
 اّائل قسن تقٌ٘ات التورٗض

6102-6102سٌة   

 التسلسل  اسن الطالب الوعذل

 0 اٗات صباح ًْرٕ حس٘ي 857249

 6 زٌٗب هِذٕ عبذ زٗذ 817282

 8 رٗام علٖ رحواى طاُر 997408

 5 سحر سلواى كاظن 997586

 4 اًعام عبذ الرضا كاظن 997011

 2 فاطوة حل٘ن هحسي 927988

هال ضحٔ سالن 927929  2 

 9 علٖ ه٘رٕ جاسن 947884

 8 ٌُذ حاهذ كاظن 947962

 01 ختام ًاظن حاتن 947046

 00 اسراء عصام هِذٕ 957962
 

6109-6102التخرج سٌة   

  

 التسلسل اسن الطالب الوعذل

 0 دمحم عبذ الرضا خض٘ر  287998

 6 رق٘ة ّل٘ذ هِذٕ حس٘ي  227412

 8 صابرٗي عبذ العباش  227850

 5 احوذ ُاشن سالن شب٘ب  227012

 4 رفل علٖ عبذ عْى  227112

 2 اس٘ل راضٖ هحوْد 247455

 2 زُراء غاًن بِل عب٘ذ 247555

 9 ضفاف عبذ الحوسٍ حوذ  257245

 8 رسل حو٘ذ شاكر دُام  257498

 01 هصطفٔ حاكن ّل٘ذ  287225

 00 اسراء قاسن راُٖ  287555

 06 زُراء هِذٕ عْٗذ  287818
 



6108-6109سٌَ التخرج   

 التسلسل اسن الطالب الوعذل

 0 اٗات رح٘ن خشاى  867458

 6 اسراء عباش عبذعْى  98792

 8 زٌٗب سلواى ف٘صل  987425

 5 علٖ غضباى عبذ الرضا  927828

 4 عال فالح حسي  997519

 2 دمحم ساجذ هحٖ  927295

 2 زُراء حسي حب٘ب 927266

هاجذ كاظن  فضة 927062  9 

 8 زُراء ُاتف جبار 927828

 01 زُراء هْزّى سِ٘ل  927894

 00 جالل جٌذٕ سلبْح 927154

 06 شِالء رغذاى حس٘ي  947290

 08 اسراء جعفر هحسي  947080

 05 رؤٓ عذًاى دمحمعلٖ  957582
 

التخرج  سنة

6108- 6161  

 
 معدل التخرج االسم الرباعً ت   

 69.39. زٌنه هدام غافل معبد هالل  1

 69339. رعد مطٌع وناس حمود 2

 99.69. زهراء حمٌد دمحم هاشم 3

 99993. براء حسٌن داخل كطفان 4

 996.3. بنٌن صباح عبد الحسن صٌاح 5

 .9996. مروه عباس كطران راهً 6

 99.93. ضحى عباس منصور شالل 7

 99.96. نور جمٌل جابر ابو شخٌرة 8

 9.69.. اسراء رضا حسٌن عبد           9

 9.39.. زهراء رسول حبٌب علوان 10

 .939.. حوراء عبد االمٌر جاسم دمحم 11

 99.3.. امٌره ثجٌل زناد جبر 12

 96.3.. اثمار عبدهللا ادرٌس حمود 13

 96.9.. خدٌجة عناد شرهان جبر 14

 .969.. زهراء سلمان عبٌد جودة 15

 9699.. الكرٌم دمحم عٌسىاسمهان عبد  16



6160-6161سٌة التخرج   

 

 معدل التخرج االسم الرباعً ت

 90.162 تبارك عامر علً عبد الحسٌن 1

 89.768 حٌدر ناظم نجٌب هادي 2

 89.656 تبارك عبداالمٌر شهٌد جدوع 3

 89.621 اسراء شهٌد غرٌب ٌعكوب 4

 89.465 زٌنب علً حسون هاشم 5

 89.297 عزٌز ناصر حسٌن حمٌد 6

 89.228 زٌنب مشتاق سرحان بجاي 7

 88.729 كوثر مهدي جاسم دمحم 8

 88.693 نبأ جبار محٌسن حمود 9

 88.629 حسن خالد حمزه هندول 10

 88.475 جنات سمٌر حامد جبر  11

 88.355 حوراء حسٌن دمحم حسون 12

 88.140 رانٌه دمحم خضٌر شمخً 13

 88.023 جٌثومفاطمه اسعد عبد  14

 87.881 اٌمان عراك خشان مباشر 15

 87.840 شٌماء هادي عبد وناس 16

 87.653 آمال عباس دمحم حسن 17

 87.442 وفاء ٌحٌى راجح شاكر 18

 87.422 زٌنب حمود عبد مشهد 19

 87.404 لمٌاء لطٌف جفات اسماعٌل 20

 87.379 نور رحمن حاتم عزٌز 21

 87.302 بنٌن ضاري جابر عامر 22

 


