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 الدور التقدير المعدل الجنس اسم الطالب القسم العلمي ت قسم
 األول إمتياز 93.334 ذكر حيدر كاظم ياسر كاظم صحة المجتمع 1

 األول إمتياز 90.629 ذكر علي رسول سلطان جبر                    صحة المجتمع 2

 األول جيدجدا   88.959 ذكر أمير لطيف رضا عبد صحة المجتمع 3

 األول جيدجدا   88.867 أنثى سمر سعد ساجت حسين صحة المجتمع 4

 األول جيدجدا   88.433 أنثى زهراء علي عبد جاسم صحة المجتمع 5

 األول جيدجدا   88.417 أنثى مريم فؤاد باقر محمد صحة المجتمع 6

 األول جيدجدا   88.026 أنثى هند رضا سعيد حسن صحة المجتمع 7

 األول جيدجدا   85.896 أنثى رسل تايه عبد العباس جاسم صحة المجتمع 8

 األول جيدجدا   84.955 ذكر شهاب احمد مالك جوده صحة المجتمع 9

 األول جيدجدا   84.568 أنثى ندى احمد عجيل حامد صحة المجتمع 10

 األول جيدجدا   84.073 أنثى بينات احمد كناوي ضايف صحة المجتمع 11

 األول جيدجدا   83.831 أنثى انهار هاشم عمران كريم   صحة المجتمع 12

 صحة المجتمع 13
سكينة حسين اسماعيل زين 

 األول جيدجدا   83.769 أنثى العابدين

 األول جيدجدا   83.482 ذكر زين العابدين محمد مشكور فليح    صحة المجتمع 14

 األول جيدجدا   83.453 أنثى زهراء مهدي عبد الحسن عيدان صحة المجتمع 15

 األول جيدجدا   83.212 أنثى آيات سالم زغير بوهان صحة المجتمع 16

 صحة المجتمع 17
حوراء عبدالرحمن عبدهللا 

 األول جيدجدا   83.203 أنثى عبدالرحمن

 األول جيدجدا   83.19 ذكر احمد علي عبدالواحد جهاد  صحة المجتمع 18

 األول جيدجدا   82.768 أنثى أسيل علي برهان تالي صحة المجتمع 19

 األول جيدجدا   81.516 أنثى حوراء احمد مهدي كاظم صحة المجتمع 20

 األول جيدجدا   81.371 أنثى زهراء حسين حمزة عبد االمير صحة المجتمع 21

 األول جيدجدا   81.173 أنثى بتول تركي كريم كاظم صحة المجتمع 22

 األول جيدجدا   80.982 أنثى فاطمة علي جواد محمد حسين صحة المجتمع 23

 األول جيدجدا   80.074 أنثى مها فالح جابر ناصر صحة المجتمع 24

 األول جيد 79.543 ذكر حسين عذاب مظلوم عيدان صحة المجتمع 25

 األول جيد 79.445 ذكر مرتضى محمد  ناجي عبد الحسن   صحة المجتمع 26

 األول جيد 78.997 أنثى تبارك محمد احمد عبد زيد صحة المجتمع 27

 األول جيد 78.982 أنثى غفران حسن حسين علي صحة المجتمع 28

 األول جيد 78.677 أنثى زهراء عماد حمزة حسن صحة المجتمع 29



 األول جيد 77.756 ذكر احمد عواد عيسى فارس                   صحة المجتمع 30

 األول جيد 77.603 ذكر محمد جاسم حميد جليل              صحة المجتمع 31

 األول جيد 77.488 ذكر حسين جعفر محسن قنبر صحة المجتمع 32

 األول جيد 76.941 ذكر كريم حميد كشاش عزيز  صحة المجتمع 33

 األول جيد 76.938 أنثى فاطمة نجم مجيد نجم صحة المجتمع 34

 األول جيد 76.137 أنثى صابرين محمد هادي حسن صحة المجتمع 35

 األول جيد 75.588 أنثى زينب رزاق عبيد فزع   صحة المجتمع 36

 األول جيد 75.541 أنثى زينب محمد راهي عباس صحة المجتمع 37

 األول جيد 75.311 أنثى نبا علي حسون عبد نور   صحة المجتمع 38

 األول جيد 74.649 أنثى دنيا رسول محي موسى صحة المجتمع 39

 األول جيد 74.329 أنثى حوراء كاظم مهدي كاظم                     صحة المجتمع 40

 األول جيد 74.316 أنثى ريام صائب نجيبب جابر صحة المجتمع 41

 األول جيد 74.243 أنثى فاطمة حامد حمود حسين           صحة المجتمع 42

 صحة المجتمع 43
