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 ت اسم الطالب المعدل  التقدٌر الدور المالحظات
  05 دمحم ناصر علً ابراهٌم 425.28 جٌد جدا االول 

حسٌن علً امٌن هسار 425.21 جٌد جدا االول   25  

خلف علً عناد هسار ...425 جٌد جدا االول   25  

  85 سٌف دمحم صٌهود غضٌب ...425 جٌد جدا االول 

  5. رٌم ثاٌر حبٌب عبد هللا .405.4 جٌد جدا االول 

  25 سرى كرٌم حسٌن دمحم 405824 جٌد جدا االول 

  5. علً عزٌز كرٌم حمٌد 415.01 جٌد جدا االول 

جمعة مجٌد ٌاسٌن هطٌب .41528 جٌد جدا االول   45  

  5. نادٌة ماجد حمٌد حسن 52.2.. جٌد االول 

مهدي صالح حسٌن همرو .544.. جٌد االول   015  

حسٌن اسماعٌل نجم هباسم .542.. جٌد االول   005  

  025 ندى طه صالح خلف .5.2.. جٌد االول 

كاظم مهدي هرسٌل طعم 52.0.. جٌد االول   025  

علً سلمان هزٌاد خلٌف 5022.. جٌد االول   085  

  0.5 رواء رشٌد عبد علٌوي 5024.. جٌد االول 

  025 نغم زٌاد حمدي حسن .2521. جٌد االول 

  0.5 دعاء هادي جاسم دمحم 25128. جٌد االول 

  045 شٌماء ٌاسٌن طه ٌاسٌن 5.14.. جٌد االول 

  0.5 فراس عبد ٌاسٌن جمٌل ..58.. جٌد االول 

هندي خلف فهد هفضٌل 5222.. جٌد االول   215  

  205 اسماء حمٌد احمد كاظم .522.. جٌد االول 

محمودامال احمد شكٌر  ..50.. جٌد االول   225  

  225 علٌاء عمران موسى حسن 85.44. جٌد االول 

  285 زٌنب علً هادي خضٌر 85.41. جٌد االول 

  2.5 طارق جاسم دمحم ابراهٌم 851.0. جٌد االول 

جواد هدعاء ستار عطٌ 85140. جٌد االول   225  

  2.5 حسن فاضل عبود علً .8511. جٌد االول 

  245 سندس جاسم   دمحم جمٌل 2..25. جٌد االول 

  2.5 فالح حسن دمحم جاسم 25444. جٌد االول 

  215 صبى رحٌم عبد هللا جرٌذي 252.2. جٌد االول 

 ت اسم الطالب المعدل  التقدٌر الدور 
  205 مرٌم دمحم راضً حبٌب ..250. جٌد االول 

  225 اٌناس جمال سعد حمٌد .2518. جٌد االول 

  225 مٌسون محمود تاٌه كلٌكل .2542. جٌد االول 
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  285 خلود علً عبد هللا جار هللا 2..25. جٌد االول 

  2.5 ابتهاج لطٌف كاظم عباس 252.4. جٌد االول 

  225 هدى حسن منشد فلٌح ..252. جٌد االول 

  2.5 اسٌل قاسم دمحم اسود 25281. جٌد االول 

حٌدر ابراهٌم هفاطم 258.2. جٌد االول   245  

  2.5 اٌهاب حسٌن احمد جاسم 258.2. جٌد االول 

  815 دنٌا عباس حمزة علً .2522. جٌد االول 

  805 رضا ٌسري عبد الونٌس شحات .2508. جٌد االول 

  825 مٌناء قاسم احمد خالف 05224. جٌد االول 

  825 فاروق نادر خمٌس غالم 05.22. جٌد االول 

  885 عمار تحسٌن عبد محٌسن 05122. جٌد االول 

  8.5 شذى عزٌز رشٌد مجٌد 15442. جٌد االول 

هالكرٌم فاضل عطٌرسل عبد  15222. جٌد االول   825  

  8.5 سارة ناطق فرهود امٌن .1521. جٌد االول 

  845 احمد ذٌاب ابراهٌم شهاب 15121. جٌد االول 

  8.5 زهراء خلٌل ابراهٌم عباس .2.548 متوسط االول 

  15. صابرٌن صالح مهدي صالح 2.5221 متوسط االول 

  05. شهد حمٌد جلٌل احمد .2.5.1 متوسط االول 

  25. زٌنب جاسم حمٌد حسن .2.582 متوسط االول 

  25. احمد دمحم حسن جواد 2.5121 متوسط االول 

  85. سرور مفٌد عٌسى عبد 245.22 متوسط االول 

  5.. زمن حمٌد نوري احمد 245.22 متوسط االول 

  25. عباس هاشم دمحم شهاب 245122 متوسط االول 

  5.. ضمٌاء رمضان كاطع  غضٌب .2.542 متوسط االول 

صالحعلٌاء باسم حمٌد  8..2.5 متوسط االول   .45  

  5.. رغد ٌوسف محمود احمد 765.76 يتٕصط انثاًَ 

  215 هناء جبار ماهود صالح ..2.52 متوسط االول 

  205 سما حازم علً احمد 2.5282 متوسط االول 

  225 سجى ٌعقوب ٌوسف مسعود 2.5214 متوسط االول 

 ت اسم الطالب المعدل  التقدٌر الدور 
دمحم احًد حًٍد ِيرٔ 775706 يتٕصط انثاًَ   225  

