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 الدور الذي نجح فیة الطالب المعدل اسم الطالب الرباعي ت
 األول  88,67 احسان علي حسین 1
 األول  83,38 فارس كاطع حمید 2
 األول  81,49 ناجحة فلیح حسن 3
 األول  81,12 ھناء طالب حسین 4
 األول  79,98 مجید حمید حسن 5
 األول  78,85 نجالء قاسم محمد 6
 األول  75,40 بد الكریماخالص محمد ع 7
 األول  74,24 زینب عبد تومایة 8
 األول  72,30 وحیدة سوادي متعب 9

 األول  71,58 بشرى محمد علي 10
 األول  71,41 زاھدة جمیل جاسم  11
 األول  70,45 سعد میري حسن 12
 األول  69,71 سندس عبد الحسین 13
 األول  69,19 علي وحودي عریبي 14
 األول  68,72 ة احمد كاظمریم 15
 األول  67,89 نعیمة جبوري جاسم 16
 األول  67,38 نداء جلیل ابراھیم 17
 األول  67,21 رقیة عبادي محمد 18
 األول  66,96 فائزة محسن علوان 19
 األول  66,92 ھدى احمد محمد علي 20
 األول  66,67 نداء ابراھیم ادھم 21
 األول  66,61 ليبشرى عبد األمیر عبد ع 22
 األول  66,39 تغرید عبد العالي عبود 23
 األول  66,23 یعقوب یوسف راضي 24
 األول  66,09 افراح عبودي فاضل 25
 األول  65,24 زھراء محمد مھدي 26
 األول  65,10 نوریة عباس علوان 27
 األول  64,88 جنان عبد الجلیل سلمان 28
 ول األ 63,98 حسین حسن حلواص 29
 األول  63,79 حیدر عبیس  جاسم 30
 األول  63,68 خلود حمید عزوز 31
 األول  63,23 ایمان عبد العباس حسن 32
 األول  62,95 حسین جمیل زاھي 33
 األول  62,94 ایمان عبد نایف 34
 األول  62,93 بشرى عبد األمیر عبد الحسین 35
 األول  62,85 حسین عالوي جاسم 36
 األول  62,65 سناء محمد عبد الصاحب 37
 األول  62,15 اسمھان نعمة كاظم 38
 األول  61,77 حنان ناصر حسن 39
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 األول  61,48 صفیة ھاشم عباس 40
 األول  61,40 ساجدة صالح جوھر 41
 األول  60,55 فیصلیھ غازي دوش 42
 األول  60,47 ابراھیم فاضل عطیة 43
 األول  60,27 رباب جبار مشتت 44
 األول  58,70 سھیلة غافل علوان 45
 األول  58,34 افكار داخل عبود 46
 األول  58,20 نھاد رشید حسن 47
 األول  58,14 زینب كاظم عبد علي 48
 األول  58,05 اقبال خضیر عبد 49
 األول  57,88 حامد سرھید كریم 50
 الثاني 55,82 حنان صباح محمد 51
 األول  54,83 سسھیلة محمد عبا 52
 األول  54,74 وداد حیاوي كحین 53
 الثاني 53,06 وسن حمدان جابك 54

 


