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 (2011-2010 )نهعاو اندراسياندراسة انصباحية 
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 انجنس االسى
 انًعدل انعاو

 نهسنىات األربعة
 انتقدير

 جٌد جدا 81.605 أنثىزٌنة عاشور هاشم محمد   1

 جٌد جدا 80.524 أنثى هدى علً عبد الوهاب علً 2

 جٌد 78.338 أنثى سهاد عبد طعمة ثامر 3

 جٌد 77.573 ذكر نبٌل حسٌن كرٌم عباس 4

 جٌد 75.587 أنثى مروة حسٌن عالء كرٌم 5

 جٌد 75.410 أنثى ضمٌاء وهاب شرموط هوٌر 6

 جٌد 74.717 أنثى أمل عبد الجبار أمٌن شاه مار 7

 جٌد 74.086 أنثى نسرٌن حسن أحمد علً  8

 جٌد 70.868 أنثى أسٌل رضا رزوقً خورشٌد  9

 جٌد 70.635 أنثى رنا ولٌد زٌدان عباس  10

 متوسط 69.413 أنثى عبٌر صالح سلمان عرٌبً  11

 متوسط 68.651 أنثى هبة عبد الكرٌم شهاب أحمد 12

 متوسط 68.133 أنثى منتهى خشٌان عبٌس صاٌل 13

 متوسط 67.439 أنثى رنا جاسم محمد حسن  14

 متوسط 66.993 ذكر غسق حسون عناد جاسم  15

 متوسط 66.760 أنثى منال حمد هللا خضٌر عباس  16

 متوسط 65.908 أنثى فرح ماهر محمد زكً 17

 متوسط 65.321 ذكر حسام علً محسن عبد هللا 18

 متوسط 64.729 ذكر لٌث رشٌد خلٌل إبراهٌم 19

 متوسط 63.817 أنثى فاطمة المً عسكر تكتوك 20

 متوسط 62.972 أنثى سناء كاظم مسلم مجلهم 21

 متوسط 62.884 ذكر حٌدر إبراهٌم قاسم محمد 22

 متوسط 62.801 أنثى عبٌر سلٌم خضٌر عباس  23

 متوسط 62.436 أنثى سارة محمد ثجٌل سالم 24



 متوسط 62.391 أنثى وفاء شاكر ظاهر اشطٌب 25

 متوسط 61.461 ذكر حلٌم عناد كرٌم  عباس 26

 متوسط 61.344 أنثى كوثر مجٌد كاظم حسٌن 27

 متوسط 61.264 ذكر محمود ضاري ذٌاب مطر 28

 متوسط 60.785 ذكر ماجد حامد حرجان حمادي 29

 متوسط 60.222 أنثى شٌرٌن عبد الواحد محمد سعٌد  30

 مقبول 59.852 أنثى منتهى عٌسى كاظم مطلوب 31

 مقبول 59.482 ذكر أحمد عبد الحكٌم جالل حمٌد 32

 مقبول 59.059 ذكر احمد شاكر محمود عواد 33

 مقبول 58.397 أنثى شذى تحسٌن محسن جبار  34

 مقبول 58.070 أنثى كافً عادل إبراهٌم حبٌب 35

 مقبول 57.927 ذكر علً عبد الرضا غالم حسٌن  36

 مقبول 57.586 ذكر خالد ولٌد عبد الحسن سلمان 37

 مقبول 57.207 أنثى شهد ٌحٌى مرزه فرج  38

 مقبول 56.326 ذكر عالء محمد راضً جبٌر  39

 مقبول 55.166 أنثى طٌبة عماد غازي هاشم 40

 مقبول 54.107 ذكر مرتضى علً هاشم محسن 41

 


