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 املالحظات   التقدير  املعدل اسن الطالب ت
  جداًا  جٌد 87.419 هند عادل اسماعٌل احمد  .1

  جٌد 77.58 عبٌر بدٌع عبد هللا داود  .2

  جٌد 77.116 هدٌل محمد جبار ابو الهور  .3

  جٌد 76,895 عمار اسماعٌل علوان  .4

  جٌد 76.79 االء خلٌل عبد علً خلٌل  .5

  جٌد 76.392 سهلة صكبان جاسم الالمً  .6

  جٌد 75.871 عالٌة عادل هادي مهدي  .7

  جٌد 75,017 سارة فرحان زامل بطل  .8

  جٌد 74.927 ورود سهٌل عبد هللا دهله الكعبً  .9

  جٌد 74.48 سعاد حبٌتر خلف كاظم  .10

  جٌد 74.366 محمد حموز لفته ضباب  .11

  جٌد 74.345 هدٌل جمعة عجٌد علوان  .12

  جٌد 73.789 رشا محمود عداي شرهان  .13

  جٌد 73.43 منار محمد شهاب احمد  .14

  جٌد 73.112 زهراء عطا وهاب سعٌد صالح  .15

  جٌد 72.716 انتصار جدعان شرٌف عبود  .16

  جٌد 72.618 رهام رحٌم داود ٌوحنا  .17

  جٌد 72.412 ثامر محمد جاسم محمد  .18

  جٌد 72.288 وفاء فاضل ٌوسف موسى  .19
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  جٌد 72.149 حنان محمد مناتً كاظم  .21

