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        السنة الدراسية االولى:اوال

  الناجحون.١

  التقدير  االسم  ت  التقدير  االسم  ت
 جيد  دمحم سالم فاهم نور  ٤٠  امتياز  اسيل باسم حمزة هدوان  ١

 جيد سارة عامر اسماعيل حسون  ٤١  امتياز  فاطمة عبدالحميد حمود جبار  ٢

 جيد علوان كاظم حسنعلي   ٤٢ امتياز  جاسم عنيد حسين كاظم  ٣

 جيد ايات صالح سوادي جبر  ٤٣ امتياز   نغم كاظم حمزة عبدهللا  ٤

 جيد انور عبدالعباس كاظم عيسى  ٤٤ امتياز  شهد علي عباس علي  ٥

 جيد مالك حبيب عليوي غالي  ٤٥ امتياز  زهراء عبدالرضا رحيم دمحم  ٦

 جيد واثق مكي مطر عبد  ٤٦ امتياز  رغد ناظم حسين راهي  ٧

 جيد عمار جبار حمود عبد  ٤٧ امتياز  زينب امير نوري حسين  ٨

 جيد حسام خيري دمحم رسن  ٤٨ امتياز  ضياء طالب كريم شبيب  ٩

 جيد عمار جياد عوده حمود  ٤٩ امتياز  رواء دمحم غريب حمود  ١٠

 جيد  يونس دمحم سحير جوده  ٥٠ امتياز  رشا علي عسكر جدوع  ١١

 جيد حسنين راضي عباس عبود  ٥١ امتياز  والء كريم سعد شالكه  ١٢

 جيد ذوالفقار حيدر سعدون عبدالكريم  ٥٢ امتياز  هاجر رزاق عبدالمهدي هادي  ١٣

 جيد زهراء فاضل مجيد راضي  ٥٣ امتياز  انفال جاسم داخل نعيم  ١٤

 جيد احمد دمحم حسين عبدالحسن  ٥٤ جداً  جيد  زهراء علي ناصر عبدالحسين  ١٥

 جيد مرتضى عبود كريم راهي  ٥٥ جداً  جيد  حنين حيدر مسلم جاسم  ١٦

 جيد احمد عماد كريم جبار  ٥٦ جيد جداً   زهراء جبار كاظم ظاهر  ١٧

 متوسط ابراهيم صالح حامد نجيب  ٥٧ جيد جداً   زهراء لؤي جاسم دمحم  ١٨

 متوسط سعيد خالد صيهود كامل  ٥٨ جيد جداً   ريام حمزة مديفين خليف  ١٩

 متوسط دمحم ابازيد شرار جاسم  ٥٩ جداً  جيد  احمد جناح رحيم غيدان  ٢٠

 متوسط حسين دمحم سعد جاسم  ٦٠ جيد جداً   هدى هادي جميل ليلو  ٢١

 متوسط نور مصدق كريم عباس  ٦١ جيد جداً   باسم دمحم كاظم جساب  ٢٢

 متوسط زينب فوزي عيدان جياد  ٦٢ جيد جداً   ضحى علي عبدالحسين عبد  ٢٣

 متوسط  حسين علي جعفر جبر  ٦٣ جداً جيد   زهراء هادي حمزة مكوطر  ٢٤

 متوسط اركان خلف حميد غلوب  ٦٤ جيد جداً   غفران نجاح حمزة حسن  ٢٥

 متوسط هديب رزاق حسين جاسم  ٦٥ جيد جداً   ميقات رحيم فضل رسول  ٢٦

 متوسط منتظر جاسم معنه صالح  ٦٦ جيد جداً   ثريا عبدالرضا عبيد بديوي  ٢٧

 متوسط كاظم عايد كامل شلب  ٦٧ جيد  عباس فاضل كاظم مهدي  ٢٨

 متوسط دمحم المنتظر خالد كاظم علي  ٦٨ جيد  سرى مكي مطر عبد  ٢٩

 متوسط  فاطمة اسماعيل عبيس ويسي  ٦٩ جيد  ضحى عباس ضيول حمود  ٣٠

 متوسط حسين شاني دنوف بطي  ٧٠ جيد  ازهار جاسم هاني سلمان  ٣١

 متوسط  حيدر علي تاية جياد   ٧١ جيد  وعود دمحم سعد جاسم  ٣٢

 متوسط عبدهللا فاهم حسن عافص  ٧٢ جيد  سجى حسين مطر عبادي  ٣٣

 متوسط مصطفى عباس كاظم شبر  ٧٣ جيد  هدى كاظم حسن صدام  ٣٤

  متوسط  فضة علي غالب علي  ٧٤ جيد  ياسر كريم فخري علي  ٣٥
  متوسط سلمان مراد مطر خشان  ٧٥ جيد  فرجعبدالعباس زينب حسين   ٣٦
 متوسط كرار دمحم دليمي راشد  ٧٦ جيد دمحمحسين راضي سعود   ٣٧

