
الدور الذي 
تخرج منه 
 الطالب

 ت االسم الثالثي المعدل

 

  .1 سرى اديب آساب 83.6 االول
  .2 اسماح سليم مندي 79.75 األول
  .3  االء عبد الكريم عبد الرحمن 76.18 األول
  .4  صالح آمال محمد  75.36 األول
  .5  شادن محمد شاآر 75.35 األول
  .6  احالم عبد الهادي علي 75.17 األول
  .7  ميسون صباح عباس 74.78 األول
  .8  سناء آامل هرمز 74.51 األول
  .9  مهند محسن احمد 74.11 األول
.10  امال حسين عطية 74.80 األول
.11  دعاء حسين سعيد 73.94 األول
.12  عمر باسم احمد 73.90 األول
.13  فردوس ترآي حامد 73.71 األول
.14   حسونجوادصاحب  72.67 األول
.15  سهامة علي عيد 72.51 األول
.16 عدي عبد الرزاق عبد الوهاب 72.24 األول
.17  حمد عبدفاطمة م 72.06 األول
.18  عبد الغني علي محمد 71.51 األول
.19  عبد اهللا عبيس منصور 71.35 األول
.20  غسان علي دايح 71.28 األول
.21  اوس خليل ابراهيم 71.13 األول
.22  غصون خالد جالب 70.84 األول
.23  هيام دينار عطية 70.61 األول
.24  حسام محسن عبد الوهاب 70.56 األول
.25  هيثم عودة محمد 70.43 األول



الدور الذي 
تخرج منه 
 الطالب

 ت االسم الثالثي المعدل

 

.26  هدى سعدون جاسم 70.34 األول
.27  عالية عباس مجيد 69.94 األول
.28  نوري خيرينهلة  69.87 األول
.29  نقلية محمد عبيد 69.58 األول
.30  بتول صريم زغير 69.38 األول
.31  انغام عبد علي 69.13 األول
.32  زينب فائق جميل 69.10 األول
.33  سوزان جميل يتون 69.01 األول
.34  لمان جاسماقبال س 68.08 األول
.35  آرار محمد عبد السادة 68.12 األول
.36  فضيلة سلمان عزيز 68.06 األول
.37  مولود محمد شذر 68.03 األول
.38  داليا باسل حنا 68.01 األول
.39  غالب عطشانصفاء  68.41 األول
.40  علي حسين مرزوك 68.13 األول
.41  منى محمد اسماعيل 68.01 األول
.42  سهام هاشم ياسر 67.99 األول

ألولا .43  فراس جاسم سوادي 67.60 
.44  محمد عبد الرؤوف محمد 67.48 األول
.45  انتصار عبد علي 67.29 األول
.46  بثينة جاسم جواد 67.12 األول
.47  سوسن آاظم ماشي 67.12 األول
.48  سوسن حسين آاظم 67 األول
.49  امنة سعيد عبد 66.96 األول
.50  وميض منذر بطرس 66.86 األول



الدور الذي 
تخرج منه 
 الطالب

 ت االسم الثالثي المعدل

 

.51  ي هادياسراء مهد 66.65 األول
.52  سدير سعدي عبد 66.65 األول
.53  خلود جبار جياد 66.51 األول
.54  سهير حسن علي 66.44 األول
.55  حسين آريم ابراهيم 66.41 األول
.56  جنان علي منشد 66.32 األول
.57  ابتسام خلف عبد علي  66.30 األول
.58  بان صادق خلوب 66.17 األول
.59  نادية جاسم سوداني 66.13 األول
.60  عبد الكاظم عجوب 65.98 األول
.61  باسم فاضل رحيم 65.86 األول
.62  ايمان احمد عبد 65.79 األول
.63  رسمية جاسم محمد 65.68 األول
.64  مهند سرحان احمد 65.64 األول
.65  غيث علي جاسم 65.52 األول
.66  خلود خضير نزال 65.48 األول
.67  هشام علوان سوادي 65.45 األول
.68  سوزان سعيد شاآر 65.40 األول
.69  ندى عبد اهللا جاسم 65.19 األول
.70  بان حكمت خضير 64.92 األول
.71  جمال حسن علي 64.19 األول
.72  سهاد علي مسعود 64.18 األول
.73  زينب محسن محمد 64.57 األول
.74  عامر عبد الرضا مهدي 64.55 األول
.75  وسن جبار عبد اهللا 64.46 األول



الدور الذي 
تخرج منه 
 الطالب

 ت االسم الثالثي المعدل

 

