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التقدير/ المعدلاالسمت

البستنهجيد جدا81.126نسرين محمد هذال1

البستنهجيد جدا80.085نور محمود داوود2

البستنهجيد78.904رنا خالد جاسم3

البستنهجيد78.582محمد حاتم رشيد4

البستنهجيد78.464نور حامد جواد5

البستنهجيد76.972سعاد جدوع زرزور6

البستنهجيد76.645ندى محمد شندوخ7

البستنهجيد73.417ايمن ابراهيم محمد علي8

البستنهجيد73.348نهى علي عبد اللطيف9

البستنهجيد73.293ميسم هادي محمد10

البستنهجيد72.896ندى عباس حمد11

البستنهجيد72.113دنيا ياشر مراد12

البستنهجيد71.738عال حسين احمد13

البستنهجيد70.838مروة عبد الكريم كاظم14

البستنهجيد70.67فاتن نصير فاضل15

البستنهجيد70.67مهيمن خليفة قهار16

البستنهجيد70.407ورقاء خليل ابراهيم17

البستنهمتوسط69.75فرح نمير ابراهيم18

البستنهمتوسط68.858همسة علي عبيد19

البستنهمتوسط67.707االء عباس فاضل20

البستنهمتوسط67.637دعاء علي خليل21

البستنهمتوسط67.244وسام خالد اسماعيل22

البستنهمتوسط67.064رسل مهدي صالح23

البستنهمتوسط66.237مهند خالد حميد رشيد24

البستنهمتوسط66.134صفاء احمد نايف25

البستنهمتوسط65.727فاتن اديسون عبد العزيز26

البستنهمتوسط65.299سمر ياسين عبد خلف27
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البستنهمتوسط65.104حسن ابراهيم حسن علي28

البستنهمتوسط64.733فرح فليح حسن29

البستنهمتوسط63.991رغده ناصر حسين30

البستنهمتوسط62.786سحر عبد الكريم صباح31

البستنهمتوسط62.31فردوس عبد الودود ابراهيم32

البستنهمتوسط62.185محمد عماد كاظم33

البستنهمتوسط61.947يزن فاضل خلف رحيم34

البستنهمتوسط61.647وسام واثق جميل35

البستنهمتوسط61.409مصطفى عادل صحبت36

البستنهمتوسط60.639حسين احمد اسود37

البستنهمقبول59.679نور ناصر كامل38

البستنهمقبول59.009مصطفى محمد خزعل39

البستنهمقبول58.151علي خليل ستار40

البستنهمقبول57.287نور احمد عزيز41

البستنهمقبول56.949وسام فرحان عاشور42

البستنهمقبول55.75اسراء عامر خزعل43

الثروةجيد جدا83.186محمد علي احمد44

الثروةجيد75.239رنا علي اسد45

الثروةجيد72.965قيصر عبيد جتب46

الثروةمتوسط69.541محمد حميد صالح47

الثروةمتوسط69.031زينب محمد خلف48

الثروةمتوسط68.806مها مهدي علي49

الثروةمتوسط68.796ضحى باسم ذياب50

الثروةمتوسط67.848قصي زيد حاتم51

الثروةمتوسط67.364اسين ابراهيم محمد52

الثروةمتوسط67.225مروان موسى فارس53

الثروةمتوسط66.83عمرمحمد لطيف54

الثروةمتوسط66.202مروة قاسم حميد55

الثروةمتوسط65.934سجى سالم محمد56

الثروةمتوسط64.4رويدة خليل عبد57

الثروةمتوسط63.932هديل حسين جاسم58



الثروةمتوسط63.063فادية لطفي ياسين59

الثروةمتوسط61.866عمر حسين هادي60

الثروةمتوسط61.68حيدر خليل ابراهيم61

الثروةمتوسط61.523شيماء حسيب صبري62

الثروةمتوسط61.33صفاء اسماعيل خلف63

الثروةمتوسط60.333احسان علي هالل64

الثروةمتوسط60.03نبراس جعفر صالح65

الثروةمقبول59.833هيفاء جاسم وادي66

الثروةمقبول59.522سارة باسم حميد67

الثروةمقبول56.06ياسر محمود سعيد68
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التقدير العدلاالسمت

ـ1 البستنهمتوسط60.64هللا عبد مؤيد دينة 

ـ2 البستنهمقبول57.961لفتة طارق علي 

البستنةمقبول56.64جدوع عالء ابتهالـ3

ـ4 البستنهمقبول56.462وادي احسان روان 

ـ  ـ5 البستنةمقبول56.22عبداالمير محمد لؤي 

البستنهمقبول55.995مزهر حامد مرسالـ6

ـ7 البستنهمقبول55.776حميد هادي هديل 

ـ8 البستنهمقبول54.881شاكر سالم محمد 

ـ9 البستنه مقبول54.599 عبد الزم نورا 

ـ10 البستنهمقبول54.519هللا عبد احمد هاشم 

ـ11 البستنه مقبول52.919اسماعيل حقي زهير 

ـ12 الثروةمقبول57.392رشيد سعيد بثينة 

الثروةمقبول57.179عطشان هللا فيض سارةـ13

ـ14 الثروةمقبول56.411محمد قاسم محمود 

ـ15 الثروةمقبول56.325علي عدنان حسين 

ـ16 الثروة مقبول56.319ابراهيم تحسين رغدة 

ـ17 الثروةمقبول56.071علي حسين الدين عالء 



ـ18 الثروة مقبول55.55جاسم جبار رواء 

ـ19 الثروةمقبول55.123صالح مهدي موسى 

ـ20 الثروةمقبول54.86غناوي قاسم ريام 

ـ21 الثروة مقبول54.742كريفع محسن حمزة 


