
الجنسالتقدٌرالمعدلاالسم الرباعًت

ذكرجدا جٌد88.955محمد حمدان عبد هللا  عباس1

ذكرجٌد جدا88.943علً حسٌن عبد المحسن موسى2

ذكرجدا جٌد87.707مجٌد سعٌد مهند فراس3

أنثىجٌد جدا87.359ورود هادٌ وصُف جاسم4

ذكرجدا جٌد84.788رٌاض محمد عودة حمد5

أنثىجٌد جدا82.534طٌبة باسم صالح مهدي6

انثىجدا جٌد81.820فرقد عاٌد محمد ناموس7

أنثىجٌد جدا81.817ودي حبُب عبُد خلُف8

انثىجدا جٌد81.076مصطفى محمد أحمد رٌزان9

أنثىجٌد جدا80.382دعاء عبد النبً فالح منصور10

أنثىجٌد جدا80.285حنان محمد عبد الزهرة سلمان11

انثىجٌد79.059براق محمد جلٌل عبد عل12ً

ذكرجٌد79.017أحمد حسٌن ناصر حسٌن13

انثىجٌد78.872كاظم عودة عباس دعاء14

انثىجٌد78.381باقر أحمد صباح هند15

ذكرجٌد78.363ناجً نفال غٌث عبدهللا16

انثىجٌد78.005طٌبة لؤي عدنان امٌن17

انثىجٌد77.894حسن فلٌح لطٌف ضمٌاء18

ذكرجٌد77.704حسن عمٌد ٌاسٌن منتظر19

انثىجٌد77.627صابرٌن جبار شمخً جابر20

انثىجٌد77.134عبادة قاسم حسن أضواء21

انثىجٌد76.774محمد شاٌع طه غٌداء22

أنثىجٌد76.604عٌسى نعمة عبد نور23

انثىجٌد76.269مهدي سعٌد محسن سحر24

ذكرجٌد76.110جمعة سبتً محمد قتٌبة25

انثىجٌد75.471سارة عباس غانم عبد النب26ً

انثىجٌد75.469القادر عبد نادر حكمان سارة27

أنثىجٌد75.067زٌنة علً رحٌمة علٌوي28

انثىجٌد74.851زهراء راضً حسن سلمان29

انثىجٌد74.849شهٌد عبود عبدالرضا نسرٌن30

انثىجٌد74.541زمن كاظم دهش عبد هللا31

انثىجٌد74.474دنٌا عبد االمٌر محمد تق32ً

انثىجٌد74.194مرٌم نوري عبد الكرٌم عجٌل33

ذكرجٌد74.025جاسم نصٌف مزهر محمد34

انثىجٌد73.930عبٌد حسن كاظم هبة35

أنثىجٌد73.685إسراء مطُر عطُت رداد36

ذكرجٌد73.538إٌاد رعد خضر حسن37

ذكرجٌد73.522حسن محمد خلف عبد38

ذكرجٌد73.177قصً جاسم حسن جاسم39

ذكرجٌد72.839رافد حمٌد محمد عبود40

انثىجٌد72.639عبد شاوي جعفر إٌناس41

ذكرجٌد72.504عدنان محسن عبٌد صٌاح42

انثىجٌد72.124حمادي جاسم محمد سؤدد43

ذكرجٌد71.990عمار زاٌر محسن نعمة44
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ذكرجٌد71.836جاسم محمد مصطفى إٌاد45

