
النتيجةسنة التخرج من اإلعدادية المعدلالشهادة الحاصل عليهامحافظة السكنالجنساالسم الرباعي للطالبت
مقبول2010 - 93.72009اعداية تمريضكربالءانثىزهراء داود سلمان حسن1
مقبول2014 - 93.3752013اعداية تمريضبابلانثىأمال حميد محسن كاظم 2
مقبول2020 - 92.52019اعداية تمريضكربالءانثىايات عبدهللا كاطع كيطان3
مقبول2021 - 91.252020اعداية تمريضبابلانثىزينب عبد الهادي علي موسى4
مقبول2014 - 90.052013اعداية تمريضكربالءانثىبراء علي كريم فرحان5
مقبول89.252011.2012اعداية تمريضكربالءانثىكحالء مهدي محمود موسى6
مقبول2014 - 892013اعداية تمريضكربالءانثىمروه سالم جايش محمد7
مقبول2012-88.872011اعداية تمريضبابلانثىمريم علي حمدان علي 8
احتياط 20171 - 87.52016اعداية تمريضكربالءانثىزهراء خضير عباس حداوي9
احتياط 20142 - 87.382013اعداية تمريضكربالءانثىزهراء عودة يوسف عطية10
احتياط 20163 - 84.32015اعداية تمريضكربالءانثىسناء علي هادي غيهب13
احتياط 20154 - 83.1252014اعداية تمريضكربالءانثىرقية مثنى عبد الكاظم خضير البحاثي15
احتياط 20195 - 82.8752018اعداية تمريضكربالءانثىفاطمه مجيد حميد مزهر 16
احتياط 20136-80.252012اعداية تمريضكربالءانثىسهام كريم حوات شحيل19
احتياط 20147 - 79.3752013اعداية تمريضكربالءانثىتغريد علي حسين عبيد 21
احتياط 20068 - 78.1252005اعداية تمريضكربالءانثىمريم عبد الحر عبد الرضا عيسى 23
احتياط 20158 - 77.882014اعداية تمريضالنجفانثىوثبة سلمان حريجة شنيت24
احتياط 201910 - 772018اعداية تمريضكربالءانثىشهد سامي حسين سويدان26
احتياط 201611 - 76.872015اعداية تمريضكربالءانثىايات عبدالرزاق سلمان حمزه27
احتياط 201712 - 762016اعداية تمريضكربالءانثىهدى عدنان محيل دبعون28
احتياط 201513 - 752014اعداية تمريضكربالءانثىحنين خضير كاظم حسين 29
احتياط 201614 - 74.3752015اعداية تمريضكربالءانثىرسل عباس هلي صميدع31
احتياط 201215-74.132013اعداية تمريضبابلانثىاسراء قاسم كاظم جمعه32
احتياط 201816 - 73.572017اعداية تمريضكربالءذكررزاق علي طعمه حمزه 33
احتياط 201817 - 72.752018اعداية تمريضكربالءانثىزينب علي سعد مهدي36
احتياط 199518-72.371996اعداية تمريضكربالءذكرخلدون عبد الكريم عزيز خاجي37
احتياط 201919 - 70.6252018اعداية تمريضكربالءانثىزينب نوار جبارغضوب38
احتياط 201120-70.252010اعداية تمريضبابلانثىهديل كامل هادي سلمان39
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احتياط 201821 - 702017اعداية تمريضكربالءانثىحنين محمد عبد موسى40
غير مستوفي المعدل2018 - 69.6252017اعداية تمريضكربالءانثىابتسام مردان تايه عبيد41
غير مستوفي المعدل2005-68.52004اعداية تمريضكربالءذكرازهر موسى شناوه موسى42
غير مستوفي المعدل2022 - 67.752021اعداية تمريضبغدادذكرحسين علوان جلود جابر43
غير مستوفي المعدل2019 - 67.52018اعداية تمريضكربالءانثىانوار ماجد تكليف بعيوي44
غير مستوفي المعدل2016 - 66.882015اعداية تمريضكربالءانثىكريمه علي سليمان داود45
غير مستوفي المعدل2015 - 61.882014اعداية تمريضكربالءانثىمروة عبداللة هادي عالوي46
لم يكمل التقديم2019 - 2018اعداية تمريضكربالءانثىساره جدوع علي كاظم11
لم يكمل التقديم2019 - 2018اعداية تمريضكربالءانثىهبه كاظم مكطوف مهوس12
لم يكمل التقديم2013-2014اعداية تمريضكربالءانثىشهد احمد خضير خليل14
لم يكمل التقديم2017 - 2016اعداية تمريضكربالءانثىزهراء عبدالهادي محمد جاسم17
لم يكمل التقديم2015 - 2014اعداية تمريضكربالءانثىساره اياد حمزة عبيد18
لم يكمل التقديم2013-2012اعداية تمريضكربالءانثىتبارك عباس حمدان 20
لم يكمل التقديم2013 - 2012اعداية تمريضكربالءانثىسارة رحمان مدلول مطلك22
لم يكمل التقديم2020 - 2019اعداية تمريضكربالءانثىزهراء علي حسين رومي25
لم يكمل التقديم2018 - 2017اعداية تمريضكربالءانثىحوراء عبد االمير اسماعيل ابراهيم30
لم يكمل التقديم2018 - 2017اعداية تمريضكربالءانثىضحى عالوي شاكر لفته34
لم يكمل التقديم2018 - 2017اعداية تمريضكربالءانثىبنين جاسم شعالن راضي35


