
الدور الذي تخرج 
 منه الطالب

 ت االسم الثالثي المعدل

 
85.98 االول  انور عبد الولي غالب
82.56 االول 2 هادي حسين محمد علي
81.40 االول 3 علي جواد جابر
81.10 االول 4 سناء حسين احمد
78.88 االول 5 علي حسن محمد 
77.57 االول 6 يزيد عيسى نقوال
77.21 االول 7 رشاد عايش محمد
76.65 االول 8 رياض محمد حسن
76.52 االول 9 اسراء ماجد ناصر
76.03 االول 10 حاتم عبد الكريم جبر
75.92 االول 11 غصون عبد الستار جباري
75.84 االول 12 حكيم جواد آاظم
75.51 االول 13 انور جاسم محمد
74.13 االول 14 علي حسن داغر
73.92 االول 15 ايمن برزان عبد الغفور
73.118 االول 16 اماني محمد راضي
72.84 االول 17 رفاه احمد حيدر
72.78 االول 18 امجد عبد الرزاق خزعل
72.48 االول 19 محمد ثروت آريم
72.44 االول 20 صابرين سعد سلمان
72.07 االول 21 اريج آامل مهدي
71.84 االول 22 رعد جبار حمادي
71.54 االول 23 زهراء محسن محمد
71.19 االول 24 عباس رزاق عبد
70.73 االول 25 خولة عبد الرضا محسن
70.70 االول 26 هدى محمد علي
70.47 االول 27 عمر شبلي بهجت حد الدين
70.45 االول 28 زينب عبد الخالق احمد
70.28 االول 29 نشأت احمد عبداهللا
69.864 االول 30 شيماء اموري جبار
69.862 االول 31 ازل حمودي جمعة
69.76 االول حمد موسى جعفرا  32
69.61 االول 33 علي مهدي محمود
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69.40 االول 34 خيرية آاظم حبيب
69.38 االول 35 نبيل محمد ناجي
69.359 االول 36 صدام خالد حمودي
69.356 االول 37 شيماء جواد آاظم
69.17 االول 38 ميساء قدوري حسن
69.07 االول 39 رواء سمير عبد
68.93 االول عباس جبارسجى   40
68.56 االول 41 عامر حكيم جياد
68.336 االول 42 علي عبد الكاظم عبد
68.332 االول 43 حيدر شريف جاهل
68.22 االول 44 بكر عبد السالم حامد
68.21 االول 45 امل حسن سعيد
68.002 االول 46 زياد عارف صالح
68 االول 47 غسان محمد علي
67.99 االول حب عبد النبيجنان صا  48
67.63 االول 49 نغم عبد الكاظم صالح
67.34 االول 50 حيدر ناظم علي
67.29 االول 51 سالم رهيف عريان
67.17 االول 52 صباح بدري آاظم 
67.05 االول 53 علي صالح مهدي
67.04 االول 54 حسين مهدي هادي
66.91 االول 55 احمد محمد محمد زآري
66.70 االول 56 جعفر سلمان علي
66.63 االول 57 رائد آامل ياسر
66.42 االول 58 رغد ناصر عنيد
66.36 االول 59 ازل عايد خليف
66.33 االول 60 داود سلمان حبيب
66.23 االول 61 اياد آاطع عبداهللا
66.18 االول 62 االء محمود حسن
66.17 االول 63 منار آاظم حنون
66.14 االول اظم غازيمحمد ن  64
66.11 االول 65 عامر احمد محمد
66.06 االول 66 ابراهيم محمد نجم
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66 االول 67 امين حنون عباس
65.75 االول 68 باسم حميد عبد
65.65 االول 69 مهند فلحي حمود
65.58 االول 70 عادل حاتم آريم
65.51 االول 71 مريوان آامل فارس
65.35 االول فانقاذ فاخر يوس  72
65.27 االول 73 عمار احمد عبد الواحد 
65.16 االول 74 نمارق احمد ظاهر
64.98 االول 75 ايمان عبد عجيمي
64.93 االول 76 اتيال نظام  محمد حبيب
64.92 االول 77 موفق ساجت سمير
64.90 االول 78 محمد هشام محمد
64.72 االول 79 خالد عبد الكاظم ثامر
64.67 االول 80 علي صالح ابتارة
64.437 االول 81 رافد سمير عبد الكريم
64.430 االول 82 رويدة محمد شاآر
64.30 االول 83 ياسمين عبد  الجبار حسين
64.29 االول 84 علي عبد الرحمن جامع
64.25 االول 85 عبد الرحمن عارف
63.91 االول 86 ايمان سعيد  اسمير
63.88 االول دخيلمحمد مؤنس   87
63.85 االول 88 قحطان عبد الحليم خلف 
63.68 االول 89 اصيل عبد اهللا ابراهيم
63.67 االول 90 مشتاق شهاب احمد
63.54 االول 91 عدي يونس مزيد
63.52 االول 92 دريد الياس اندريوس 
63.40 االول 93 محمد حسام الدين محمد 
63.30 االول 94 هبة محمود صالح
لاالو  63.28 95 بيداء رشيد حميد
63.08 االول 96 نضال هاشم رحيم
63.03 االول 97 مظفر محمد رياض