  متوسط  سجاد جهاد ناصر حاجم  ٧٧ جيد  رامي عدنان فرحان خضر  ٣٨
  متوسط   مرتضى كريم حسين حميدي  ٧٨ جيد  ضحى مهدي معبد عطيب  ٣٩
   مقبول  كرار عصام فاهم بتيت  ٧٩
 مقبول  نوره حسن عبد عريمط  ٨٠



   مقبول  مصطفى صباح عباس حمد   ٨١
   مقبول  مروان علي عويز مهدي  ٨٢
  مكملونال.٢

  االسم  ت
  سجاد شاكر حسين محيسن  ١
  فاطمة اياد مسلم شاكر  ٢
  فاطمة فليح حسن شوين  ٣
  يعقوب مثنى كاظم الهاللي  ٤
  

  اليوجد: الراسبون .٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  السنة الدراسية الثانية :اوال

  الناجحون.١

  التقدير  االسم  ت  التقدير  االسم  ت



 جيد جدا  مروة حسن حسين غيدان   ٤٠  امتياز  مروج راهي صالل دمحم   ١

 جيد جدا سجاد عماد عبدالحسين هادي  ٤١  امتياز  رأد رياض زينل سوادي  ٢

 جيد جدا نجالء كاظم ماجد دمحم   ٤٢ امتياز  زينب عبدالكريم حميد جبر  ٣

 جيد جدا حيدر علي شبل عوفي   ٤٣ امتياز   رؤى رافع خشان حسين  ٤

 جيد جدا حديث عالء حسين رهمة  ٤٤ امتياز   زهراء مانع صالح مرسول  ٥

 جيد جدا منتظر دمحم رباط عودة  ٤٥ امتياز   ايالف ضرغام حميد ليلو  ٦

 جيد جدا دمحم صدام موحان سفاح  ٤٦ امتياز   افراح معتصم حمد علي  ٧

 جداجيد  نور غسان حاكم كريم  ٤٧ امتياز   فرقان عبدالزهرة عاني شروم  ٨

 جيد جدا سارة مجيد عبدالحسين هاتف  ٤٨ امتياز   رشا فاضل مجيد راضي  ٩

 جيد جدا اثمار كاظم ياسين شبيب  ٤٩ امتياز   حسين علي جابر ناصر  ١٠

 جيد جدا  فاطمة حميد نعمة سلمان  ٥٠ امتياز   مروة حامد هادي حسن  ١١

 جيد جدا ايات عبداالمير عباس جبر  ٥١ امتياز   اسراء علي رديف خليل  ١٢

 جيد جدا مصطفى عبداالمير عبداللطيف خليل  ٥٢ امتياز   ينضال عبدهللا شيال ودا  ١٣

 جيد جدا كرار نعمة راجي عبيد  ٥٣ امتياز   زينب سالم كاظم سعدون  ١٤

 جيد جدا ليث جعفر باقر لعيبي  ٥٤ امتياز   ميالد كريم موسى عبدهللا  ١٥

 جيد جدا صالح مهدي عطية حيدر  ٥٥ امتياز   فرقد سالم خزعل طالب  ١٦

 جيد جدا حوراء عباس كصاد حسين  ٥٦ امتياز   مصطفى مهدي جابر شمخي   ١٧

 جيد جدا حنين احسان عبد الحمزة خضير   ٥٧ امتياز   ارجوان رحم جواد حسن  ١٨

 جيد جدا زينب شاكر مخيف فضولي  ٥٨ امتياز   نور حبيب جاسم دمحم  ١٩

 جيد جدا زينب علي عبدالحسين خفيف  ٥٩ امتياز  مرتضى عبدالحسين طاهر مسلم  ٢٠

 جيد جدا حيدر عريف خلف مطلوب  ٦٠ جيد جدا  زهراء سالم كاظم سعدون  ٢١

 جيد جدا مصطفى كريم جواد داود  ٦١ جيد جدا  منار قصي كاظم فرحان  ٢٢

 جيد جدا زينب عقيل سالم حسن  ٦٢ جيد جدا  اماني دمحم عبد مسلم عطية  ٢٣