  جٌد 72.13 وقٌد بدر مهدي جودة  .22

  جٌد 71.944 علٌاء نعمة عبد الكاظم سالم الرماحً  .23

  جٌد 71.924 شٌماء موسى دهش حسن  .24

  جٌد 71.9 احمد حمد ابراهٌم شبوط  .25

  جٌد 71.83 نورس طارق عباس علً  .26

  جٌد 71.81 علً دراج ٌحٌى بشت  .27

  جٌد 71.779 علً حسٌن علً حسٌن  .28

  جٌد 71.717 نغم صباح محمد صالح  .29

  جٌد 71.667 اسماء محمد بطً عواد  .30

  جٌد 71.646 تحرٌر داود سلوم فرحان  .31

  جٌد 71.629 جابر حسٌن علً جابر  .32

  جٌد 71.598 طه عٌسى عبد الرحٌم كاظم  .33

  جٌد 71.466 حوراء عبد عبد الرزاق سلطان  .34

  جٌد 71.299 إنعام فاروق عبد هللا صبري  .35

  جٌد 71.1 صفاء كاظم عباس محمد  .36

  جٌد 71.016 احالم علً حنون كرٌم  .37

  جٌد 70.947 رباب خلف فرحان سعد  .38

  جٌد 70.882 هبه عدنان موسى جعفر  .39



  جٌد 70.87 اسراء شاكر مشتت زبون  .40

  جٌد 70.854 مها حمد شهاب احمد  .41

  جٌد 70.708 رنا صدام عبدول حنجر  .42

  جٌد 70.571 وسن عبد هللا كاظم صالح  .43

  جٌد 70.517 انتصار جبار فداوي عواد  .44

  جٌد 70.461 سعود عطشان جبر علوان  .45

  جٌد 70.316 سوسن علً حسٌن جبر  .46

  جٌد 70.172 نابلس عبود حسن نجم  .47

  متوسط 69.946  محمد هادي حسٌن عالوي  .48

  متوسط 69.907 حسن محوز بانً هوى  .49

  متوسط 69.817 شٌماء جابر موسى فلٌح  .50

  متوسط 69.816 امل ترف مهوس نعٌثر  .51

  متوسط 69.718 انتصار محمد رداس لطٌف  .52

  متوسط 69,672 زٌنه شاكر نجم عفلوك  .53

  متوسط 69.476 زٌنة حمٌد موسى صالح  .54

  متوسط 69.46 محمود مشرف كاظم عباس  .55

  متوسط 69.45 حٌدر عبد الحسٌن حمٌد حسن  .56

  متوسط 69.312 مخلد حبٌب مناحً عاجل  .57

  متوسط 69.202 خالد محمد كاظم ابراهٌم  .58

  متوسط 69.196 محمد عبد الرضا جعاز محٌسن  .59

  متوسط 69.189 سماح محمد خضٌر نعمه  .60

  متوسط 69.148 شٌماء رحٌم كاظم خلف  .61

  متوسط 69.1 مهدي ناهً مطٌر  .62

  متوسط 69,052 شٌماء صفاء مصطاف  .63

  متوسط 69.047 معتز جبار خلف عبٌد  .64

  متوسط 68.965 اسراء ٌعقوب صٌهود مهدي  .65

  متوسط 68.95 مهند جبار زعٌبل جبر  .66

  متوسط 68.482 لٌلى محمد جبر سلمان  .67

  متوسط 68,403 احمد جبر شالل خزعل  .68

  متوسط 68.46 زٌنب عبد هللا دعٌم شهٌد  .69

  متوسط 68.387 جنان ابراهٌم ناصر محمد  .70

  متوسط 68,286 رضا جبار حسٌن رحٌمة  .71

  متوسط 68.249 مروج لفته محمد عكاب  .72

  متوسط 68,002 شرٌن ناجح سلمان حسن  .73

  متوسط 67.863 ثامر الزم مراد حمد  .74

  متوسط 67.68 جعفر حسٌن عبد الحسٌن عبدي   .75

  متوسط 67.554 عبد القادر ستار عبد القادر خالد  .76

  متوسط 67.548 شٌماء عباس زغٌر عبد علً  .77

  متوسط 67.522 راقٌة جاسم حٌدر حسن  .78

  متوسط 67.447 رشا كاظم جعفر صالح  .79

  متوسط 67.348 حنان رشٌد محمد عٌدي  .80

  متوسط 67.311 احمد كاظم عارف جابر  .81

  متوسط 67.26 عماد عبد العباس حمٌد بدر  .82



  متوسط 67.228 نور الهدى ٌاسٌن جدوع عباس  .83

  متوسط 67.19 إٌناس حمادي خلف حرٌز  .84

  متوسط 67.189 عادل حاكم شمران هادي   .85

  متوسط 67.154 جنان جبار مجهول سلمان  .86

  متوسط 67,15 علً عبد الحسٌن تالً مهدي  .87

  متوسط 67,093 إٌمان حسٌن ناصر حسٌن  .88

  متوسط 67.025 بٌداء شٌاع شبٌب عباس   .89

  متوسط 66.986 دٌنا خلف عباس غانم  .90

  متوسط 66.975 امٌرة عباس خلف مزعل  .91

  متوسط 66.96 الهام هانً نعمه جالب  .92

  متوسط 66.95 احمد نعمه رسن عبود  .93

  متوسط 66.945 محمود عزٌز جواد احمد  .94

  متوسط 66,869 جٌهان محمد كرٌم جواد  .95

  متوسط 66.851 سالم ناٌف جواد كاظم  .96

  متوسط 66.843 هدى هاشم عبٌد سلمان  .97

  متوسط 66.716 سعد جبار زغٌر مهٌمش  .98

  متوسط 66.715 انتصار حسٌن علً سلوم  .99

  متوسط 66.713 مدٌحة قاسم عكار عبٌد  .100

  متوسط 66.647 انتصار رشٌد عباس جار هللا  .101

  متوسط 66,63 جاسم محمد علً كامل  .102

  متوسط 66,587 حٌدر مزهر رٌسان داخل  .103

  متوسط 66.583 حال جمٌل عطٌة فارس  .104

  متوسط 66.518 زٌنة صباح زهٌر رشٌد  .105

  متوسط 66.49 هند ٌونس سعٌد حبٌب  .106

  متوسط 66.35 إخالص راضً لفته عبود  .107

  متوسط 66.317 هند خضٌر علوان شحاذة  .108

  متوسط 66.3 صباح نوري سوادي الزٌدي  .109

  متوسط 66.281 مقداد خالد محمد لطٌف  .110

  متوسط 66.241 سعاد علً حسٌن محسن  .111

  متوسط 66.218 وفاء الٌز زمزٌر مرهج  .112