  285 ضحى عبد الستار دمحم حسن 2.51.4 متوسط االول 

  2.5 ضحى ستار رشٌد ٌاس 2.5101 متوسط االول 

عبد هللا خلف ٌوسفمهند  225.42 متوسط االول   225  

ستار كرٌم خلف سها 225.04 متوسط االول   2.5  
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  245 ضحى حسٌن غالب حسٌن 225.02 متوسط االول 

قاسم دمحم دروٌش ابتهال 2..225 متوسط االول   2.5  

  15. اسٌل زٌاد عبعوب احمد 2252.8 متوسط االول 

خلف حسنضحى غازي  .22524 متوسط االول   .05  

دروٌش رجبوداد قاسم  .22502 متوسط االول   .25  

  25. حٌدر عبد هللا ٌاسٌن سٌد 225022 متوسط االول 

  85. حسٌن حازم عزٌز مهدي 2.5242 متوسط االول 

مصطفىسحر عباس غائب  2.52.0 متوسط االول   ..5  

  25. عبٌر عامر راضً دمحم ..2.52 متوسط االول 

  5.. حٌدر حسن علً خلف 2.5122 متوسط االول 

  45. جاسم دمحم محسن كاظم ...285 متوسط االول 

دمحم فاتٍ ْادي حضٍٍ 775667 يتٕصط انثاًَ   ..5  

  415 سامر دمحم ابراهٌم احمد .28521 متوسط االول 

  405 رٌاض عدنان عنزان خلف 2..285 متوسط االول 

علوان حمودسجى شاكر  285204 متوسط االول   425  

  425 عمر ضرار علً طه ..2852 متوسط االول 

  485 شهد قٌس حمٌد  برٌسم 285122 متوسط االول 

  4.5 َٕر خاند دمحم يظهٕو 755.6 يتٕصط انثاًَ 

  425 عهٍاء دمحم احًد 755777 يتٕصط انثاًَ 

عثد هللاصٍف صعد عثد انكرٌى  755.67 يتٕصط انثاًَ   4.5  

ثامر شالل فرحان همرو 225120 متوسط االول   445  

عثد جاصى دمحم اصًاعٍم 7.5676 يتٕصط انثاًَ   4.5  

  15. عواد ابراهٌم عواد دمحم 225.88 متوسط االول 

  05. ورود عبد هللا عوٌد دمحم .22522 متوسط االول 

 ت اسم الطالب المعدل  التقدٌر الدور 
  25. انتصار حاجم سلٌمان محمود 225.84 متوسط االول 

  25. مهدي أحمد عباس 225022 متوسط االول 

  85. ضحى حًٍد حرتً راضً .7.500 يتٕصط انثاًَ 

صعد فرْٕد ايٍٍ ِيرٔ 775667 يتٕصط انثاًَ   ..5  

  25. مؤٌد بدري عبود 205421 متوسط االول 

  5.. صانى صثحً َاجً عثد هللا 775.77 يتٕصط انثاًَ 

  45. يُال ٌَٕش ظاْر حثٍة .775.7 يتٕصط انثاًَ 

  5.. وجدان صعب هوت شوخ 8..215 متوسط االول 

  0115 صاترٌٍ كرٌى اتراٍْى يٓدي 75775. يقثٕل انثاًَ 
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عثد انكرٌى فارسرٌٓاو صهًاٌ  75777. يقثٕل انثاًَ   0105  

  0125 مٌعاد جالل جوامٌر عزٌز .5.4.. مقبول االول 

دأد عثد انًٓديعثد انعزٌز ِ يرٔ 75.76. يقثٕل انثاًَ   0125  

قدٔري اتراٍْى حايد فٍاض .7577. يقثٕل انثاًَ   0185  

  01.5 دمحم كرٌم دمحم حبٌب 1..45. مقبول االول 

يٓدي دمحم صفاء صالح اندٌٍ 65677. يقثٕل انثاًَ   0125  

  01.5 حسن سلٌمان حمٌد جاسم .45.8. مقبول االول 

عافصرايً نطٍف حثٍة  65776. يقثٕل انثاًَ   0145  

  01.5 يُٓد قاصى دمحم جاصى 65776. يقثٕل انثاًَ 

صهًاٌ ٔالء قُثر دأد 657.5. يقثٕل انثاًَ   0015  

جاصى ُْاء عاتد اتراٍْى 657.7. يقثٕل انثاًَ   0005  

ّعالء َجى عثد ط 75766. يقثٕل انثاًَ   0025  

  0025 دمحم شٓاب احًد دمحم 757.7. يقثٕل انثاًَ 


