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الدور الذي نجح  المعدل االسم ت

 منه الطالب

 المالحظات

  االول 86,483 سعد عبد اللطيف ياسين جاسم الدوري 1

  االول 81,585 سهى عباس خضير عباس الجبوري 2

  االول 79,188 نور مظفر قاسم يحيى مال محمد 3

  االول 78,877 رغد عبد الرحمن شعبان رجب الشام 4

  االول 77,819 مروة عبد الكريم عبد الباقي حمود السامرائي 5

  االول 77,245 رشا عبدهللا يوسف عبد الراوي 6

  االول 77,186 علي حسين علي التكريتيمنى  7

  االول 76,225 رفل صالح عبد االمير مهدي الزبيدي 8

  االول 73,320 رائد عبدهللا روضان حسن القرة غولي 9

  االول 72,758 أفاق محمد جاسم محمد الجبوري 10

  االول 72,651 علي مخلد رديف طالب التكريتي 11

  االول 72,482 سبأ خلف حمد نجم الجبوري 12
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  االول 71,607 فؤاد كامل تركي عيسى الجميلي 13

  االول 71,125 الرا طلعت خورشيد شوكت البياتي 14

  االول 70,569 بالل عبد الرحمن طعمة هجيج الدوري 15

  االول 70,401 سعاد محمد شكور واحد البياتي 16

  االول 70,322 ايمان عبد الباسط عبدهللا هالل العياش 17

  االول 69,938 محمد عباس حرج علي الغريري 18

  االول 68,575 هديل رفيع باش عنيزان الحمداني 19

  االول 68,446 رواء جميل مهدي اسماعيل السامرائي 20

  االول 66,916 هدى سعد دحام داود الناصري 21

  االول 66,709 خولة حسين قدوري محمود البياتي 22

  االول 66,635 علوان لطيف الجبوريسماء محمد  23

  الثاني 66,329 نور محمد عبد الكريم محمد الدليمي 24

  االول 66,175 رغدة عواد شعبان داود الناصري 25

  االول 65,492 لينة صباح كمال مجيد الداودي 26

  االول 64,682 نادية حمدي حسين علي الجنابي 27

  االول ل  64,591 محمد رشيد صبحي حسون الجبوري 28

  االول 64,440 عمر أمير مجيد حسين العباسي 29
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  االول 64,258 آيات فاروق سوادي بدر المرابحي 30

  االول 63,550 احمد عبدهللا خليل ابراهيم الجبوري 31

  االول 63,269 احمد عواد مخلف عويد الجبوري 32

  االول 62,772 الحكم أياد صالح عالوي الجبوري 33

  االول 62,716 فاطمة محمد شراد محمد لطيف 34

  االول 62,005 ثري نوري ردام شحاذة الدليمي 35

  االول 62,005 عذراء ياسين حمدي محمد المشهداني 36

  االول 61,290 أميرة عادل دهام مهدي البياتي 37

  االول 61,102 الحكم عامر نصييف جاسم الجبوري 38

  االول 60,743 محمد البياتيبتول تحسين عباس  39

  االول 60,089 سعد فايز علي حسين الجنابي 40

  الثاني 59,489 سها سهيل علي غالب قاسم النعيمي 41

  االول 58,782 محمد خضير مديد عبدهللا السبعاوي 42

  الثاني 57,898 نوال سهام مصطفى محمد البياتي 43

  الثاني 57,885 البياتياحمد نعمان عبد الحميد مهدي  44

  الثاني 57,414 محمود خلف شناوة حسين الجبوري 45

  الثاني 55,884 عمار جاسم محمد جاسم أعذبة 46
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  الثاني 54,522 هبة كريم حسين عليوي الجبوري 47

  الثاني 54,252 مصطفى شاكر مهدي صالح الصالح 48

  االول 54,056 مصطفى عبد الغفور محمد طه القيسي 49

  الثاني 53,881 ياسمين عبد المجيد حسين علوان السامرائي 50

  الثاني 52,917 سيف عبد الحليم ياسين صالح التكريتي 51

  الثاني 52,872 عمار هاشم ساهي حسن المجمعي 52

  الثاني 52,474 عثمان عامر صبار لطوفي العاني 53
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