
2012- 2011انذٔر االٔل طُح 

سنة التخرجالتقدٌرالمعدلاسم الطالبت

2012-2011جٌد جدا81.46ًمٌامً اسماعٌل غنً حمود1

2012-2011جٌد77.87مروان جاسم محمد عنتر2

2012-2011جٌد75.61شٌماء اسماعٌل حسٌن محمد3

2012-2011جٌد75.36نسرٌن سعدون علً مٌرزا4

2012-2011جٌد74.45اخالص كاظم حسون حسن5

2012-2011جٌد73.7جاسم محمد عبد سهٌل6

2012-2011جٌد73.56هدى عدنان صالح عٌسى7

2012-2011جٌد72.31نور محمد خمٌس عوٌد8

2012-2011جٌد72.17علً عزت رفعت نشأت9

2012-2011جٌد71.48اٌمان علً حافظ سالم10

2012-2011جٌد71.38سجى ثانً حسٌن خاج11ً

2012-2011جٌد70.99احمد حكٌم عزاوي حمٌد12

2012-2011جٌد70.66ازهار هادي شبٌب نهٌر13

2012-2011جٌد70.58بان كاظم اسماعٌل مهدي14

2012-2011جٌد70.54احمد مظهر حاجم سلطان15

2012-2011جٌد70.46حسٌن علً قاسم محمد16

2012-2011جٌد70.44فاطمة سهٌل نجم عبد17

2012-2011جٌد70.38اٌة علً عارف منصور18

2012-2011جٌد70.25هبة حسن علً حسٌن19

2012-2011جٌد70.25نغم ٌاس جهاد مهدي20

2012-2011جٌد70.02هشام حازم عبود عباس21

2012-2011متوسط69.85ماهر صالح علً صالح22

2012-2011متوسط69.83حسام سامً مرعً سبع23

2012-2011متوسط69.67مروة احمد خمٌس جدوع24

2012-2011متوسط69.49ورود فخري علً حسٌن25

2012-2011متوسط69.38صهٌب موفق مزهر فهم26ً

2012-2011متوسط69.33هدٌل صالح محمد احمد27

2012-2011متوسط69.3هبة خالد ٌاسٌن فاضل28

2012-2011متوسط69.12مروة احمد حمٌد مخٌبر29

2012-2011متوسط68.9مروان خلٌل ابراهٌم احمد30

2012-2011متوسط68.82وسٌم منذر محمد مطلك31

2012-2011متوسط68.07رواء حسٌن سعٌد حسن32

2012-2011متوسط68.02هدى فخري جبار محمود33

2012-2011متوسط67.1عالء هادي حسن بلبٌص34

2012-2011متوسط67.05اسماء جمعة حمود نجم35

2012-2011متوسط66.42كبرٌاء خلٌل ابراهٌم محمد36

2012-2011متوسط66.41بٌداء جسام محمد هندي37

2012-2011متوسط66.35سرى نجم عبود وسم38ً



2012-2011متوسط66.35كرٌم ولً دروٌش39

2012-2011متوسط65.77عمار ولٌد عدنان عبد الرحمن40

2012-2011متوسط65.7وسن قاسم علً فرحان41

2012-2011متوسط65.65ٌاسر محمود ٌونس مونس42

2012-2011متوسط65.59مصطفى شهاب احمد جاسم43

2012-2011متوسط65.53محمد علً عباس فاضل44

2012-2011متوسط65.32نوال صالح عبد نجم45

2012-2011متوسط65.21اٌمان عباس محمد حبٌب46

2012-2011متوسط64.98رهام محمد هارون رشٌد47

2012-2011متوسط64.89عماد ناجً ناصر هادي48

2012-2011متوسط64.56سارة محمد سعٌد جعفر49

2012-2011متوسط64.5نور غازي عبد المجٌد قاسم50

2012-2011متوسط64.13صابرٌن اسماعٌل حسٌن عباس51

2012-2011متوسط64.11ٌاسمٌن كامل منصور حمد52