62.94 االول 98 هديل حلمي محمود
62.826 االول 99 محمد صبار بريهي
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62.821 االول 100 عدي احمد محمود
62.81 االول 101 محمد عبد الكاظم حسين
62.77 االول 102 دريد عبد خلف
62.75 االول 103 محمد اسماعيل محمد
62.61 االول 104 صالح هوال عكلة
62.59 االول 105 هالة ضاري توما
62.52 االول 106 سعد محسن مناتي
62.50 االول 107 همسة سمير مهدي 
62.40 االول 108 حنان حسن علي
62.39 االول 109 انور ابراهيم موسى
62.34 االول 110 محمد حمزة عبود
62.29 االول 111 رافد عبد الواحد عبد النبي
62.28 االول 112 هبة قاسم دحام
62.27 االول 113 ياسر حسن مطر
62.26 االول 114 روز سالم محمد 
62.21 االول 115 عقيل حسن آاظم
62.19 االول 116 رنا حسين عباس 
62.14 االول 117 محمد محسن عمر
61.68 االول د جاسمزينة محمو  118
61.60 االول 119 اقدام مجيد عبد جعفر 
61.58 االول 120 فينوس حميد جيجان
61.54 االول 121 نصير محمد ناصر
61.46 االول 122 وسام علي شحن
61.46 االول 123 محمد الهادي بن صالح
61.39 االول 124 واثق علي حسون
61.27 االول 125 علي عيسى فاضل 
61.25 االول 126 علي محمد رضا 
61.19 االول 127 يعرب قاسم حعفر
61.10 االول 128 ماهر حسين طاهر
61.05 االول 129 حنان قاسم محمد 
61.03 االول 130 حسين خلف محمد
60.90 االول 131 علي صالح عزيز
60.87 االول 132 فواز مطلك فرحان
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60.85 االول 133 مهند حميد شهاب
60.74 االول 134 ياسر سعد رؤوف
60.72 االول 135 مدين مجيد علي
60.68 االول 136 احمد صباح حسن
60.57 االول 137 احمد عذيب عواد
60,52 االول 138 احمد عبد المجيد محمد
60.42 االول 139 عبد الرزاق محمود اسماعيل
60.339 االول 140 رؤوف مقدام فاضل
60.338 االول الخالقمحمد محمود عبد   141
60.28 االول 142 علي خضير عبد
60.09 االول 143 عباس حزام رسن
60.004 االول 144 شيماء عدنان حكمان
60.002 االول 145 منار ابراهيم منصور
59.92 االول 146 داود سلمان هالل
59.90 االول 147 حسام غازي عبود
59.89 االول 148 حيدر فرحان عبد الزهرة
59.74 االول 149 حسنين علي عبد
59.70 االول 150 علي جاسم جالب
59.63 االول 151 احزان قائد عبد االحد
59.60 االول 152 احمد صادق شاعل
59.58 االول 153 علي عبد االمير منسي
59.55 االول 154 صفاء راضي خلف
59.54 االول 155 فاتن عبد  الكاظم خلف
59.53 االول هموداحمد سلمان ل  156
59.41 االول 157 ثائر جاسب علوان
59.38 االول 158 ميسم فاضل عباس 
59.37 االول 159 ابراهيم علي صالح
59.29 االول 160 سكران حسين آريم
59.05 االول 161 بهاء اآرم حمزة
59.03 االول 162 رائد محمد سعيد صالح
85.71 االول 163 براء ياس خضر
58.59 االول ي محمد قاضيعل  164
58.52 االول 165 محسن اسماعيل حسن
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58.51 االول 166 سهير شاآر مجيد
58.16 االول 167 جبار جساب جاسم
57.68 االول 168 حيدر فليح حسن
57,45 االول 169 احمد سلمان مخيف
57.25 االول 170 محمد احمد سليمان
57.20 االول 171 بيداء جبار عزيز
57.08 االول 172 فراس عبود آريم
56.97 االول 173 ماجد عبد االمير عبد الهادي
56.93 االول 174 اسيل علي هاشم
56.60 االول 175 سالم هاتف مسلم
56.35 االول 176 علي مهدي جاني 
56.09 االول 177 زينب آريم هادي
60.55 الثاني 178 مؤيد طه حسين
59.88 الثاني 179 قيصر علي رشيد
58.82 الثاني 180 جنان علي حسين
58.14 الثاني 181 تحسين علي هاشم
57.85 الثاني 182 تيمور عدنان ادور
57.30 الثاني 183 نهاد جاسم خلف
57.15 الثاني 184 ماهر هادي حسين
56.98 الثاني 185 اخالص علي صالح
56.82 الثاني 186 لبيب عبد االمير
56.64 الثاني ويدعادل جاسب ع  187
56.23 الثاني 188 حيدر ايهم آاظم
55.75 الثاني 189 اسامة البشير محمد
55.31 الثاني 190 وائل فاروق محمد
55.19 الثاني 191 حيدر صباح فخري
54.86 الثاني 192 حسين علي عيسى

 