  متوسط 66,043 محمود سفٌر حنتوش ساجت  .113

  متوسط 66,003 اٌمان حسون محمد عبد الرضا  .114

  متوسط 65.879 مها مجٌد عاٌد نجم  .115

  متوسط 65.873 علً الفتى سامً جبر شناوة  .116

  متوسط 65.839 حٌدر جبار عباس حسن  .117

  متوسط 65.818 احمد علً حسٌن إدخٌل   .118

  متوسط 65.814 نهاد عباس محمد هاشم  .119

  متوسط 65.683 والء ٌونس اغاجان علً   .120

  متوسط 65.655 دالٌا نوري اسود داود  .121

  متوسط 65.604 نهاد عبد الرضا حرجان فارس  .122

  متوسط 65,58 محمد ابراهٌم حسٌن عباس  .123

  متوسط 65.5 انتصار غانم مؤنس كزار  .124

  متوسط 65.491 علً حسٌن جاسم  .125



  متوسط 65.421 حسٌن جبار عباس منخً  .126

  متوسط 65.418 دٌار محمد جاسم حمندي  .127

  متوسط 65.362 فؤاد ناجً مظلوم حسٌن  .128

  متوسط 65.315 ولٌد فرحان حلو صحن  .129

  متوسط 65.273 نادٌة إبراهٌم عبد الحسن ساجت  .130

  متوسط 65,012 صادق فلٌح حسن فدعم  .131

  متوسط 64.987 سرمد علً موسى جعفر  .132

  متوسط 64.973 وئام مجٌد عبد هللا عبد الرحمن  .133

  متوسط 64.913 صالح حسن كرٌم حسٌن  .134

  متوسط 64.894 عبد الحسٌن لهمود كاظم رداد  .135

  متوسط 64,86 جمٌل فلٌح حسن مسعد  .136

  متوسط 64.818 بركات شاول صخً كفر  .137

  متوسط 64.716 زٌاد طارق غضبان  .138

  متوسط 64.642 فهمً سعٌد محمد سعد هللا  .139

  متوسط 64.519 نسرٌن كرٌم عٌدان عنفك  .140

  متوسط 64.5 شٌماء حمد شهاب احمد  .141

  متوسط 64.452 انتصار محمد عبد عواد  .142

  متوسط 64.416 إشراق محسن سعٌد مهدي  .143

  متوسط 64.318 فاتن عبد هانً حمادي الفتالوي  .144

  متوسط 64.282 عالء حسن حبٌب سوادي  .145

  متوسط 64,015 سارة رفعت صبري  .146

  متوسط 64.1 محمد طالب محمد جواد سرحان  .147

  متوسط 63.929 احمد جبار عبد الزهرة عباس  .148

  متوسط 63.829 رائد بشٌر حٌال داغر  .149

  متوسط 63.815 جنان قاسم خزعل جاسم  .150

  متوسط 63,753 عباس محمد حسٌن مراح  .151

  متوسط 63.7 عالء هاشم بهار جودة  .152

  متوسط 63,6 رائد جاسم محمد عجٌل  .153

  متوسط 63.562 محمد محمود حسٌن عطٌة  .154

  متوسط 63.56 نزار حاوي رحٌمه مجبل  .155

  متوسط 63.448 عبد الرزاق محمد داود سلٌمان  .156

  متوسط 63,388 زٌد خٌون حمزة مجبل  .157

  متوسط 63.383 احمد عبد الستار علً  .158

  متوسط 63,342 االء مجبل عواجل  .159

  متوسط 63.322 حسٌن عبد الكرٌم عبد االمٌر عطٌة  .160

  متوسط 63.312 والء حسٌن عبد علً الخفاجً  .161

  متوسط 63.308 خالد محمد حنفٌش عرار  .162

  متوسط 63.163 مصطفى ثجٌل رنان السعٌدي  .163

  متوسط 63.049 حٌدر محمد عبد الحمزة مزهر  .164

  متوسط 62.999 الرا عبد اللطٌف عباس محمد  .165

  متوسط 62.901 فالح حسن حسٌن صافً  .166

  متوسط 62.861 جمٌل كشٌمش زٌاد راضً  .167

  متوسط 62.81 عٌسى سالم علً حسونً  .168



  متوسط 62,7 صالح جحٌل صالح غافل  .169

  متوسط 62.664 صباح حجاب فالح حسن  .170

  متوسط 62.625 نادٌة ناهض جبار عبد  .171

  متوسط 62.542 سالم سلمان عاٌد دوخً العزاوي  .172

  متوسط 62.512 جعفر حسن عباس شبٌب  .173

  متوسط 62,51 رائد عبد الواحد سعٌد محمد  .174

  متوسط 62.424 مثنى جاسم ظاهر الربٌعً  .175

  متوسط 61.989 نصرت راضً صحن علك  .176

  متوسط 61.753 عامر محمد فرحان جزاع  .177

  متوسط 61.718 سعد علً مهدي زٌدان  .178

  متوسط 61.586 رقٌة احمد حمادي حسن  .179

  متوسط 61,548 علً مردان عبود  .180

  متوسط 61.46 اثٌر كاظم حسٌن حنشاف  .181

  متوسط 61.4 زهٌر حكمت جمٌل  .182

  متوسط 61.38 مؤٌد علً عبد الحمٌد  .183

  متوسط 61.3 عالء حسٌن كاظم صالح  .184

  متوسط 61.082 محمد عبد الهادي فاضل عباس  .185

  متوسط 60.94 هٌثم جبار حسٌن رمٌض  .186

  متوسط 60.666 عادل شعالن رحٌم  .187

  متوسط 60.41 مها فاضل زباري نغٌمش  .188

  متوسط 60.3 ٌوسف جمعة توفٌق حٌدر  .189

  متوسط 60.186 ستار حمٌد نعمة طعمة  .190

  متوسط 60.1 هٌثم حمٌد مهدي جودي  .191

  مقبول 59.898 عبد الرحمن علً احمد حسٌن  .192

  مقبول 59.786 احمد علً رداد غٌاض  .193

  مقبول 59.457 حسٌن جودة كاظم عكاب  .194

  مقبول 59.3 انور عبٌس عوٌد كاظم  .195

  مقبول 59,047 وسام عٌسى رحٌم نجم  .196

  مقبول 58.918 سعد جبر حمزة محمد  .197

  مقبول 58.9 نصٌر عبد الستار عبد الجبار محمد  .198

  مقبول 57.904 جواد عبد فرهود ناصر  .199

  مقبول 56,966 عدي عمار حجز منهل  .200
 