2012-2011متوسط63.79سمارة قدوري سلمان جدعان53

2012-2011متوسط63.59حسن ضمد كاظم وسم54ً

2012-2011متوسط63.57صفا صادق خضٌر عباس55

2012-2011متوسط63.56صفاء هاشم علً خلف56

2012-2011متوسط62.48رنا زٌاد طارق عبد57

2012-2011متوسط62.28علً صبحً عبد الجبار عبد58

2012-2011متوسط62.03هبة عوٌد عبد الحسٌن ٌاسٌن59

2012-2011متوسط61.99عباس عبد الرزاق داود ول60ً

2012-2011متوسط61.75سارة خالد كاظم عبد61

2012-2011متوسط61.46مصطفى احمد عبد الكرٌم رشٌد62

2012-2011متوسط61.46سجا نعمان عبعوب حسن63

2012-2011متوسط61.29باسم حسٌن سلمان شالكة64

2012-2011متوسط61.21بشائر محمد محمود حسن65

2012-2011متوسط60.95مها حسام الدٌن ادهم طاهر66

2012-2011متوسط60.9فؤاد باسل سامً لطٌف67

2012-2011متوسط60.87نور احمد ابراهٌم سهٌل68

2012-2011متوسط60.63عبد الكرٌم عبد هللا جاسم محمد69

2012-2011متوسط60.36عباس ٌونس عاصً كاظم70

2012-2011متوسط60.16محمد علً حسٌن عل71ً

2012-2011متوسط60.08زٌنب محمد جواد ظاهر72

2012-2011مقبول58.54همسة حسان سلٌمان مصطفى73

2012-2011مقبول58.12علً عامر عبد هللا خلٌل74

2012-2011مقبول57.45فٌان زٌد هاشم فاضل75

2012-2011مقبول57.21علً عبد الباسط محمد عبد الحسٌن76

2012-2011مقبول57.21ازٌن عبد هللا علً ول77ً

2012-2011مقبول57.11احسان ضٌاء جابر احمد78

2012-2011مقبول56.97ماهر علً حسن علٌوي79

2012-2011مقبول56.31ٌونس هادي اسماعٌل حمادة80



2012-2011الدور الثاني والتكميلي 
انذٔرانرمذٚز       انًعذلأطى انطانة انزتاعٙخ

انثاَٙيرٕطظ65،44يزِٔ إتزاْٛى خهٛم جزيظ1

انثاَٙيرٕطظ65،37نُٛا دأد شٓاب إٚب2

انثاَٙيرٕطظ65،20إَار لٛض ادًذ دظ3ٍ

انثاَٙيرٕطظ64،32طًز طّ يٓذ٘ درب4

انثاَٙيرٕطظ63،72يزِٔ يظهى كاظى دًٛذ5

انثاَٙيرٕطظ63،24ْثّ فٛصم ادًذ عًز6

انثاَٙيرٕطظ62،72أسْار إتزاْٛى ادًذ خهف7

انثاَٙيرٕطظ62،61ْذٖ ادًذ دٌُٕ يشعم8

انثاَٙيرٕطظ62،54سُٚة عشخ رفعد َشأخ9

انثاَٙيرٕطظ62،40فزداٌ فٕس٘ خضٛز يشٕح10

انثاَٙيرٕطظ62،02افزاح طّ ٚاطٍٛ عه11ٙ

انثاَٙيرٕطظ61،43َٕرا خًٛض اطعذ فٛاض12

انثاَٙيرٕطظ61،37اشٕاق طًٛز جعفز صادق13

انثاَٙيرٕطظ60،97يذًذ طهًاٌ عثٕد ٚذ14ٗٛ

انثاَٙيرٕطظ60،95يزِٔ عاصى طهًاٌ يذًذ15

انثاَٙيرٕطظ60،67َزيٍٛ ادًذ دًذ دظ16ٍٛ

انثاَٙيرٕطظ60،64تالطى فرخ هللا دظٍٛ رشٛذ17

انثاَٙيرٕطظ60،47َٕرْاٌ عثذ انذظٍٛ دظٍ ادًذ18

انركًٛهٙ/ انثاَٙيرٕطظ60،43شذٖ يذًٕد ادًذ ايٛز19

انثاَٙيرٕطظ60،10اطزاء رعذ دًٛذ يخٛثز20

انثاَٙيمثٕل59،96دَٛا يؤٚذ َظاو انذٍٚ شًض انذ21ٍٚ

انركًٛهٙ/ انثاَٙيمثٕل59،70طعذ لٛض كزٚى يذًٕد22

انثاَٙيمثٕل59،58يٛض ياجذ عاشٕر ْهٛم23

