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 الدور الذي نجح فیة الطالب المعدل اسم الطالب الرباعي ت
 األول  95,931 مشتاق  سعیدحسن 1
 األول  92,465 نصیر رزاق صالح 2
 األول  91,987 مثنى عبد الخالق عباس 3
 األول  89,959 نغم طاھر مسلم 4
 األول  88,889 ایفان احسان علي 5
 ول األ 87,246 سعد عبد العظیم عبد زید 6
 األول  86,765 قیصر حاكم وادي 7
 األول  86,511 حال ناجح عزیز 8
 األول  85,408 وسام سعدي حمزة 9

 األول  84,985 حسام عباس علي 10
 األول  84,189 بیادر عبد الھادي عبد الكاظم 11
 األول  83,976 سماح بھلول عبد 12
 األول  83,361 ایھاب عدنان نعمة 13
 األول  82,632 لي خیريزھراء ع 14
 األول  82,331 شیماء عداي حمادي 15
 األول  81,250 حسین علي عمران 16
 األول  80,171 قطر الندى سالم عباس 17
 األول  79,794 وئام سعدي حمزة 18
 األول  79,616 شروق حمدان غالب 19
 األول  79,174 زید فؤاد طاھر 20
 ول األ 76,490 كاظم نعمة عنفاص 21
 األول  76,230 حیدر عجمي عبید 22
 األول  75,601 جاسم محمد حمادي 23
 األول  75,391 نور ھادي عبد ھادي 24
 األول  74,683 صابرین جواد كاظم 25
 األول  74,027 سالم عبد محمد 26
 األول  73,964 ضرغام مھدي صالح 27
 األول  73,952 علي عبد الجبار رسول 28
 األول  73,806 علي حسینعباس  29
 األول  73,541 وسن مالك نبھان 30
 األول  73,446 ایمان منصور عبد 31
 األول  72,317 حسن ھادي خادم 32
 األول  71,912 جنان حسین علي 33
 األول  71,839 حال خنیاب جواد 34
 األول  71,127 اوس مھدي محمد صالح 35
 األول  71,112 رسل سعید حاجم 36
 األول  70,873 ھناء عبد األمیر غافل 37
 األول  70,260 وسام محمدعمار 38
 األول  70,169 عبد اهللا نجم عبود 39
 األول  69,883 حیدر محمد جالب 40
 األول  69,839 فاطمة علي حسین  41
 األول  68,784 عذراء علي اسماعیل 42
 األول  68,644 زینة عمران عبد األمیر 43
 األول  68,146 ضي مجبل كونرا 44
 األول  68,048 رؤى عبد األمیر حاجم 45
 األول  67,973 غزوان عدنان شنین 46
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 األول  67,728 حیدر فاضل عبد القادر 47
 األول  67,473 علي طالب عدنان 48
 األول  67,370 ماجد فاضل كاظم 49
 األول  67,321 زینب عبد كردي 50
 األول  67,082 لمى عبود محمد علي 51
 األول  66,573 منال حسن عذافة 52
 األول  66,365 احمد یعقوب محمد حسن 53
 األول  65,992  امال محمد عبد 54
 األول  65,958 اسیل ناجح حسن 55
 األول  65,316 منال قاسم احمد 56
 األول  64,383 وعود صالح عبد علي 57
 األول  64,054 وفاء مطر زیاد 58
 األول  64,041 اسراء محمد خضیر 59
 األول  63,840 رشا كریم عبد الحسن 60
 األول  63,395 سارة رحیم عبد الكاظم 61
 األول  63,033 االء جبار عبید 62
 األول  62,940 منار عبد المھدي عباس 63
 األول  62,675 مھدي صالح امین 64
 ل األو 62,622 رسل نعیم محمد 65
 األول  61,930 ھبة حسین جمیل 66
 الثاني 61,554 وسن عبد الحسن ھویدي 67
 الثاني 61,355 میسلون خیر اهللا كاظم 68
 األول  61,042 االء عبد الحسین عبد الكاظم 69
 األول  61,042 ھبة حسن كریم 70
 الثاني 60,756 احمد جفات عجمي 71
  األول 60,639 انعام جاسم عبد علي 72
 األول  60,572 سراب محمود محضار 73
 الثاني 59,760 لینا محمد فلیح 74
 األول  59,178 زھراء عزیز ابراھیم 75
 الثاني 59,079 فاطمة ظاھر سلمان 76
 األول  58,690 حوراء قاسم علي 77
 الثاني 57,259 یسرى میر علي 78
 الثاني 57,164 نجاح حسین سلمان 79
 األول  57,132 اسمسرمد محمود ج 80
 الثاني 54,747 رجاء مكطوف مھدي 81

  
 