 جيد جدا  ضرغام فواز شمخي جابر  ٦٣ جيد جدا  منصور كاظمدمحم شمخي   ٢٤

 جيد جدا عريف اسامة عباس عبد  ٦٤  جيد جدا  حنين مكي حسن كشوات  ٢٥

 جيد جدا احالم جاسم دمحم مهدي  ٦٥ جيد جدا  علي صبر راهي وكع  ٢٦

 جيد جدا الواحد وليد دمحم عايد عبد  ٦٦ جيد جدا  زمن نايف حسن فرهود  ٢٧

 جيد جدا دعاء دمحم راضي بعيوي  ٦٧ جيد جدا  حاكم بديويعلي عباس   ٢٨

 جيد جدا صابرين نعيم سلمان برغش  ٦٨ جيد جدا  ايات عدنان محسن منشد  ٢٩

 جيد جدا  حنين هاني حمزة جباز  ٦٩ جيد جدا  هديل سعود عسل كصير  ٣٠

 جيد دمحم عبد جاسم عبد  ٧٠ جيد جدا  ايات خليل عبدااليمة عبدالسادة  ٣١

  جيد  دعاء قاسم عبدالكاظم عبد الرضا  ٧١ جيد جدا  حسين علي حسينرؤى   ٣٢
 جيد كرار عبداالمير علوان لهمود  ٧٢ جيد جدا  عالء حسين كاظم ناصر  ٣٣

 جيد حسن فليح حسن شوين  ٧٣ جيد جدا  مريم كريم حاجم سلمان  ٣٤

 جيد هبة سالم عواد راضي  ٧٤ جيد جدا  ضحى سالم خزعل طالب  ٣٥

 جيد سجاد نعمة خليف كاظم  ٧٥ جيد جدا  كريم راهيزهراء باسم   ٣٦

 جيد عال فالح يوسف دمحم  ٧٦ جيد جدا دمحم فاضل حطيحط لفتة  ٣٧

 جيد  سجاد كاظم مدلول مهيدي  ٧٧ جيد جدا  خضر نوري طينة خضر  ٣٨

 جيد  نوال عبيس جبار جعفر  ٧٨ جيد جدا  اديان كاظم علي خضير  ٣٩

  جيد  فاطمة صالح طياح مراح  ١٢٢ جيد  عباس حبيب علوان جبار  ٧٩
  متوسط  علي طارق حمزة هندول  ١٢٣ جيد  اصيل هاني عبدهللا ناجي  ٨٠
 متوسط  احمد سعيد جبر عطاهللا  ١٢٤ جيد  طيف جعفر دواس كافي  ٨١

 متوسط  اسراء ناظم ايدام جبر  ١٢٥ جيد  احمد كاظم شعالن هادي  ٨٢

 متوسط موحانمرتضى فؤاد خضر   ١٢٦ جيد  مصطفى حميد مخيف فضولي  ٨٣

 متوسط علي عقيل جاسم عبود  ١٢٧ جيد  زينب دمحم جعفر هيلي  ٨٤

 متوسط  زيد عبيس حيدر محمود عبد  ١٢٨ جيد  زيد جودة سارة حيدر عبد  ٨٥



  متوسط  ناجي حاتم ناجي كاظم  ١٢٩ جيد  احمد وليد كاظم سلمان  ٨٦
 متوسط  جفرز جابر سمير نعمه  ١٣٠ جيد  مصطفى ريسان علي سلمان  ٨٧

 متوسط  ردام مطر  ميثم دكمان  ١٣١ جيد  امير ابراهيم سوادي هاني  ٨٨

 متوسط  حمزة دمحم عباس مهدي  ١٣٢ جيد  خلدون عبدالسالم موات دمحم  ٨٩

 متوسط عبدهللا كريم جبار هلوس   ١٣٣ جيد  مرتضى عقيل جابر تايه  ٩٠

 متوسط سجاد جليل حسين عليوي  ١٣٤ جيد  علي رسول جبار مشعل  ٩١

 متوسط سارة ناظم علي حسين  ١٣٥ جيد  هاشم مدلول هاشمدمحم   ٩٢

  متوسط الصاحب عبدهللا حسن هادي عبد  ١٣٦ جيد  سمارة عودة حمود حسن  ٩٣
 متوسط احمد رعد عدنان مطلب  ١٣٧ جيد  احمد فاهم اوحيد حربي  ٩٤