انثاَٙيمثٕل59،27رَذِ صكثاٌ عثاص إتزاْٛى24

انثاَٙيمثٕل59،19ادًذ ْٔثٙ كزٚى ادًذ25

انثاَٙيمثٕل59،13عثاص طانة ذٕفٛك دظ26ٍٛ

انثاَٙيمثٕل59،03رٚاض يانك عثذ هللا ادًذ27

انثاَٙيمثٕل58،16يٓا عهٙ يشتاٌ دظ28ٍ

انثاَٙيمثٕل58،14رغذ يذًذ كٛطاٌ نطٛف29

انثاَٙيمثٕل57،90عثٛز عثًاٌ تكز يذًٕد30

انركًٛهٙ/ انثاَٙيمثٕل57،78رطم يذًٕد عثٕد دظ31ٍٛ

انثاَٙيمثٕل57،75عهٙ جهٛم يذًذ خضٛز32

انثاَٙيمثٕل57،75يذًذ لاطى يذًذ عثٕد33

انثاَٙيمثٕل57،43صثا صثاح يٓذ٘ صانخ34

انركًٛهٙ/ انثاَٙيمثٕل57،43لذايح جاطى يذًذ ادًذ35

انثاَٙيمثٕل57،22نًٛض اٚاد خهٛم إتزاْٛى36



انركًٛهٙ/ انثاَٙيمثٕل57،21عهٙ غاَى يذجٕب خهف37

انثاَٙيمثٕل57،04َٕر فهٛخ دظٍ يذًذ38

انثاَٙيمثٕل56،75ادًذ عًاد ادًذ عثذ انًجٛذ39

انثاَٙيمثٕل56،51ياْز يعٍٛ عثٕد يذًذ40

انثاَٙيمثٕل56،28إَر يذظٍ طعٛذ ٕٚطف41

انركًٛهٙ/ انثاَٙيمثٕل56،24عهٙ جثار يذًذ يزٕٚع42

انثاَٙيمثٕل55،77َٕر عزب عشٚش ٔن43ٙ

انثاَٙيمثٕل55،65ٔطاو َٕر٘ يذًذ دظ44ٍ

انثاَٙيمثٕل55،65آٚح دظٍ ذزكٙ عًٛز45

انثاَٙيمثٕل55،54اٚاد صالح ثهج عه46ٙ

انركًٛهٙ/ انثاَٙيمثٕل55،18َٕرق طايٙ يغٛز يذٛظ47ٍ

انثاَٙيمثٕل54،90ادًذ داسو عطا غائة48

انثاَٙيمثٕل54،76َثٛم عذَاٌ خهٛم دًادج49

انثاَٙيمثٕل54،64شًٛاء عالء جهٕب نطٛف50

انثاَٙيمثٕل54،63يزٔج صانخ دًٛذ عُاد51

انركًٛهٙ/ انثاَٙيمثٕل54،62دُاٌ غاَى عثذ انْٕاب ردًح هللا52

انثاَٙيمثٕل54،47يُٓذ دًٛذ رشٛذ دظ53ٍ

انركًٛهٙ/ انثاَٙيمثٕل53،94عًز عثذ انهطٛف عٕاد ذاَج54

انركًٛهٙ/ انثاَٙيمثٕل53،92طارق شاكز يذًذ شهٕٓو55

انثاَٙيمثٕل53،77َظزٍٚ فؤاد يذًذ عه56ٙ

انركًٛهٙ/ انثاَٙيمثٕل53،75يصطفٗ دظٍ عثٕد دظ57ٍ

انثاَٙيمثٕل53،55يشراق داذى ادًذ تزٚظى58

انركًٛهٙ/ انثاَٙيمثٕل53،37يزٔاٌ ثايز جاطى خًٛض59

انركًٛهٙ/ انثاَٙيمثٕل52،88اًَار نطٛف َصٛف جاطى60

انثاَٙيمثٕل52،78أاس جًال ردٛى خزذم61

انثاَٙيمثٕل52،61يذًذ عادل كزٚى صانخ62

انثاَٙيمثٕل52،51شٛالٌ عثاص دًٛذ دظ63َٕٙ

انركًٛهٙ/ انثاَٙيمثٕل52،48رغذ دًٛذ شٓاب ادًذ64

انركًٛهٙ/ انثاَٙيمثٕل52،44َاطك عثذ انذظٍ طثع خًٛض65

انركًٛهٙ/ انثاَٙيمثٕل52،14يذًذ طهًاٌ ردًٍ تأِ يزاد66

انركًٛهٙ/ انثاَٙيمثٕل52،12أطايح اٚاد عهٕاٌ رداو67

انثاَٙيمثٕل52،11ادًذ دًٛذ يذًٕد ٔٚض68

انركًٛهٙ/ انثاَٙيمثٕل52،03ٔطاو اطًاعٛم عثٕد كعٕد69

انركًٛهٙ/ انثاَٙيمثٕل51،97طزيذ صثذٙ جثار اطًاعٛم70

انركًٛهٙ/ انثاَٙيمثٕل51،91لصٙ ثاٚز خضٛز عثاص71

انركًٛهٙ/ انثاَٙيمثٕل51،85دَٛا يذًذ جاطى يذًذ72

انركًٛهٙ/ انثاَٙيمثٕل51،57عثذ هللا صثاح رفعد طاْز73

انركًٛهٙ/ انثاَٙيمثٕل51،20يزٔج َصز كاظى فاضم74


