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 الدور التقدٌر  المعدل  اســــــــــــــم الطالب ت 
 االول جٌد جدا 87,353 دٌار هاشم علً راضً   .1

 االول جٌد جدا 86,231 نجاح صالح هادي صالح   .2

 االول جٌد جدا 83,995 تسامر مهدي جسام محمد  .3

 االول جٌد جدا 83,502 مروان زٌد فلٌح حسن  .4

 االول جٌد جدا 82,979 هند  رعد حسٌن سكران  .5

 االول جٌد جدا 81,964 هشام فوزي ابراهٌم ٌاس  .6

 االول جٌد جدا 80,598 زٌنه مثنى احمد خلف  .7

 االول جٌد 79,864 خلدون رحمان علوان محمد  .8

 االول جٌد 78,492 علً نزار عبداالمٌر حماده  .9

 االول جٌد 76,646 هبه هاشم عبداللطٌف جاسم  .10

 االول جٌد 76,499 زهور لطٌف عبدهللا حسٌن  .11

 االول جٌد 76,266 قاسم حسب هللا سلمان خلٌل  .12

 االول جٌد 76,110 عبد علوان ضعن سلمان  .13

 االول جٌد 75,033 اقبال عواد خلف متعب  .14

 االول جٌد 75,003 اٌمان جلٌل حسٌن عبد  .15

 االول جٌد 73,687 هدٌل محمد ٌوسف عباس  .16

 االول جٌد 73,185 مهند عمر ناجً علً  .17

 االول جٌد 71,793 عذراء عدنان اسماعٌل خلٌل  .18

 االول جٌد 70,940 جنان فارس فاضل حسن  .19

 االول جٌد 70,797 ٌاسمٌن خضٌر عباس علٌوي  .20

 االول جٌد 70,413 مروه شاهٌن عارف حسٌن  .21

 االول جٌد 70,190 عباس عوده محمود حسن  .22

 االول متوسط 69,535 بشار عالوي عبد شاهٌن  .23
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 الثانً متوسط 68,391 زٌنب ناجً حنتوش عبد هللا  .24

 الثانً متوسط 68,184 أوس ستار مجٌد عبد  .25

 االول متوسط 67,725 محمد خضٌر جواد علٌوي  .26

 االول متوسط 67,481 هدى حمدي حمٌد احمد  .27

 االول متوسط 67,143 سفٌان مشكور محمود شكر  .28

 الثانً متوسط 66,999 رفٌف شوكت عبود مبارك  .29

 الثانً متوسط 66,873 سماح موسى عٌدان مطر  .30

 االول متوسط 66,527 سجى فالح عبدهللا عسكر  .31

 االول متوسط 65,931 اٌة عدنان كرٌم غالم  .32

 االول متوسط 65,929 سعد علً ماجد مهدي  .33

 االول متوسط 65,258 مروان قادر جهاد منصور  .34

 الثانً متوسط 65,122 علً عبد محمد خلف  .35

 االول متوسط 64,943 هدى عباس محمود سبتً  .36

 الثانً متوسط 64,918 دالٌا حسٌن علً خمٌس  .37

 االول متوسط  64,492 وداد حافظ  ناهً خمٌس  .38

 االول متوسط 64,112 صباح هاشم محمدحٌدر محمود  .39

 االول متوسط 64,055 تحسٌن علً حسٌن احمد  .40

 االول متوسط 63,737 حاتم عبدالوهاب احمد ساطً  .41

 االول متوسط 63,702 دعاء رشٌد حمٌد خلف  .42

 االول متوسط 62,986 محمد اكرم قنبر خلٌل  .43

 االول متوسط 62,698 اسماعٌل عبدالكرٌم محمد رحٌم  .44

 االول متوسط 62,398 هاله شاكر محمود نصٌف  .45

 االول متوسط 62,383 سهى علً عبد مهٌدي  .46

 االول متوسط 62,368 محمد حسن حسٌن عاٌش  .47
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 االول متوسط 61,618 ساره اٌاد حمود صالح  .48

