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 21/7/2014في  10083وحسب االمر الجامعي ش.ط 
 

 الدور التقدير المعدل أسم الطالب ت          

1.      
  

 االول امتياز 91.38 زينب اسماعيل صادق سبع

2.      
  

 االول جيد جدا 87.14 عبد هللا محسن هزبر سعيد

3.      
  

 االول جيد جدا 85.48 علي عادل محمود حلبوص

4.      
  

 االول جيد 78.9 وضاح هالل عبد هللا منهل

5.      
  

 االول جيد 76.21 نور حاتم خورشيد ديوان

6.      
  

 االول جيد 76.11 ايات طه محيسن ابراهيم

7.      
  

 االول جيد 73.54 فرح كفاح علي لطيف

8.      
  

 االول جيد 73.47 سهى بدر عليوي عايد

9.      
  

 االول جيد 72.83 مهند خالد جليل نصيف

10.  
  

عبد رشيدامنه اياد   االول جيد 72 

11.  
  

 االول جيد 70.5 وسام سعد خليل ابراهيم

12.  
  

 االول متوسط 69.2 داليا مهدي صالح خماس

 االول متوسط 67.89 حسين علي حسين محيسن   13

 االول متوسط 67.74 سحر كاطع ماجد اسماعيل   14

 االول متوسط 66.53 محمد جبار محمد مهدي   15

16   
محمد علي عبد الخالق خليل 

 رضا
 االول متوسط 65.4

 االول متوسط 65.35 سماح عادل راضي محمد   17

 االول متوسط 65.27 حسين علي حسن   18

 االول متوسط 64.24 محمد رميض ابتسامة عامر     19

 االول متوسط 63.32 عباس خيري فاضل علي   20

 االول متوسط 62.97  زهراء عبد الرضا داود سلمان   21
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 االول متوسط 62.64 زينب محمد قاسم محمد   22

 االول متوسط 62.01 فاطمة هاني حمدي هادي   23

 االول متوسط 61.97 احمد طه احمد محمد   24

 االول متوسط 61.74 ضحى طارق سعدي علي   25

 االول متوسط 61.32 رغد احمد محمد هاشم   26

حسينمأوى محمد ياسين    27  االول متوسط 61.15 

 االول متوسط 61.14 ساره ثامر عبد كريم   28

 االول متوسط 60.41 بلقيس عامر محمد شعيب   29

 االول متوسط 60.37 اسماعيل عبد هللا حيدر عباس    30

زتانيا منصور فيض هللا عزي   31  االول متوسط 60.26  

 االول متوسط 60.19 ياسمين حسين علي خليل   32

 االول متوسط 60.16 ورود فالح محمد محمود   33

 االول مقبول 59.97 نور اسماعيل خليل حمودي   34

 االول مقبول 59.68 سرى محمد مرزة جاسم   35

 االول مقبول 59.67 ريام سالم عبعوب حسين   36

 االول مقبول 59.23 سالي كامل سعدي حسن   37

 االول مقبول 59.23 ضحى صباح حسن اكبر   38

 االول مقبول 58.54 مثنى حسن حمد عبد هللا   39

 االول مقبول 58.4 مها مجيد عبد حسن   40

 االول مقبول 58.33 سجى سامي كسوب عنكود   41

 االول مقبول 57.94 قحطان شاكر محمود عبد   42

 االول مقبول 56.66 جاسم احمد جاسم محمد   44

عبود ندى وهاب عريبي  45  االول مقبول 55.99 

 االول مقبول 54.93 الرا نوزاد عبد الحسين ملك   46

 االول مقبول 52.87  محمد اكرم فاضل أكرم    47

 

 


