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 الدور الذي نجح فیة الطالب المعدل اسم الطالب الرباعي ت
 األول  93,600 حیدرفرحان سلمان عباس 1
 األول  92,98 صدام داود سلمان جاسم 2
 األول  91,956 عبیر جمیل عبد الرضا عطیة 3
 األول  91,666 كرار حسین جریب خضیر 4
 األول  91,124 ماجد حامد عبد الواحد احمد 5
 األول  89,484 ي حسن صالحعل 6
 األول  89,275 فارس عبد الرضا حسن حسین 7
 األول  87,799 عالء عباس عبد اهللا جبر 8
 األول  86,378 غصون علي حسین  دمن 9
 األول  85,838 وسن حسن جاسم  10
 األول  83,684 امین ابراھیم عباس موسى 11
 ل األو 83,269  عبد الخضر مجید درویشینحس 12
 األول  82,968 نادیة حسین علیوي جاسم 13
 األول  80,554 علي عبد الحسین محي 14
 األول  80,368 زینب امیر محمد صبح 15
 األول  80,006 اخالص ابراھیم طاھر احمد 16
 األول  77,893 عالء فرحان صاحب محمد 17
 األول  77,122 احمد ماجد سعید عبد اهللا  18
 األول  75,941 نعمة سلمانبیادر حمید  19
 الثاني 75,64 نھلة ھادي عبد الحسین مھدي 20
 األول  75,307 حال صالح ھاشم طاھر 21
 األول  74,511 حازم الیذ متعب كالط 22
 األول  74,408 محمد شاكرمحمد ابراھیم  23
 األول  73,178 نضال طالب كاظم اضدیل 24
 األول  72,945 وفاء ھاشم ھاني 25
 األول  72,878 كردستان محمد قادر محمد 26
 األول  71,565 نجالء بریس مھدي 27
 األول  70,334 صالح حسن مردان علي 28
 األول  70,186 عماد حامد ھاتف حسن 29
 األول  69,678 نسرین عبد  اهللا زغیرطھ 30
 األول  69,341 عمار صاحب عبد األمیر 31
 األول  68,909 امیرة عبد السادة محسن 32
 األول  68,888 شیماء محمود عودة ابو الھیل 33
 األول  68,685 تغرید راجح كاظم ساجت 34
 األول  68,574 اخالص طاھر جاسم فرھود 35
 األول  68,216 ایناس طارق حسن رضا 36
 األول  67,901 سعدیة بدیر ساجت دحام 37
 األول  67,787 اسراء جابر مرزا حمزة 38
 األول  67,678 رحیم  خشان دھیم حسین 39
 الثاني 67,63 میسم حسن عبد الشھید 40
 األول  65,266 صالح كاظم عبد الحسن 41
 األول  64,970 زینب سلمان عبیس 42
 األول  64,870 افتخار عبد زید كاظم حمزة 43
 األول  64,583 حسن حسین مھاوش بطي 44
 األول  63,450 مھند جواد خضیر 45
 األول  63,252 علي ریسان جودة غویلي 46
 الثاني 63,12 حسین احمد صكبان 47
 األول  62,868 صادق ظاھر دحداح والح 48
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 األول  62,753 بلقیس كاظم كزار عبد اهللا 49
 األول  62,721 زینب عبد األمیرحبیب رسول 50
 األول  62,565 االء فیصل عبد اهللا جاسم 51
 األول  62,530 سناء مھدي كصاد مطر 52
 الثاني 62,48 قاسم عاشور كدوع 53
 األول  61,081 انتصار عبد اهللا عباس محمود 54
 الثاني 61,1 مرتضى عبود نعمة 55
 األول  60,637 زینب عبد الكاظم عزیزناصر 56
 الثاني 60,13 االء محمد عبود 57
 األول  60,130 ھیام عبدالحسین خضیر 58
 الثاني 60,1 سمیر كریم مزھر 59
 األول  59,959 ریا عبد الرزاق جواد 60
 الثاني 59,47 نوار عامر سالم 61
 األول  59,076 افاق حسین غانم ناصر 62
 األول  59,069 زینب كاظم عبد محمد 63
 الثاني 59,9 ایاد عزیز سلمان 64
 األول  58,972 وقار حسین علي محمد 65
 األول  58,522 اظم عبد الحسین ضیدانرید كتغ 66
 الثاني 58,3 نصیر سعد فرحان  67
 الثاني 58,17 عذراء عبدالحسین دحام 68
 الثاني 57,9 حیاة رحمن جاسم 69
 الثاني 57,88 اقبال شاكر ھادي  70
 الثاني 57,80 عباس رسول رحیم 71
 الثاني 56,41 ریاض عامر عبد الحسن 72
 األول  56,302 ميمیسون ناظم نو 73
 الثاني 56,3 شھالء عامر موسى 74
 األول  55,982 شیماء انور علي عزیز 75
 األول  55,706 سحر كریم ھادي علوان 76
 الثاني 55,36 شعیبة كریم ھادي 77
 الثاني 55,6 ایمان عباس عبد شناوة 78
 األول  54,652 حال فاضل علي جواد 69
 لثانيا 54,9 فاضل جاسم جبیر 80
 الثاني 54,7 زینب مزاحم سالم 81
 الثاني 54,34 زینب حسوني كاظم 82
 الثاني 54,31 رباب عزیز محمد 83
 الثاني 54,3 ندوة جاسم محمد 84
 الثاني 54,2 رؤوس جبار عطیة 85
 الثاني 53,71 حیدر حسین خلیف  86
 الثاني 53,7 فاروق حمیدعنوز 87
 ثانيال 53,58 ندى راضي علوان 88
 الثاني 53,4 ضحى عباس كاظم عبد محسن 89
 الثاني 53,3 التفات كاظم سعد 90
 الثاني 52,8 انھار عبد اللطیف حسن 91
 الثاني 51,9 محمد حسن علوان 92

 