 الثانً متوسط 61,458 عبد الهادي عبد الوهاب احمد ساطً  .49

 الثانً متوسط 61,059 اٌه جاسم حسٌن مهدي  .50

 االول متوسط 60,841 محمد حاٌف فهد عبد  .51

 االول متوسط 60,831 هاله اسعد عبدهللا محمد  .52

 االول متوسط 60,565 احمد اٌاد شهاب احمد  .53

 االول متوسط 60,551 ضٌاء حاتم ردام علوان  .54

 الثانً متوسط 60,512 حسام جاسم كاظم علوان  .55

 الثانً متوسط 60,439 فاطمه كرٌم نصٌف جاسم  .56

 الثانً متوسط 60,308 اكرم عبود جاسم احمد  .57

 الثانً متوسط 60,268 عبٌر كامل محمد حمود  .58

 االول متوسط 60,233 صابرٌن محمد ابراهٌم علوان  .59

 الثانً متوسط 60,210 اٌوب حارث جمٌل خلف  .60

 الثانً مقبول 59,947 محمد كرٌم عناد مسلم  .61

 الثانً مقبول 59,890 فرح صباح كامل جواد  .62

 االول مقبول 59,734 علً عبد عباس محمد  .63

 الثانً مقبول 59,711 سٌف عٌسى ناجً علً  .64

 الثانً مقبول 59,492 باسم محمد محمود صالح  .65

 االول مقبول 59,448 اٌاد طه ٌاسٌن فرحان  .66

 الثانً مقبول 59,223 عمر رشٌد حمٌد سلمان  .67

 الثانً مقبول 59,100 علً حامد كاظم عبٌد  .68

 االول مقبول 58,764 حسٌن صبري احمد شكٌر  .69

 االول مقبول 58,611 مثنى عدنان خلف ابراهٌم  .70

 الثانً مقبول 58,523 اسامه قاسم دحام محمد  .71
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 الثانً مقبول 58,375 حسن عباس ماشً عبد  .72

 الثانً مقبول 58,359 ماهر شاكر حمٌد علً  .73

 الثانً مقبول 58,290 هدٌل سلمان حمود احمد  .74

 الثانً مقبول 58,260 مصطفى جالل محمود حسن  .75

 الثانً مقبول 58,091 أثمار محمد عبعوب زٌدان  .76

 الثانً مقبول 57,996 كرار طاهر عبد سمٌر  .77

 الثانً مقبول 57,991 ساره عادل سعد  شكر  .78

 الثانً مقبول 57,980 غسان حسون علً صالح  .79

 االول مقبول 57,854 محمد عباس رحٌم مهدي  .80

 الثانً مقبول 57,761 هند ثاٌر حمٌد عبد الكرٌم  .81

 الثانً مقبول 57,417 علً جاسم عبود سلمان  .82

 الثانً مقبول 57,339 محمد عباس محمود سبتً  .83

 االول مقبول  57,277 ٌاسر محمد خضٌر ٌاس   .84

 الثانً مقبول 57,252 احمد جمال احمد سلمان  .85

 الثانً مقبول 57,215 مقداد خطاب عمر حمودي  .86

 الثانً مقبول 57,166 حسٌن عبد هللا محمد حسٌن  .87

 الثانً مقبول 57,021 محمد كاظم حسٌن حسن  .88

 الثانً مقبول 56,945 اٌهاب عادل كرٌم كاظم  .89

 االول مقبول 56,875 كرار علً حسن عبد  .90

 الثانً مقبول 56,531 عالء كمال مصطفى عمر  .91

 الثانً مقبول 56,526 موفق بهجت علً اسماعٌل  .92

 الثانً مقبول 56,434 خلدون عادل جمٌل خلٌل  .93

 الثانً مقبول 55,616  الرحمن سلماندندى جمعه عب  .94

 الثانً مقبول 55,549 زاهده سلمان حسن خزعل  .95
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 الثانً مقبول 55,536 عمر عادل ابراهٌم حسٌن  .96

 الثانً مقبول 55,236 مقداد وادي صالح عبد القادر  .97

 الثانً مقبول 54,467 حٌدر حسن حمٌد مجٌد  .98

 الثانً مقبول 53,908 عبد الودود صالح حسٌن خلف  .99

   


