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االول90.630انثىزهراء مهدي عبد الكاظم جبار1

ن2 االول88.054انثىعتاب جبر هادي حسي 

االول84.203انثىفاطمة كريم جبار عواد3

االول84.064انثىفاطمة صاحب عاصي ظاهر4

ن5 االول83.914انثىموج رزاق مدلول صحي 

االول83.435انثىنور الهدى منعم بايش صبار6

ن7 االول82.350انثىأرساء عبد هللا والي عبد الحسي 

االول82.278انثىايمان قاسم جواد كاظم8

ن جعفر عبد الزهرة9 االول81.039انثىكوثر حسي 

االول80.875انثىنبأ قاسم محمد إبراهيم10

االول80.163انثىزينة قاسم هالسة جاسم11

االول79.871انثىزينب علي عواد عذوب12

االول78.464انثىوفاء هادي عيدان هزاع13

ن14 االول77.829انثىمرام ماجد نارص حسي 

االول77.668انثىرقية أبراهيم عبد حتيت15

عذراء سعيد علي سبهان16
االول77.467انثى

االول77.261انثىآيات صاحب مالك عبد17

ن كاظم جواد بديوي18 االول76.289انثىبني 

 علي سلمان رصاع19
ن االول76.095انثىبني 

االول75.800ذكر مسلم علي كاظم مزهر20

االول75.463انثىتبارك حميد هادي كريم21

االول75.257ذكر عدنان جودي دوهان عطية22

ن23 االول75.235انثىخديجة عدنان جبار عبد الحسي 

االول75.176انثىساره ميثم هادي سوادي24

ن عالوي محسن25 االول73.732ذكر عادل حسي 

ن نشاد شلتاغ26 االول73.303ذكر ضياء حسي 

االول73.127انثىعهود شهيد شاكر سعد27

ي هويدي28
االول72.827ذكر كرار عبد الزهرة باش 

االول72.326انثىهاجر عبيد عباس جناح29

(1)قائمة رقم 

ي الرميثة/جامعة الفرات االوسط التقنية 
المعهد التقثن

ي قسم التقنيات المحاسبية  ي/الدراسة الصباحية /خريجر
ن
للدورين االول والثان

تعليمنا لن يتوقف  /2020-2019للعام الدراشي 



االول71.442ذكر عالء جبار واحد صالل30

االول71.197ذكر هادي حاكم مسلم عبود31

ي كاظم32 ن عبد الواحد خب  االول71.083ذكر حسي 

االول70.851ذكر علي كاظم مظنون سلطان33

االول70.676ذكرمحمد جليل حليل نعيمه34

االول70.071ذكر فيصل عبد الرزاق رحيم مالك35

االول70.018ذكر عالء عبد شوين ظاهر36

االول68.967ذكريارس عامر عبد االمب  صبار37

االول68.320ذكر يعقوب يوسف حسن جعيول38

االول68.169ذكر علي عبد الزهرة نجم عبد هللا39

االول68.111ذكر سجاد ناظم رحيم أبراهيم40

االول68.016ذكر حيدر راجح هدهود شعيل41

االول67.765ذكر كاظم رحيم مري    ح عيدان42

االول67.275ذكرأثب  فالح وداعة طاهر43

االول67.248ذكر محمد علي ابو دلة عبيد44

االول66.731ذكررعد حامد شنشول محمد45

االول66.521ذكر حيدر سلمان يوسف ساجت46

االول66.451ذكر مسلم عبد الحسن مواش حمد47

االول65.323ذكر فهد نعمة كاظم محمد48

ن49 ن عبد الخضن حمزة حسي  االول64.979ذكر حسي 

االول64.384ذكر ثامر بادي مطر طندجب 50

االول64.341ذكرمجيد سوادي مهيدي والي51

ي52 ي حرنر  فارس عبد النثر
ن ي 64.325ذكرياسي 

ن
 الثان

االول 62.566ذكر عباس التفات عباس حبيب 53

ي 56.848ذكر ريكان فارس خيون فصال54
ن
 الثان

ي 54.420ذكرمرتضن محمد فرحان55
ن
 الثان

العميد العميد للشؤون الطالبية .مشعبة شؤون الطلبة .م


