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 الدور الذي نجح فیة الطالب المعدل اسم الطالب الرباعي ت
 األول  89,753 حیاة جابر عنون 1
 األول  89,723 قصي كاظم جواد 2
 األول  89,717 انتصار خضیر حسین 3
 األول  88,693 سعدیة زاھي جعفر 4
 األول  85,728 اسراء ھادي یوسف 5
 األول  85,067 باسم عباس عبد زید 6
 األول  84,797 امر علي راھيع 7
 األول  84,753 حسن احمد محمد 8
 األول  82,198 میثم سعید رشید 9

 األول  78,415 حیدر فرات عبد الجلیل 10
 األول  77,361 زینب حسن ناجي 11
 األول  76,997 عالء كامل محسین 12
 األول  76,989 حسنین عودة حمود 13
 األول  76,421 فرقد سوادي ثامر 14
 األول  71,209 امیرة كریم راضي 15
 األول  700,537 صالح عثمان احمد 16
 األول  70,056 احمد فاضل عزیز 17
 األول  69,866 سھام علي اسماعیل 18
 األول  68,761 زینب صابر خضیر 19
 األول  68,323 نور طالب نور 20
 األول  67,854 خنساء شذر حاتم 21
 األول  65,806 بد زیداسماء علي ع 22
 األول  65,743 معتز عبد صالح موسى 23
 األول  65,536 رغد عدنان وارد 24
 األول  65,490 فرح عباس عبد حسن 25
 األول  64,454 حال عامر نوري 26
 األول  64,388 زھراء فاضل عبید 27
 األول  63,940 علي دیكان مربط 28
 الثاني 63,23 اسعد عباس محسن 29
 األول  62,710 نادیة منعم محسن 30
 الثاني 62,60 مروج فائق عبد اهللا 31
 الثاني 62,37 حیدر رزاق جودة 32
 األول  61,973 یوسف عبد الحر مظلوم 33
 الثاني 61,52 شیماء محمد علي عبد اهللا 34
 األول  61,126 ھیلین رحیم مھدي 35
 األول  60,803 خولة محمد جواد 36
 الثاني 60,50 علي حسین حسن 37
 األول  60,496 منال صبحي محمد سعید 38
 األول  60,299 محمد مھدي شھد 39
 الثاني 60,1 زینب عبد الكریم كاظم 40
 الثاني 59,3 مزھر باشا باوة 41
 األول  59,066 اسراء محمد حسن شھید 42
 الثاني 58,7 عباس غازي راضي 43
 الثاني 57,37 ومیض عبد الھادي عبد 44
 الثاني 57,35 محمد علي عباس 45
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 الثاني 56,95 ماجدة كشاش طویر 46
 الثاني 56,68 االء شاكر كاظم 47
 األول  56,486 خالدة عبید علوان 48
 األول  56,451 االء لعیبي كاظم 49
 الثاني 56,39 نیران حسن حمودي 50
 الثاني 56,34 نسرین عباس عبید  51
 الثاني 56,31 غالب خضیرعلیاء  52
 األول  55,957 شفاء طاھر عبیدان 53
 الثاني 53.6 وسن عدنان لوف 54
 الثاني 53,78 اشواق طالب عبد 55
 الثاني 53,05 زینب محمد یحیى یاسین 56
 األول  52,492 شیماء محمد علي حسن صالل 57
 الثاني 52,17 رغد حسین علي 58
 ثانيال 51,3 مھند جواد كاظم 59

 


