
  

 

  
   

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 

 رابعةالسنة الدراسية ال
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 التقدير الترتيب دور النجاح اسم الطالب ت

 امتياز االول الدور االول هاشم علي جاسمحسن  1

 جيد جدا الثاني الدور االول ميمونة خطاب عمر مصطفى 2

 جيد جدا الثالث الدور االول زاد الهنى نبيل طه علي 3

 جيد جدا الرابع الدور االول وطبان سلطان احمد خليف 4

 جيد جدا الخامس الدور االول عزيز خليل إبراهيم خليل 5

 جيد جدا السادس الدور االول عود حسين جاسمعمر س 6

 جيد جدا السابع الدور االول رغد وعد طاهر رشيد 7

 جيد جدا الثامن الدور االول فهد نشوان محمد عبو 8

 جيد التاسع الدور االول احمد فخري يحيى الياس 9

 جيد العاشر الدور االول مارتن ماجد كريم أبلحد 10

 جيد الحادي عشر الدور االول نمنار مسعود موسى حس 11

 جيد الثاني عشر الدور االول زيد محمد حسين يحيى 12

 جيد الثالث عشر الدور االول وجدان سعد احمد إبراهيم 13

 جيد الرابع عشر الدور االول ليث مهدي صالح محمد 14

 جيد الخامس عشر الدور االول ندى عقيل الياس خضر 15

 جيد السادس عشر الدور االول فاتن سعد عجيل سعيد 16

 جيد السابع عشر الدور االول ضحى ريسان شاكر محمود 17

 جيد الثامن عشر الدور االول احمد رضوان غانم نعمي 18

 جيد التاسع عشر الدور االول مهند خير الدين محمد إبراهيم 19

 جيد العشرون الدور االول احمد حسن عباس حسن 20

 متوسط الحادي والعشرون الدور االول بد سليمانابراهيم سليمان ع 21

 متوسط الثاني والعشرون الدور االول احمد ثائر محمد محسن 22

 متوسط الثالث والعشرون الدور االول عائشة فيصل إبراهيم مندو 23

 متوسط الرابع والعشرون الدور االول غفران احمد عبد هللا محمد 24

 متوسط الخامس والعشرون ور االولالد مصطفى منصور خليل حسين 25

 متوسط السادس والعشرون الدور االول سامي احمد عبدهللا احمد 26

 متوسط السابع والعشرون الدور االول مصطفى دريد ذنون محمد 27

 متوسط الثامن والعشرون الدور االول هبة فواز فتحي علي 28

 متوسط ونالتاسع والعشر الدور االول عمر خلدون منير داؤد 29

 متوسط الثالثون الدور االول عمر طالل صالح محمد علي 30

 متوسط الحادي والثالثون الدور االول صهيب محمود خضر ذياب 31

 متوسط الثاني والثالثون الدور االول اية سعد إدريس جرجيس 32

 متوسط الثالث والثالثون الدور االول حسن الياس حسن خدر  33

 متوسط الرابع والثالثون الدور االول يحيى سجى جمال قاسم 34

 متوسط الخامس والثالثون الدور االول عبد الرحمن أسماعيل حميد 35

 متوسط السادس والثالثون الدور االول ماهر نزهان جاسم محمد 36

 متوسط السابع والثالثون الدور االول اية فالح سامي حميد 37

 متوسط الثامن والثالثون ر االولالدو عبد الحافظ شاكر محمود لجي 38

 متوسط التاسع والثالثون الدور االول تقى محمود زكي محمد 39

 متوسط االربعون الدور االول اية بدر محمد يوسف 40
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 التقدير الترتيب دور النجاح اسم الطالب ت

 متوسط الحادي واالربعون الدور االول يوسف عبدالعظيم طارق محمد 41

 متوسط الثاني واالربعون الدور االول عمر صالح رمضان هالل 42

 متوسط الثالث واالربعون الدور االول عبير عبد الجبار محمد مطر 43

 متوسط الرابع واالربعون الدور االول ناطق خالد صبحيعبد هللا  44

 متوسط الخامس واالربعون الدور االول ارام يوسف افرام يعقوب 45

 متوسط السادس واالربعون الدور االول يقين عدنان محمد يونس 46

 متوسط السابع واالربعون الدور االول احمد صالح محمد جاسم 47

 متوسط الثامن واالربعون الدور االول االء عدنان يوسف فرحان 48

 متوسط التاسع واالربعون الدور االول مريم حسين يونس محمود 49

 مقبول الخمسون الدور االول حوراء إسماعيل إبراهيم صالح 50

 مقبول الحادي والخمسون الدور االول ياسين نور الدين محمود 51

 مقبول اني والخمسونالث الدور االول ديما مجدي بشير عبدالرحمن 52

 مقبول الثالث والخمسون الدور االول علي احمد محمد جزاع 53

 مقبول الرابع والخمسون الدور االول مريم محمد مشرف محمد 54

 مقبول الخامس والخمسون الدور االول سلمان فارس سليمان صالح 55

 مقبول السادس والخمسون الدور االول فهد رعد عبد الجبار مراد 56

 مقبول السابع والخمسون الدور االول مريم إبراهيم عبد هللا خلف 57

 مقبول الثامن والخمسون الدور االول فاطمة مظفر يونس صادق 58

 مقبول التاسع والخمسون الدور االول خالد فيصل عبدالعزيز خالد 59

 مقبول الستون الدور االول حسن مروان مأمون شاكر 60

 مقبول الحادي والستون الدور االول ىزينب محمود مصطف 61

 مقبول الثاني والستون الدور االول عالء بكر صديق محمود 62

 مقبول الثالث والستون الدور االول فاطمة محمد جاسم محمد 63

 مقبول الرابع والستون الدور االول محمد عبدالرزاق محمد صافي 64

 مقبول مس والستونالخا الدور االول زينة فراس محمد عبد هللا 65

 مقبول السادس والستون الدور االول احمد عبدالواحد ابراهيم صفاوي 66

 مقبول السابع والستون الدور االول محمود عبدالكريم مربط علي 67

 مقبول الثامن والستون الدور االول لبنى رياض ابراهيم عايش 68

 قبولم التاسع والستون الدور االول مرعي احمد مرعي حسن 69

 مقبول السبعون الدور االول عبد الوهاب حيدر احمد رضا 70

 مقبول الحادي والسبعون الدور االول هدى ميسر عبد العزيز محمد 71

 مقبول الثاني والسبعون الدور االول عالء حازم مال هللا داؤد 72

 مقبول الثالث والسبعون الدور االول زينب قتيبة ابراهيم حسين 73

 مقبول الرابع والسبعون الدور االول ادريس نوري عبدهللا شيماء 74

 مقبول الخامس والسبعون الدور االول شمس سامي غافل محمد 75
 

 

 

 

 

     


