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 الدور الذي نجح فیة الطالب المعدل اسم الطالب الرباعي ت
 األول  94,250 باسم محمد عبد الرضا 1
 األول  90,131 اسیل حمید عمران 2
 األول  89,938 حسن عبد علي شبوط 3
 األول  88,555 احمد مسلم راضي 4
 األول  86,27 فارس كریم عبد الحسن 5
 األول  85,796 انور علي كامل 6
 األول  84,730 صالح بزون عناد 7
 األول  84,185 حسین صفر كاظم 8
 األول  83,789 علي رحیم شلتاغ 9
 األول  82,450 فائقة سعد كاظم 10
 األول  80,514 ابتسام حسن مھدي 11
 األول  79,152 سھاد صالح مھدي 12
 األول  78,807 حبیب عبد مسلم  13
 ألول ا 78,710 تحسین علي حسین 14
 األول  78,210 حسین كریعة كزار  15
 األول  77,184 مؤید مسلم بریھي 16
 األول  77,053 شیماء راضي باقر 17
 األول  76,542 ایاد سعدي مھدي 18
 األول  75,486 شیماء عبد الجبار رؤوف 19
 األول  73,141 عروبة علي كاظم 20
 األول  71,573 زھیر كریم مسلم 21
 األول  71,128  حاتم عليرجاء 22
 األول  70,417 شیماء وھاب كاظم 23
 األول  69,879 عذراء علي عبد الرحمن 24
 األول  69,634 نجاة طاھر عبود 25
 األول  68,998 حیدر محمد كركو 26
 األول  68,832 سمیر عنون باني 27
 األول  67,007 نعمت عبود صالح 28
 األول  66,554 فرات عبد الحسین مزعل 29
 األول  66,290 سالم حسن احمد 30
 األول  66,217 محمد عباس منون 31
 األول  64,960 میثاق عودة مطرود 32
 األول  64,745 حسین عطوان ھاشم 33
 الثاني 64,61 زھرة كاظم علي 34
 األول  64,493 فالح شاكر جاسم 35
 اآلول 64,224 عاید صالح غنام 36
 األول  63,682 لرضا عليواثق عبد ا 37
 األول  63,528 جنان علي موسى 38
 الثاني 62,96 بھاء جاسم محمد 39
 الثاني 62,81 علي عبد الرضا ابو الدوه 40
 األول  62,488 ایمان رحیم شداد 41
 األول  62,134 عامر عبد اهللا مجید 42
 األول  62,105 حسین مزھر حسین 43
 األول  61,879 باسمة عبد الحسن كاظم 44
 األول  61,807 سھیلة حاتم عباس 45
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 األول  61,702 زید جلیل صادق 46
 األول  60,946 حسین قابل ظاھر 47
 الثاني 60,94 نجالء احسوني جبر 48
 الثاني 60,85 ختام عبد الزھرة حامض 49
 األول  60,673 ضیاء جبار شناوة 50
 الثاني 60,28 عالء عبد المسلم عبد األمیر 51
 الثاني 60,06  كاظم جوادكاظم 52
 األول  59,963 سعد تركي عطیة 53
 األول  59,926 زینب عبد الرزاق عبد األمیر 54
 األول  59,695 صبا خلیل ابراھیم 55
 األول  59,396 فالح حسن سعید 56
 الثاني 59,22 شیماء حمید عبد الكاظم 57
 األول  59,215 فریدة ھوین حمزة 58
 األول  59,210 صالح عنون زغیر 59
 األول  58,997 محمد عبد الواحد نایف 60
 األول  58,674 ھدى ولید حبیب 61
 األول  58,646 ھیلین كاظم عبد الزھرة 62
 األول  58,297 لمیاء مھدي عبید 63
 األول  58,208 بشرى باشا غالي 64
 الثاني 58,14 امنھ جاسم محمد 65
 الثاني 58,12 م بریسمزینب كاظ 66
 الثاني 57,93 اخالص حسین محمد 67
 الثاني 57,62 افاق ابراھیم زحیم 68
 األول  57,350 فاضل عباس شیال 69
 الثاني 57,23 كاظم حسن ملح 70
 األول  56,907 ندى جبوري كاوه 71
 األول  56,639 طالب وھاب حسین 72
 الثاني 56,57 زینب عبد الھادي ھاني 73
 األول  55,666 ختام كریم محمد 74
 الثاني 55,35 ھدى عبد الھادي جابر 75
 الثاني 55,34 حیدر یوسف راضي 76
 الثاني 55,03 عمار عبد العالي عبد 77
 الثاني 54,82 غنیة سعیدان حزام 78
 الثاني 54,63 میثم صاحب محمد 69
 األول  53,750 نغم طعمة ارجیب 80
 الثاني 53,69 عنونوئام راضي عبد  81
 الثاني 53,33 میري كریف جار اهللا 82
 الثاني 53,22 نداء ثابت سعد 83

 


