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 أ. د تحسٌن حسٌن مبارن حمزة راضًأ.م.د منذر  م .ذر انتصار بكر
 العمٌد / وكالة معاون العمٌد للشؤون العلمٌة والطلبة مدٌر التسجٌل

 

 ًالمعدل التراكم الدور  الجنس الجنسٌة اسم الطالب الرباعً ت

 270122 االول انثى عرالٌة سعٌد علً كاظم همرو 0
 240,90 االول انثى عرالٌة علٌاء هاشم دمحم لطٌف 7
 220,72 االول انثى عرالٌة شهد ثامر رشٌد حسن 3
 2,0,19 االول ذكر عرالٌة فارس لحطان دمحم عباس 9
 290403 االول انثى عرالٌة منهل ٌاد حاتماشهد  ,
 270222 االول ذكر عرالٌة عمر دمحم جبار محمود 6
 200274 االول ذكر عرالٌة غٌث معتز حسن فرحان 2
 ,20006 االول ذكر عرالٌة غسان عبد هللا حمٌد جاسم 2
 200112 االول انثى عرالٌة سحر صبار دمحم علً 4
 620423 االول انثى عرالٌة مل مهدي لدوري جوادا 01
 620432 االول انثى عرالٌة مٌسلون صالح سالم سلمان 00
 620677 االول ذكر عرالٌة حٌدر خضٌر عباس كرٌم 07
 6604,4 االول انثى عرالٌة تمى سعد عبود جواد 03
 660631 االول انثى عرالٌة جنان دمحم علً حمد 09
 ,66060 االول انثى عرالٌة ٌاد  لحطان صالحانها  ,0
 660,12 االول ذكر عرالٌة معتز حمٌد غضبان حمادي 06
 ,,6,09 االول ذكر عرالٌة ظافر مازن خلٌل ابراهٌم 02
 6,0709 االول ذكر عرالٌة عبد وسام فٌصل وادي 02
 6,0022 االول انثى عرالٌة غفران سعدون عباس رشٌد 04
 690490 االول انثى عرالٌة مرٌم عباس عبد الرزاق جواد 71
 690,97 االول ذكر عرالٌة عبود نادر رٌاض عبد االمٌر 70
 690,19 االول ذكر عرالٌة سالم نامك طالب حسٌن 77
 690097 االول انثى عرالٌة عبود سارة عبد الكرٌم نجم 73
 6901,9 االول انثى عرالٌة سنمار جمال مكً كاظم 79
 690199 االول انثى عرالٌة رشا محسن علً عجمً ,7
 630226 االول ذكر عرالٌة عثمان علً لاسم زٌدان 76
 630,19 االول انثى عرالٌة ورهان فنار رضا ولًا 72
 670434 االول ذكر عرالٌة زٌاد كرٌم دمحم علً 72
 670091 االول ذكر عرالٌة حسٌن كاظم حسن فلٌح 74
 600243 االول ذكر عرالٌة مصطفى محمود خضٌر خلف 31
 ,,6006 االول ذكر عرالٌة علً مهدي سلمان مصلح 30
 ,600,2 االول ذكر عرالٌة فرٌد عبد الكرٌم عبد خاطر 37
 600,94 االول ذكر عرالٌة مصطفى عبد هللا سعٌد حمٌد 33
 600,33 االول انثى عرالٌة مانً دمحم عبد هللا خالدا 39
 ,60006 االول ذكر عرالٌة ٌوسف مهدي صالح ٌونس ,3
 610779 االول انثى عرالٌة ابراهٌم هدى عبد الجلٌل ٌاسٌن 36
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 ,4037, االول انثى عرالٌة جاسم صفا صالح الدٌن عبد الواحد 32
 20212, االول انثى عرالٌة حبٌب سدٌر عدنان خلف 32
 ,2021, االول انثى عرالٌة خضٌر شٌرٌن تحسٌن عبد 34
 20322, االول انثى عرالٌة عال عباس فاضل حمد 91
 20229, االول انثى عرالٌة ساندرا جابر عودة كاظم 90
 20,27, االول ذكر عرالٌة عباسهاشم عدنان هاشم  97
 20942, االول انثى عرالٌة فاطمة فلٌح حسن خمٌس 93
 20301, االول ذكر عرالٌة دمحم هاشم علً ٌوسف 99
 20797, االول ذكر عرالٌة حمداعمٌل دمحم شهاب  ,9
 0,,60, االول ذكر عرالٌة دمحم حسٌن علً حمود 96
 0642,, االول ذكر عرالٌة مصطفى سمٌر مهدي صالح 92
 0672,, االول ذكر عرالٌة عمر خلٌل نجم محمود 92
 0343,, االول انثى عرالٌة سلطان عبد الحمٌد ننٌران مطل 94
 00322, االول ذكر عرالٌة سعود دمحم طالب جلٌل 1,
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