.76  وسن طالب 64.46 األول
.77  عبد الحسنعذراء علي  64.41 األول
.78  سمر محمد قاسم 64.26 األول
.79  سناء بندر رواش 64.22 األول
.80  علي سلوم مهدي 64.20 األول
.81  حوراء محمود مراد 64.12 األول
.82  رنا محمد عبد 63.87 األول
.83  وجدان مزعل حميد 63.83 األول
.84  ميسون خالد محمد 63.72 األول
.85  احسان علي حسين 63.59 األول
.86  قيس موحان عبد 63.37 األول
.87  نغم هادي حسون 63.36 األول
.88  نبراس غريب عبود 63.33 األول
.89  سناء فاضل شلش 63.16 األول
.90  ميادة صاحب حسن 63.14 األول
.91  اريج عباس مجيد 62.93 األول
.92  لهيب جمال مجيد 62.80 األول
.93  مها ظاهر عذاب 62.54 األول
.94  ياسين محمود رشيد 62.40 األول
.95  وسن نوري جاسم 62.14 األول
.96  هديل صادق محمد 62.11 األول
.97  احمد قاسم هادي 62.08 األول
.98  جبار شمخيغسق  62.06 األول
.99  وسيم محمد جاسم 62.03 األول
.100  شفاء عبد الرحمن غايب 61.95 األول
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.101  االء صالح مهدي 61.94 االول
.102  جالل علي طعمة 61.79 االول
.103  هظيمة جواد عبد 61.71 االول
.104  هنادي مجيد هادي 61.65 األول
.105  دجلة سلمان عبد الجليل 61.60 األول
.106  وائل فتوح احمد 61.54 االول
.107  حنان جواد خايف 61.51 االول
.108  رواء سعدي احمد 61.45 االول
.109  هدى عبد الهادي علي 61.44 االول
.110  زينب بريسم فجر 61.38 االول
.111  صباح آريم حنوش 61.32 االول
.112  محمد ابراهيم رحمه 61.26 االول
.113  منى عبود نجم 61.23 االول
.114  سامر صادق حميد 61.19 االول
.115  رشا جاسم موسى 61.15 االول
.116  حامد عليوي حسن 61.07 االول
.117  نوفل محمد رشيد 60.98 األول
.118  حسين عبد اهللا خلف 60.94 االول
.119  رغد حر عبد السادة 60.93 االول
.120  وهاد شريف عباس 60.87 االول

الولا .121  احمد آاظم شيال 60.74 
.122  نوري رشيد حميد 60.70 االول
.123  شروق اسعد عبد االمير 60.50 االول
.124  همام محمد سعيد 59.95 االول
.125  ميادة خالد عبد الوهاب 59.84 االول



الدور الذي 
تخرج منه 
 الطالب

 ت االسم الثالثي المعدل

 

.126  حسان هادي قاسم 59.79 األول
.127  سعد عراك محمد 59.79 االول
.128  مهلب ناظم والي 59.75 االول
.129  نير شامل آاملم 59.74 االول
.130  مجيد خورشيد شكور 59.67 االول
.131  لمياء عبد العالي هادي 59.57 االول
.132  رحاب محي دلي 59.38 األول
.133  عادل فاروق عبد اهللا 59.33 االول
.134  زينب طالب جاسم 59.20 االول
.135  ايناس شهاب احمد 59.19 االول
.136  مازن طالب عباس 59.17 األول
.137  ليفبشار مدلول خ 59.04 االول
.138  اميرة محمد سعيد 58.97 االول
.139  حسن ذياب سرحان 58.95 األول
.140  جلنك حيدر جعفر 58.92 االول
.141  محمد خلف محمد 58.86 االول
.142  رنا عادل محمد صالح 58.70 االول
.143  سيلدا جودت آمال 58.65 االول
.144  عمر ذياب جابر 58.53 األول
.145  صفاء مرتضى رضا 58.50 االول
.146  اد حسن رحيمسه 58.46 االول
.147  اسيل مجيد احمد 58.45 االول
.148  نعمان ريسان قاسم 58.39 االول
.149  مها عبد ترآي 58.22 األول
.150  اراس نريمان محمد 58.17 االول



الدور الذي 
تخرج منه 
 الطالب

 ت االسم الثالثي المعدل

 

.151  صادق مطر راضي 58.15 االول
.152  عمار عبد االمير حنون 58.15 االول
.153  وسام شاآرمحمود 58.02 االول
.154  غسق عدنان عبد الخضر 57.96 االول
.155  عباس علي 57.92 االول
.156  مازن مهدي ناجي 57.91 االول
.157  رغد سعد احمد 57.90 االول
.158  امل ابراهيم البشاري 57.89 االول
.159  هدى حمد آاظم 57.84 االول
.160  ماهر عبد الرحيم طاهر 57.44 االول
.161  هيثم آريم حمزة 57.23 االول
.162  هدى مبدر عبد االمير 57.22 االول
.163  نعمان سلمانهند  57.19 االول
.164  حيدر صالح مهدي 57.11 االول
.165  فراس حسن نوفل 56.93 االول
.166  ثابت آاظم خضير 56.87 االول
.167  رياض حميد نصيف 56.83 االول
.168  لميس محمد جاسم 56.67 االول
.169  احمد طلب فرحان 56.36 االول
.170  اسامة جواد مهدي 56.08 االول
.171  محمد آاظم هادي 55.53 االول
.172  ضياء عزيز لفتة 55.49 االول
.173  نسرين سعيد آريم 55.03 االول
.174  فارس ناصر فياض 55.81 األول
.175  قحطان حسين جواد 54.74 االول
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.176   مناعزآيهيبات  67.47 الثاني
.177  ضياء حسين اسماعيل 64.25 الثاني
.178  منى حسن يوسف 61.29 الثاني
.179   معروف علي عامر 59.59 الثاني
.180  عبد مسهر خلف  57.08 الثاني
.181  عبد الغفار خضير علوان 52.57 الثاني
.182  منى حسين جبارة 57.41 الثاني
.183  ليحاسراء حسين ش 55.88 الثاني
.184  هاشمجالوي احسان  55.55 الثاني
.185  عالء حسين حسن 55.41 الثاني
.186  احمد فاضل مطرود 54.70 الثاني
.187  رحيم فنجان دارم 54.60 الثاني
.188  آاصد عزيز عيسى 54.29 الثاني

ثانيال .189                حنش خالفاحمد  54.09 
.190   هاديحسينمازن   53.34 الثاني

 


