42 عمار محمد رضا  68.04 األول
.43 ميسون عداي  67.95 األول
.44 محمد ناجي عبود  67.92 األول
.45 أيوب عمر  67.88 األول
.46 جبار عفات علوان  67.41 األول
.47 ناديه عبد الزهرة  67.12 األول
.48 رغد محمد نجيب  67.11 األول
.49 عذراء محمد حسين  66.87 األول
.50 فاضل صعيب خليف  66.50 األول
.51 آفاح فاضل حسون  66.37 األول
ميس عبد فتاح خ 66.366 األول  52.
.53 سهاد عبد اإلله صبري  66.361 األول
.54 زيزفون يوسف سلمان  66.269 األول
.55 سندس صالح سلمان  66.268 األول
.56 اشراق آاظم حسين  66.25 األول
.57 سهيل وادي جعفر  66.20 األول
.58 نسمه عبد الصاحب 66.16 األول
.59 جابر بادي عرمش  66.15 األول
رحان شذى آامل ف 65.67 األول  60.
.61 صادق محمد سلمان  65.59 األول
.62 محمد حسين عبود  65.40 األول



الدور الذي تخرج 
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.63 إيمان عبد الرضا  65.38 األول
.64 عبد الكريم محسن  65.19 األول
.65 منى محمود حسين  64.96 األول
.66 هاله محمد علي  64.94 األول
.67 رافد بدري عبد  64.91 األول
.68 عبير أنس عبد الباقي  64.90 األول
ولاأل .69 نسرين جبار جواد  64.619 

.70 دنيا عبد اإلله محمد  64.618 األول
.71 محمد برهان شغيت  64.33 األول
.72 أحمد فليح  64.28 األول
.73 عامر علي عبد اهللا  64.03 األول
.74 نصر نزار طه  64.02 األول
.75 وفاء عبد الوهاب  63.99 األول
.76 علي هاشم مخيلف  63.94 األول
لي عجيل جبار ع 63.91 األول  77.
.78 أحمد حكمت  63.88 األول
.79 عماد حميد مجيد  63.82 األول
.80 هناء مكي  63.67 األول
.81 سهاد محسن محمد  63.62 األول
.82 عواد محسن عليوي  63.52 األول
.83 علي عزيز حسين  63.45 األول
.84 غيداء شهاب محمد  63.41 األول
.85 يحيى جميل طالب  63.39 األول
.86 جيهان طلعت حبيب  63.33 األول
.87 حسين آريم حسين  63.26 األول
.88 فرات قاسم صاحب 63.14 األول
.89 ضحى طه آاظم  63.10 األول
.90 محمد يحيى يوسف  62.98 األول
.91 عواطف شالل  62.86 األول
.92 جمعه عريبي عباس  62.80 األول
.93 لبنى حازم توفيق  62.75 األول
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.94 خالد عزيز  62.64 األول
.95 فؤاد عبد الرضا عبد  62.38 األول
.96 نضيم جواد  62.21 األول
.97 حليم حيدر عبد  62.18 األول
.98 سهير شاطي صالح  61.90 األول
.99 بسام فهمي جمعه  61.848 األول
.100 حمزة آاظم حسين  61.842 األول
.101 نهله حسن عبد اهللا  61.49 األول
.102 حيدر عبد الزهرة  61.25 األول
هدي عبودزينب م 61.24 األول  103.
.104 إيمان جبار خلف  61.16 األول
.105 عمار حسن علي  60.89 األول
.106 لهيب عبد الحسين  60.86 األول
.107 مهند ماجد سلمان  60.71 األول
.108 علي مجيد زآور  60.57 األول
.109 رعد جمال فهمي  60.54 األول
.110 أحمد محمد محجوب  60.52 األول
.111 فؤاد سعدي عبد المجيد  60.36 األول
.112 حقي إسماعيل حمد 59.85 األول
.113 مصطفى فاضل علي  59.60 األول
.114 حسين يوسف طالل  59.56 األول
.115 هناء رمضان باسم  59.53 األول
.116 صالح حسن بداي  59.50 األول
.117 غيداء ناصر شهاب  59.08 األول
.118 حسين محسن عبد الرزاق  58.99 األول
.119 رافد هادي فرحان  58.60 األول
.120 سعد محسن علي  58.445 األول
.121 محمد طه ياسين  58.443 األول
.122 عماد محمد حسين  58.25 األول
.123 نديم حنا ميخا  58.23 األول
.124 أقدس رشيد  58.19 األول
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.125 محمد علي عبد  58.17 األول
.126 فيصل سعود مضر  57.94 األول
.127 أحمد شمخي جبر  57.90 األول
.128 ايال أديب  57.68 األول
.129 سلمى عباس حسين  57.65 األول
.130 مهند فاضل فياض  57.52 األول
.131 رشا حسن عزاوي  57.23 األول
.132 ماهر صبري ثامر  57.12 األول
.133 علي نوري عبد المحسن  56.97 األول
.134 حسن يوسف  56.93 األول
.135 عبد الستار عبد الجبار  56.57 األول
.136 شهاب أحمد فارس  56.53 األول
.137  فقي شيرآو حسن 55.81 األول
.138 معن علي هادي  53.83 األول
.139 علي مجيد علي  64.10 الثاني
.140 بيداء محمد حسين  63.54 الثاني
.141 نبيل عبد الرحمن جعفر  60.57 الثاني
.142 صادق بيوان  59.95 الثاني
.143 آالء عبد الخالق  59.94 الثاني
.144 عبد مشعل خلف  59.85 الثاني
.145 لرحمن محمد عبد الجبار عبد ا 59.37 الثاني
.146 أحمد يوسف عبد الرزاق  59.32 الثاني
.147 رائد حسون علي  58.56 الثاني
.148 ديار جبار  58.54 الثاني
.149 عباس أحمد عبد  58.14 الثاني
.150 هناء جبر عنبر  58.10 الثاني
.151 عمر عطا اهللا فهد  58.03 الثاني
.152 خالد محمد آريم  57.72 الثاني
.153 ساهره علي حسين  56.81 الثاني
.154 حيدر عبد األمير جابر  56.65 الثاني
.155 خلدون راضي خشان  56.63 الثاني
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.156 قيس جهاد  56.55 الثاني
.157 خلود وليد حسين  56.48 الثاني
.158 طالل محمد يوسف  56.29 الثاني
.159 مازن لطيف سلمان  56.06 الثاني
.160 عمار صالح جبار  56.00 الثاني
.161  عباس فاضل حسن  55.36 الثاني
.162  محمد جميل عثمان  54.75 الثاني
.163  أياد آريم محمد  54.09 الثاني
.164  عبد الرحمن محمد مقبل  53.08 الثاني

 

 


