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 الدور الذي نجح فیة الطالب المعدل اسم الطالب الرباعي ت
 األول  93,007 محمد رضا عیدان 1
 األول  91,508 اكرام عبد الجلیل سلمان 2
 األول  88,158 جاسم محمد كاظم 3
 األول  84,144 فؤاد جواد كاظم 4
 األول  83,933 حسن ھادي عبد جواد 5
 األول  83,699 االء قاسم محمد 6
 األول  82,630 ولید رضا علي 7
 األول  80,743 شروق ثویني عنون  8
 األول  79,705 بتول صاحب محیل 9
 األول  78,307 ریمة جلوب سایر 10
 األول  77,316    انعام طالب عبد محمد             11
 األول  77,078 اكرام یوسف عبد االمام 12
 األول  76,015 زھرة خضر عبود 13
 األول  75,722 وھلة صالح رضا 14
 األول  75,477 جنان حسن محمد 15
 األول  74,952 ندى غفار سعید 16
 األول  73,852 مسار حامد جبر 17
 األول  73,330 علي عبد العزیز مقداد 18
 األول  72,654 وجدان شاكر عبد األمیر 19
 األول  71,958 زھرة عدنان محمود 20
 األول  71,705 ظم عنادسحر محمد كا 21
 األول  71,513 لیلى اسماعیل سبتي 22
 األول  71,175 احمد عطیة حمید 23
 األول  70,498 سراب كشكول خلیل 24
 األول  69,643 امجدحاجم خریبط 25
 األول  69,119 انتظار حسین عبد 26
 األول  67,619 اسراء جعفر حسن 27
 األول  67,423 ھاشم لفتھ حسن 28
 األول  67,194 فاطمة علي حسین 29
 األول  67,070 خدیجة خضیر عبدون 30
 األول  66,978 قابل مھدي مطر 31
 األول  65,402 غفران محسن حسین 32
 األول  65,152 تغرید عبد المحسن عبد علي 33
 األول  64,876 اشواق كاظم عبد علي 34
 األول  64,759 ختام ظاھر حبیب 35
 األول  64,066  فخري محمودلقاء 36
 األول  63,924 ازھار منعم عبد عمران 37
 الثاني 63,762 علي فرھود عبید 38
 األول  63,543 اذواق شیاع صبیح بریس 39
 األول  63,405 احالم علوان محسن مجدي 40
 الثاني 63,220 علي عبد الحسین عبد  41
 األول  63,194 نضال حسین شمران 42
 األول  63,146 طمة راھي سلمان  فا 43
 األول  63,098 زھرة حسین عبد الحسین 44
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 األول  63,095 سلمى عبید حسن 45
 األول  63,040 انوار حسن عبد الرسول 46
 األول  62,951 نجالء طالب حمود 47
 الثاني 62,939 نداء حسن شھید 48
 األول  62,833 سوسن عبد الكاظم مھدي 49
 األول  62,656 ماجدة حسین عبد العباس 50
 األول  62,602 سحر جبوري كشكول 51
 األول  62,482 خنساء كاظم مطر 52
 األول  62,297 عبیر قاسم حسین 53
 ااالول 62,169 زینب حسین محسن 54
 األول  61,957 احمد عریف صفر 55
 األول  61,723 سمیرة جبر نصیف 56
 األول  61,691 سھام حبیب حسن 57
 الثاني 61,058 احمد طارق غفوري 58
 األول  60,981 خلود جلیل كریم ھادي 59
 الثاني 60,960 ایناس محي عبد الرسول 60
 األول  60,838 اسماء فاضل حسین 61
 األول  60,667 عواطف ریكان حسین 62
 األول  60,294 حیدر سالم صاحب 63
 انيالث 60,112 عامر عبد علي میرزا 64
 األول  59,442 زینة حمزة محمد 65
 الثاني 59,043 عباس جاسم حسن 66
 الثاني 58,796 شذى صبیح كاظم 67
 الثاني 58,750 حسین ادریس حمادي 68
 األول  58,370 سھاد عبد جاسم 69
 األول  58,227 بتول صالح شعالن 70
 الثاني 58,160 نضال باذر محمد 71
 األول  58,133 ماجدة حامد احمد 72
 الثاني 57,717 دنیا  حسین حمزة  73
 األول  57,303 انتصار محمد لھیبي 74
 األول  57,157 طالب محمود كاظم 75
 األول  57,037 ایمان وثیق مھدي 76
 األول  56,705 سوسن عبیس حمید 77
 الثاني 56,591 اشواق فرحان عذاب 78
 األول  56,434 رویدة جواد كاظم 69
 الثاني 56,321 اصیل جعفر عبد األمیر 80
 الثاني 56,171 حسین محمد عبد 81
 الثاني 54,468 جنان محمد علي 82
 األول  54,336 اسیل حسون صفر 83
 الثاني 54,367 محمد عبد الرضا خلخال 84
 الثاني 52,883 ندى منعم بجاي 85
 الثاني 52,588 رقیة عبد الحسین صكطري  86
 الثاني 52,055 سن حنونعدنان ح 87

  
 


