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 جنسال الدور التقدير المعدل أسم الطالب ت
 االول جيـــــد 75.562 وطبان ابراهيم محمد حسين 1

 ذكر

 االول جيـــــد 74.173 سالم مزهر علوان جبر 2
 ذكر

 االول جيـــــد 71.573 تبارك باسل عبد الكريم نافع  3
 انثى

 االول جيـــــد 70.122 زكريا كريم باقر علي 4
 ذكر

 االول متوسط 69.890 ميس رحيم شعنون مطلك 5
 انثى

 االول متوسط 68.933 أمير غزوان سامي داود 6
 ذكر

 انثى االول متوسط 67.204 سراء عبدالرحيم عاصي عبيد 7

 انثى االول متوسط 66.031 ضحى اسماعيل رحيم حسين 8

 االول متوسط 66.006 عبد الرحمن عدنان محمود سلومي 9

 ذكر
 انثى االول متوسط 64.949 ُعال حسين علي حسين 10

 انثى االول متوسط 64.278 نازك شاكر محمود حسين 11

 انثى االول متوسط 64.059 شهد فاضل علوان حسين 12

 انثى االول متوسط 63.956 زينب صباح شوكت فخري 13

 انثى االول متوسط 63.815 نورس سلمان صالح عياش 14

 االول متوسط 62.936 مصطفى ثامر جبار ارحيم 15
 ذكر

 االول متوسط 62.519 ضحى سعد محمد حميد 16
 انثى

 الثاني متوسط 61.774 مجيد حسين حسن حميد 17
 ذكر

 االول متوسط 61.047 عدنان عبد الحكيم جدوعلبنا  18
 انثى

ي(الثاني)التكميل متوسط 61.028 سالم وليد كامل حسن 19  ذكر 

 الثاني متوسط 60.982 محمد شريفزينب عصام محمد  20
 انثى

 الثاني متوسط 189.06 رعد صاحب جهاد محمد 21
 ذكر



 
 
 

 الثاني)التكميلي( متوسط 60.431 محمد حسين داود مصطفى 22

 ذكر

 الثاني متوسط 60.428 حسين فاتن رعد مهدي 23
 انثى

 الثاني)التكميلي( مقبول 59.976 فارس شاكر حمود سالم 24

 ذكر

 ذكر االول مقبول 59.365 طه غسان محمد محمود 25

 ذكر الثاني مقبول 59.264 ياس ماهر مجيد عماره 26

 االول مقبول 59.246 نبأ عبد الرحمن عزيز حسين  27
 انثى

 الثاني)التكميلي( مقبول 59.062 حسام حبيب عبد هللا ابراهيم 28

 ذكر

 ذكر الثاني مقبول 58.956 احمد  وقاص سعد عيسى 29

 ذكر الثاني مقبول 58.780 محمد مهدي كريم احمد 30

 ذكر الثاني مقبول 58.665 عبدهللا  همام علي حميد 31

 ذكر الثاني مقبول 58.302 براك منصورعلي اسماعيل  32

 الثاني مقبول 58.268 مطلوب نورعلى نور لؤي كريم 33
 انثى

 ذكر الثاني مقبول 58.124 امين حيدر عبدالوهاب محمد 34

 ذكر الثاني مقبول 57.314 محمد حمزه محمد عزيز 35

 االول مقبول 56.619 منى جاسم خليل علوان  36
 انثى

 الثاني مقبول 56.520 جاسم فجر اياد ياس 37
 ذكر

 ذكر الثاني مقبول 56.422 حسين حيدر رشيد حمود 38

 ذكر الثاني مقبول 56.416 صالح  محمد شامل عدنان 39

 ذكر الثاني مقبول 56.257 ابراهيم ايمن اديب عبدهللا 40

 

 

 

 
 