انثىجٌد71.654أحمد عاٌد خلف شٌماء46

أنثىجٌد71.406فاطمة خزعل لعٌبً كرٌم47

انثىجٌد71.363صالح مهدي صالح نهٌل48

انثىجٌد71.341شٌماء واثق كاظم جابر49

انثىجٌد71.214هناء جبار خنجر حمدان50

ذكرجٌد71.102سفاح سمٌر خضور ٌاس51

أنثىجٌد71.080زٌنب خلٌفة حسن كرٌم52

ذكرجٌد71.012جواد كاظم عدنان سجاد53

انثىجٌد71.010كاظم عبدهللا جعفر رسل54

أنثىجٌد70.928رواء عبد الحسٌن وادي كرٌم55

أنثىجٌد70.551سارة حمٌد ٌاسٌن هزاع56

انثىمتوسط69.644علً عبد خالد لمٌس57

أنثىمتوسط69.335جىان ضُدان حسُه فهد58

أنثىمتوسط68.909أمل هتر كرم هللا هوٌز59

انثىمتوسط68.894حسن عبٌد رزاق استبرق60

انثىمتوسط68.774رندة حاتم عبد الرحمن طعمة61

انثىمتوسط68.709ناجً حمدان قٌس لمى62

انثىمتوسط68.629رسل رعد عبٌد مهدي63

ذكرمتوسط68.354سلمان لطٌف توفٌق مصطفى64

انثىمتوسط68.319غضبان حسن عادل سلوى65

انثىمتوسط68.171هلٌل مساعد عطوان إٌمان66

أنثىمتوسط67.778أفراح سىادٌ جاسم مطشر67

أنثىمتوسط67.577جعفر صباح منشود شٌماء68

أنثىمتوسط67.460سوسن عبدالصاحب عبدالحسن حمادي69

أنثىمتوسط67.363زٌنب طارق أكرم جساس70

انثىمتوسط67.305 حسٌن عبد علً مروة71

انثىمتوسط67.305زهراء جبار سلٌم دعموث72

أنثىمتوسط67.292عطٌة عباس كاظم زٌنب73

انثىمتوسط67.100دعاء فاضل خضٌر ٌاس74

انثىمتوسط66.956عباس جعفر صادق صفا75

انثىمتوسط66.888حاتم فؤاد ولٌد دعاء76

ذكرمتوسط66.640محمود حسٌن علً حارث77

أنثىمتوسط66.499هدَل رضا كرَم محمد78

انثىمتوسط66.367أحمد علً فارس ابتسام79

أنثىمتوسط66.312بٌروت عبد هوات مدور80

انثىمتوسط66.220جاسم حمدان محمد مروة81

ذكرمتوسط65.624زناد عبدالحسن شمخً عباس82

أنثىمتوسط65.316إسراء مزهر جىدة واصر83

أنثىمتوسط65.274وىر عزَز فارس َىسف84

انثىمتوسط65.131منصور حمٌد فاضل سرى85

انثىمتوسط64.950لطٌف محمد فاضل سجا86

أنثىمتوسط64.873أنوار جاسم سعدون جٌاد87

ذكرمتوسط64.810داود عبدالجبار ودٌع أحمد88

ذكرمتوسط64.804علً محمد نجم أٌسر89

ذكرمتوسط64.775باقر محٌسن فرج كطٌن90

انثىمتوسط64.594مثكال ٌاس ضاري سحر91

انثىمتوسط64.561حسن فرحان محمد والء92

انثىمتوسط64.401علً سعدون عبدالراضً هبة93



ذكرمتوسط64.207منصور عباس محمد حسام94

أنثىمتوسط64.122وىر عبد االمُر سلمان عل95ٍ

انثىمتوسط64.056حوراء كاظم عبد كاطع96

انثىمتوسط64.041شندي مشكل جمعة أحالم97

ذكرمتوسط63.851حسن صاحب طالب عل98ً

ذكرمتوسط63.679عامر كاطع كاظم جواد99

ذكرمتوسط63.559عباس سلمان نعمة أحمد100

أنثىمتوسط63.358جابر كاظم ٌوسف زٌنب101

ذكرمتوسط63.337سلومً كاظم محسن ماهر102

أنثىمتوسط63.048ابراهٌم تلفان جبار هدٌل103

أنثىمتوسط62.974هىد رعد فاضل وصُف104

ذكرمتوسط62.937محمد ذٌبان عزٌز ٌاسر105

أنثىمتوسط62.920رفقة مؤٌد خلٌل محمد106

ذكرمتوسط62.917مصطفى عدنان عبد الكرٌم طاهر107

أنثىمتوسط62.385محمد هاشم نصرت آٌة108

ذكرمتوسط62.277دروٌش جوامٌر خلٌل مصطفى109

أنثىمتوسط61.574مصٌخً علً جاسم وعد110

ذكرمتوسط61.389لطوف كاظم دروٌش لٌث111

أنثىمتوسط61.171سنا شاكر محمود عبد هللا112

ذكرمتوسط61.156علوان حسن عباس باسم113

أنثىمتوسط60.991رونق سامً مطلك محمد114

انثىمتوسط60.772مروة محمود صبري جاسم115

ذكرمتوسط60.705أحمد علوان كٌوش وال116ً

ذكرمتوسط60.560حٌدر ثامر عبد هللا محمد117

انثىمتوسط60.229بدن مفتن سامً أخالص118

أنثىمقبول59.939سرحان عباس داود اآلء119

ذكرمقبول59.843رعد خزعل خضٌر عل120ً

ذكرمقبول59.649محمد عبٌد كاظم غزاون121

ذكرمقبول59.041خابط جماغ خٌري مصطفى122

انثىمقبول58.898سرى أحمد علً محسن123

ذكرمقبول58.805هللا عبد خضٌرعباس حسن124

ذكرمقبول58.582علً عبد رحٌم أمجد125

أنثىمقبول58.572عبود موسى لطٌف عبٌر126

أنثىمقبول58.034وهً حبُب حسُه عل127ٍ

ذكرمقبول57.429هللا عبد علً عبد الواحد عبد رسول128

أنثىمقبول57.273حسٌن كاظم عزٌز هٌام129

ذكرمقبول57.188عٌسى جبار علً عمر130

االمتحانٌة اللجنة

علً محمد زهٌر.د

القسم مقرر

حواس حلو علً.د

معن عباس مشتاق.د

القسم رئٌس


