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87.752ألفت صاحب محمد رضا كاظم الخضري1

87.412أحمد رسول عبد جرد الخفاج2ً

84.860عباس حسن عبادة حسون بقري الشام3

84.203صادق زهٌر ماٌع عسر الخزعل4ً

83.243رحاب صالح مغامس جاسم العلوان5

82.911هدى أحمد علً عباس المطٌري6

81.357أحمد خلٌل محمد إسماعٌل المحمود7

81.180أحمد سرحان عبد كاظم  الفتالوي8

80.943قطر الندى سالم كاظم محمد علً الشافع9ً

80.389غفران عبد الحسٌن صدام حبٌب الجبوري10

80.037ٌاسمٌن عبد الحسٌن ٌونس عبود العامري11

78.840أحمد علً عبد األمٌر مهدي الخفاج12ً

77.757علً حازم مؤنس عبٌد الحسٌن13

77.637حسٌن محمد حسان حمٌدي المسعودي14

74.557نور عائد حلواص سلمان ال كطٌوي15

74.452بشار أنور فاضل الٌاس16

73.492إسراء طالب مجٌد هادي الزبٌدي17

72.960أحالم مظلوم هاشم فارس الطائ18ً

72.954دعاء حٌدر صباح رحمان الٌساري19

72.743محمد صاحب محمد صالح الصفار20

72.708زهراء سعٌد جاسم نعمة المسلماوي21

72.703حوراء محمد حسن وحٌد كرٌم االسلطان22ً

72.648نور حسن مهدي علٌوي الكاظم23ً

72.535طاهر حبٌب محمد راضً الرحٌم24ً

72.145منتظر صالح مهدي حسن الصحاف25

71.823هاجر ٌحٌى كاظم ماجد الخفاج26ً

71.685بشٌرة محمد عزٌز محمد شوٌخ27

71.657هدى قاسم صادق زهراب السعدي28

71.543تمارا علً خضٌر عبٌس الدعم29ً

71.468بٌداء حسن هادي مجٌد العوادي30

71.288قٌصر نعٌم فرحان مذكور المذكور31

71.286رشا فٌصل علً عباس التمٌم32ً

71.045نورة جالل صاحب عزٌز الخفاج33ً

70.934دعاء كرٌم عزٌز عبد السٌد السعٌد34

70.905جنة جاسم محمد حسن الشمري35

70.697نور فالح حسن ناصر الجبوري36

70.208ٌاسمٌن عباس عبد الصاحب مجٌد الشمري37

70.177رسل حاكم عبد الرضا شمران االبراهٌم38ً

70.140شهاب أحمد كاظم عبٌس الٌساري39

69.766مصطفى حسٌن ابراهٌم جاسم المسعودي40

69.634بتول هادي عرٌبً حسن الشمرت41ً

69.592مصطفى عادل حسون ناصر الرحٌم42ً

69.172محمد جمال ٌوسف حسن االحمد43

األول

األول

األول

األول

األول

الثانً

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

األول

المحاسبة                                                                    : كربالء        القسم /المعهد التقنً: المعهد /هٌئة التعلٌم التقنً     الكلٌة: الجامعة 

دبلوم فنً                                                : صباحً                                                                       الشهادة:  الدراسة 

:                                                  أسم دورة التخرج:                    رقم وتارٌخ األمر الجامع2012ً /2011: سنة التخرج 

الدور الذي تخرج منه الطالب
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69.120آالء جاسم هادي موسى الحسٌن44ً