 متوسط سعد نعمة جفرز جابر  ١٣٨ جيد  حسين حاكم كاظم سعود  ٩٥

 متوسط مرتضى علي خوان عزوز  ١٣٩ جيد  صفا صفاء حسين فاضل      ٩٦

 متوسط فاطمة حسين رحمان كزار  ١٤٠ جيد  سجاد صفاء جاسم دمحم  ٩٧

 متوسط عبدالسالم حميد عباس ابراهيم  ١٤١ جيد  مرتضى عباس دمحم طاهر  ٩٨

 متوسط امير خالد سلمان دمحم  ١٤٢ جيد  امير كريم سرحان عبدالحسن  ٩٩

 متوسط امير عادل ابراهيم كاظم  ١٤٣ جيد  نور مصطفى عبدالكاظم جواد  ١٠٠

 متوسط ابراهيم علي كاظم عبدهللا  ١٤٤ جيد  حسن جبر جودةمدمحم   ١٠١

 متوسط شفاء سالم جبر علوان  ١٤٥ جيد  فاطمة سلمان جبار عبود  ١٠٢

 متوسط مشعل زغير عبدهللا رباح  ١٤٦ جيد  نورهان رفعت شريف حميدي  ١٠٣

 متوسط دمحم علي رزاق عبدجبر  ١٤٧ جيد  سجاد خليل ابراهيم علي  ١٠٤

 متوسط  احمد حيدر عبدزيد جودة  ١٤٨ جيد  مصطفى ميري عبدالسادة غفلة   ١٠٥

 متوسط  ياسر دمحم شهيد عمران  ١٤٩ جيد  انغام قائد جاري عبد   ١٠٦

 متوسط منتظر هاشم محسن ربيج  ١٥٠ جيد  انعام جميل حسن احمد  ١٠٧

 متوسط ضحى عبداالمير عبدالحسين موسى  ١٥١ جيد  فرقد حيدر عبدالنبي كاظم  ١٠٨

 متوسط مرتضى عيسى جبر حسين  ١٥٢ جيد  عزيز عبدالكاظم عزيز هادي  ١٠٩

 متوسط ضرغام احمد عريبي غالي  ١٥٣ جيد  زيد علي كاظم جومة  ١١٠

 متوسط  حسين هندول حسون عباس  ١٥٤ جيد  مصطفى عايد زنبور ابو عوجة  ١١١

 متوسط عالء حسين برهان عبدالهادي  ١٥٥ جيد  عقيل خانس عداي معزول  ١١٢

 متوسط  علي مسلم ناصر سالم  ١٥٦ جيد  ابراهيم خالد قاسم مهدي   ١١٣

 متوسط عليج احمد سالم رحيمه  ١٥٧ جيد امير معتز دمحم عزيز  ١١٤

 متوسط حسن مظهر خضير علي  ١٥٨ جيد علي رشيد مجيد حميد  ١١٥

 متوسط احمد حاكم منذر عبيد  ١٥٩ جيد عبدالرضا كشاش حسيندمحم   ١١٦

 متوسط سراج هشام عبدالقادر مهدي  ١٦٠ جيد قاسم عبدالحسين ابراهيم عبدالباري  ١١٧

 متوسط حيدر كاظم ناصر حسون  ١٦١ جيد زهراء عباس محسن عطية  ١١٨

 متوسط دمحم يقظان عبدالرحمن كشاش  ١٦٢ جيد صفاء موجد علي حسن  ١١٩

 متوسط مهدي كاظم يعقوب يوسف  ١٦٣  جيد شهد ضياء مدلول هاشم  ١٢٠

 متوسط انور منصور يحيى كاظم  ١٦٤  جيد حسن فالح عبدالسادة كاظم  ١٢١

  التقدير  االسم  ت
 متوسط   سيف عبد شنيف مرهج  ١٦٥

 متوسط   كاظم احسان عاد هادي  ١٦٦

 متوسط  دمحم حسين عبيد حسن  ١٦٧

 متوسط  سلطاناركان وسام سليم   ١٦٨

 متوسط  اصيل سامي حمزة فرحان  ١٦٩

 متوسط  احمد ظاهر حميد عبد علي   ١٧٠

 متوسط  حمزة حاكم صاحب عبد  ١٧١

 متوسط  نديم عادل شنان شياع  ١٧٢

  



  مكملونال.٢

  االسم  ت
  ابراهيم عبد دمحم صالح  ١
  امجد علي خلف نعمة  ٢
  حيدر عبد الخالق ابو الشون ابوهديلة  ٣
  كريم حسون دالمحيدر   ٤
  صابرين عبيد فرهود غالي  ٥
  عالء رحيم سلطان منصور  ٦
  ليث حامد ابو حميد فرهود  ٧
  هاشم سالم حسن دمحم  ٨
  

  اليوجد: الراسبون .٣

  


