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الدور/ المعدلاالسمت

البستنهجيد جدا85.649هند عبدالحميد راشد حسن1

البستنهالثاني81.659عمر ابراهيم خليل ابراهيم2

البستنهالثاني78.473علياء قدوري صالح جمعة3

البستنهالثاني76.712مصطفى عطا حمدي محمود4

البستنه76.28سارة مصلح ياسين حمد5

البستنه76.036رموش حقي اسماعيل محمود6

البستنه75.643سماح علي هادي صالح7

البستنه74.389منى عصام عدنان اسماعيل8

البستنه73.972باسم يوسف جميل مشاري9

البستنه73.649اسراء حميد هادي محمود10

البستنه73.425رند محمود عبدالغفور محمود11

البستنه72.798تمارة رحيم مجيد عليوي12

البستنه72.418عارف رمضان عبد غضيب13

البستنه69.041ذكاء مجيد لفتة خميس14

البستنه68.974براق غالب ادريس عطية15

البستنه68.757علي حميد عبدهللا مسعود16

البستنه68.048حسين عبدالكريم اسماعيل خلف17

البستنه67.194سناء ثامر طه كاظم18

البستنه67.179ظفر غني عمر موسى19

البستنه66.974دعاء خضير شاكر حمودي20

البستنه63.861حوراء نزيه جاسم علي21

البستنه63.795حنان علي حسن مال هللا22

البستنه63.593االء محمد ابراهيم شناوة23

البستنه62.975علي عبداالمير حسين جاسم24

البستنه62.926شهد ناجح محمد عبيد25

البستنه62.451مروة ثاير زيدان خلف26

البستنه62.092نداء بهاء عبد كاظم27
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البستنه61.494بان لطيف كامل جميل28

البستنه60.812محمد محمود فضالة فهد29

البستنه60.098حنين محمد عبود علي30

البستنه59.903ايمن رعد عبدالستار بطيخ31

البستنه58.979ياسمين كريم جاسم حمادة32

البستنه57.008ياسر نعمة ازرك علوان33

البستنه55.781احمد محمد محي ابراهيم34

الثروة82.834احمد علي احمد حسين35

الثروة79.783ورقاء مهدي عبدالرحمن بحر36

الثروة79.045زهراء هادي فرحان خلف37

الثروة76.161هند حميد سلمان خلف38

الثروة74.504زينب سامي خليل حسن39

الثروة73.03ثناء عبدالكريم داود سلمان40

الثروة71.926علي جبار علي محمد41

الثروة71.684مهند احمد علي حسين42

الثروة70.697هيلين حسن ناصر حسين43

الثروة66.544نور حسين شاطي احمد44

الثروة66.537علي عدنان مزيد وهيب45

الثروة66.402الهام محمود جمعة علي46

الثروة66.048هدى هادي احمد عبدالهادي47

الثروة64.506نورة حسين رزوقي محمود48

الثروة64.136محمد عادل حسن علوان49

الثروة63.031ابراهيم خليل ثابت حميد50

الثروة62.851سداد اياد خليل ابراهيم51

الثروة60.334رسل مصطاف سامي احمد52

الثروة60.282علي عادل علي حسين52

الثروة59.874غفران غازي جاسم محمد53

الثروة59.867مائدة خلدون حميد رشيد54

الثروة59.137محمد جبار حامد خليل55

الثروة58.865رسول خليل ابراهيم جلو56

الثروة58.459ميساء مجيد حميد عواد57



الثروة58.325تقوى عبدالصمد محمد عبود58

الثروة57.81جوان ابراهيم سليمان سعدهللا59

الثروة57.143مصطفى مظفر طه سعيد60

الثروة57.083سارة عابد ابراهيم جاسم61

الثروة56.682نبيل عبدالصمد علوان جبارة62

الثروة55.512دعاء فخري قدوري ياسين63

1748111/21/2013

ـ1 البستنهمقبول56.849فرح زهير علي 

ـ2 البستنهمقبول56.514اسماعيل عقيل دعاء 

الدورالثاني

القسم1898512/12/2013الجامعي الرقمت

القسمالدور/ المعدلاالسمت

1. البستنهالثاني63.722لميس فخري ولي كاظم      

2. البستنهالثاني62.166حسين جليل ابراهيم رشيد      

3. البستنه59.486ايمن ابراهيم كريم احمد      

4. البستنه59.391سرور عز الدين خالد مولود      

5.       
سجى عبدالرحمن اسماعيل 

حسين
البستنه56.886

6.       
عبد الغفور محمودعبدالغفور 

محمود
البستنه55.759

7. البستنه55.671نور حسن عبود كعود      

8. البستنه55.585احمد عبدهللا علوان حسين      

9. البستنه55.521فرح عبدهللا عليوي محمد صالح      

البستنه53.485ايمان عوف عبد الرحمن احمد10

البستنه51.519مروة عادل محمود حلبوص11

الثروة70.735هديل عماد خليل كاظم12

الثروة60.772نور كنعان فاضل طاهر13

الثروة59.879غفران تحسين حسين ياسين14

الثروة58.764زهراء سالم لطيف جاسم15

الثروة58.501احمد حافظ خضير عباس16

الثروة58.484سوفان جالل عبدالكريم سليمان17

االول الدور ملحق
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الثروة58.334علي زكي عبدالرحمن حمود18

الثروة58.193سحر لطيف جاسم دلش19

الثروة57.727محمد حسين حمود غائب20

الثروة56.319نورة صبيح عبدالباقي قدوري21

الثروة55.721دنيا شامل عمر موفق22

الثروة55.229علي سعود رشيد غيدان23

الثروة54.804محمد وليد محمد محسن24

الثروة54.27احمد حسن عزيز محمد25