فرح عبد علي عبدالرزاق عبد  

 األول جيد 73.655 أنثى علي

 األول جيد 73.584 أنثى آيات محمد نعيم محسن صحة المجتمع 44

 األول جيد 73.502 أنثى زهراء سعد حمودي شعالن صحة المجتمع 45

 األول جيد 73.234 أنثى مريم محمد سعيد سلمان صحة المجتمع 46

 األول جيد 72.771 أنثى نور الهدى فريق عبد هللا كاطع صحة المجتمع 47

 األول جيد 72.69 أنثى أنغام منير علي محمد صحة المجتمع 48

 األول جيد 72.048 أنثى اسراء رحيم عباس ابراهيم   صحة المجتمع 49

 األول جيد 71.651 أنثى رفل ناصر محيبس عبد علي صحة المجتمع 50

 األول جيد 71.155 أنثى بتول هادي هاتف  كاظم                   صحة المجتمع 51

 األول جيد 70.673 أنثى زهراء حميد فهد مزهر صحة المجتمع 52

 األول جيد 70.112 أنثى ورود عبد المحمد موسى نور    صحة المجتمع 53

 األول متوسط 69.721 ذكر حسن ستار جبار هادي  صحة المجتمع 54

 األول متوسط 69.667 أنثى نور حيدر عبدالرزاق عبود   صحة المجتمع 55

 األول متوسط 69.305 أنثى سارة عبد الرزاق  جابر ظاهر صحة المجتمع 56

 الثاني متوسط 69.285 أنثى زينب حسن عبد الواحد لفته              صحة المجتمع 57

 األول متوسط 68.46 أنثى هيام عبد الرحيم نعمان هاشم        صحة المجتمع 58

 األول متوسط 68.391 أنثى مريم محسن عبد الرضا اعوج صحة المجتمع 59

 األول متوسط 68.314 أنثى تهاني جبر عبيد قيدان  صحة المجتمع 60

 الثاني متوسط 68.093 أنثى فرح ابراهيم حمودي جبر صحة المجتمع 61

 األول متوسط 68.044 ذكر سجاد حسين هادي يوسف صحة المجتمع 62

 األول متوسط 67.929 أنثى يلدز عماد الدين محمود  رضا             صحة المجتمع 63

 األول متوسط 67.699 ذكر محمد كاظم ماشي عباس صحة المجتمع 64

 األول متوسط 67.582 ذكر احمد علي حميد حسين               صحة المجتمع 65

 األول متوسط 67.55 ذكر علي عزيز عبد الزهرة حسين صحة المجتمع 66

 األول متوسط 67.309 أنثى اسراء حسين عالوي عبد الحسين   صحة المجتمع 67



 األول متوسط 66.758 ذكر علي طالب عودة عبودي صحة المجتمع 68

 األول متوسط 66.239 أنثى سجى جبار عبد االمير محمد صحة المجتمع 69

 األول متوسط 65.564 أنثى سماح شدهان عبد العباس حسن صحة المجتمع 70

 األول متوسط 65.471 ذكر محمد جواد طالب جواد مطرود صحة المجتمع 71

 األول متوسط 64.69 ذكر ايمن احمد عبدالحسين عبد نور      صحة المجتمع 72

 األول متوسط 64.285 أنثى رسل عبد الحسين احمد محمود صحة المجتمع 73

 األول متوسط 63.331 أنثى صابرين علي عبد الزهرة حساني صحة المجتمع 74

 األول متوسط 63.191 أنثى منال ماجد عبدهللا جلود  صحة المجتمع 75

 الثاني متوسط 62.866 أنثى سارة علي عدنان حميدي صحة المجتمع 76

 الثاني متوسط 62.573 أنثى زهراء سلمان صاحب عزيز   صحة المجتمع 77

 الثاني متوسط 62.306 أنثى شروق ثامر عبود محسن  صحة المجتمع 78

 األول متوسط 62.187 أنثى حوراء جعفر حسن  يوسف صحة المجتمع 79

 األول متوسط 62.036 أنثى رسل رحمان حميدي حافظ           صحة المجتمع 80

 الثاني متوسط 61.858 ذكر زيد كاظم بدري عباس  صحة المجتمع 81

 الثاني مقبول 59.59 أنثى زينب ستار جبار هادي صحة المجتمع 82

 األول مقبول 59.505 أنثى نور نجاح عبد المهدي عباس صحة المجتمع 83

 الثاني مقبول 58.973 أنثى سجى ياسين عبد الخضر  علوان صحة المجتمع 84

 الثاني مقبول 58.539 أنثى ديار زهير نجم  عبد صحة المجتمع 85

 الثاني مقبول 56.735 أنثى وليد حاكم كليل واجد صحة المجتمع 86

 