68.969نورة حسن عبد علً موسى الفتالوي45

68.800حٌدر عبد علً كاظم داود الوزن46ً

68.666نور هادي حمودي علوان ال شهٌب47

68.643إسراء جاسم جفاه عبٌد الفتالوي48

68.545عباس عبد المنعم جلوب حسن الحمدان49ً

68.512حسٌن سعٌد ماصخ زبالة العرداوي50

68.195علً صبار مطر كاظم المسعودي51

67.086زهراء علً حسٌن فٌاض الغانم52ً

66.840عاٌد جاسم محمد علً الجباوي53

66.688أمجد جمٌل أحمد عبد الحسن الجبوري54

66.246حسن رحٌم الزم علً االسدي55

66.197محمد حسٌن علً سلمان الشمري56

65.972أمٌر اسماعٌل خلٌل حمادي الربٌع57ً

65.854أزهار فاضل هجام برهان المرشدي58

65.683حوراء فاٌق علً محمد أبو الكشاٌد59

65.635منتظر حسٌن مخٌف عباس جمٌعاوي60

65.006حسٌن قاسم محمد حمد الدراوشة61

64.448مٌالد صفاء نجم عبد الحسٌن التمٌم62ً

64.431محمد عزٌران فاضل علً الشثاث63ً

64.288رسول هادي عبٌد مهدي الجلٌح64ً

64.228رسول حمد كرٌم رسن السعٌدان65ً

63.920سارة عباس مرزوك عالوي االبراهٌم66ً

63.763آالء ظاهر مهدي حسن الجبوري67

63.752وجدان شعالن مزعل شرٌف السعداوي68

63.528صابرٌن كرٌم عبود ابو حمٌد العٌساوي69

63.451أنغام تركً عطٌة فاضل الخفاج70ً

63.409نور شهٌد جاسم مطر العل71ً

63.068إسراء محمد عطٌة جبر التمٌم72ً

63.017حسام محسن كاظم حسٌن الطرف73ً

62.785لٌنا طعمة خلٌف وسمً الطالب74ً

62.780هالة رٌاض سلمان جٌاد الزبٌدي75

62.697بٌداء حسن عبد الهادي فرحان العابدي76

62.600سارة جمعة عبد هللا محمود الكعب77ً

62.595خمٌس عبد الوهاب رزوقً خمٌس العكٌدي78

62.505عباس فاضل جاسم حمٌد تمٌم79ً

62.432فاطمة جعفر حسن عبد هللا التفرٌش80ً

62.220حٌدر عودة عمران عبد الحسناوي81

62.214رباب جعفر ٌوسف جاسم الدهٌماوي82

62.106حٌدر عبد األمٌر عباس محمد الصفار83

62.092بتول جاسم علً موسى البرٌسم84

61.603نغم طاهر باجً حسن المسعودي85

60.983زٌنب ناصر عبد الحسٌن مرحب آل ناصر86

60.186كرٌم عودة عبد بٌدي وادي87

60.174أحمد نجم عبد عون مجٌد العكل88

60.157خالد غسان رجب عبد هللا السامرائ89ً

59.923زٌنب سعد عبد الخضر مزعل المسعودي90

59.880زٌنة أحمد عبد عامر معموري91
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59.877أحمد هاشم محمد ردام الٌساري92

59.709قٌصر رحٌم حبٌب مخٌلف الكرٌط93ً

59.552هاجر حسن شكر سلمان الخطاب94

59.397مرٌم جاسم موحً كماش الساعدي95

59.389محمد عطٌة محمد مهدي الحسون96

59.272حمٌد نعمة عبد نجم المسعودي97

59.017زهراء حٌدر علً عبد الغانم98ً

58.940مالك عباس عاصً حمود المصارع99

58.860حسٌن فاضل عبد جودة الخالدي100

58.834حسٌن حمٌد هاشم حسٌن المسعودي101

58.808رسل صالح هادي شنون الرفٌع102ً

58.714خولة عباس ناٌف سوٌف المسعودي103

58.705كرار جبار عباس خلف الصراف104

58.600عقٌل حكمت بارة جماح ال محسن105

58.512ورقاء صالح شعالن كاظم الربٌع106ً

58.257إسراء فاضل عبد الحسن سلمان الشمري107

58.197زهور مازن عبود عبدالحسٌن السعدي108

58.163أمانً عجٌل الزم كطامً الشالش109

58.154نوال شهٌد جاسم مطر العل110ً

58.073إخالص خضٌر عباس الجسمان الغانم111ً

58.048سجى ضٌاء عبد علً عبد الحسٌن العل112ً

57.780علً جبار عبد جاسم الموسى113

57.417علً قصً مظهر فهد المسعودي114

57.265علً صالح عبد هللا طاهر العبٌد115

57.226وجدان عباس ناهً شمخً الكرٌط116ً

57.015حٌدر عبد الزهرة ٌونس الفتالوي117

56.871علً كرٌم رسن حدٌد السعٌدان118ً

56.869إٌمان ناظم كاظم حسن الزغٌب119ً

56.825زٌنب نوري سوٌد سعود المحمد120

56.683أسامة عدنان جاسم حسٌن الدلٌم121ً

56.657كرار حسٌن ٌاسر حسٌن العرباوي122

56.500سحر كامل مفتن فالح ارشٌم123

56.323نور عبد الكرٌم هاشم حسٌن النصراوي124

56.315محمد صالح مهدي عبد الغفور الدجٌل125ً

55.992سارة ستار جاسم عطٌة ال جوٌبر126

55.760سالم مجٌد حسٌن عباس عودة127

55.577زٌد نجاح شهٌد برهان الفتالوي128

55.474سرى كاظم حمزة داود العامري129

55.123مرٌم عباس فاضل جرجوك الحسناوي130

54.729إسراء تركً عبد الخضر مزعل المسعودي131

54.660معتز علً رزاق جواد السعدي132

54.546رواء عبد محمد طوفان الطوفان133

54.143كفاح عبد االمٌر حسٌن حلو البوجراد134

53.843حسام علً هادي محمد الكرٌط135ً

51.926ٌاسر سعدي عبد العزٌز حمودي الدباغ136
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