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 المالحظات الدور الذي نجح منه الطالب المعدل االسم ت

  االول 83,152 شمس الدين سعد محسن خضر الدوري 1

  االول 80,499 هند سلمان حسن جزاع الفراجي 2

  االول 79,531 رقية نزار احمد جاسم السامرائي 3

  االول 78,268 مهند بديع محمد صالح الدوري 4

  االول 77,009 رواسي سعيد توفيق عبدهللا الدوري 5

  االول 76,812 فاطمة ميثم علوان عبد الهادي الحمداني 6

  االول 76,619 رغد يحيى صالح ابراهيم الجبوري 7

  االول 75,527 شهد عبد الحميد حسين عبدهللا الشرفاني 8

  االول 74,226 حسن سليمان الناصري حسن عبد 9

  االول 74,043 مصطفى حسن علي محمد السبعاوي 10

  االول 73,809 مكارم ابراهيم هادي ابراهيم الجبوري 11

  االول 73,650 هند هيثم عبدالرحمن مصطفى التكريتي 12
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  االول 73,420 حذيفة عبداللطيف احمد احمد العبيدي 13

  االول 73,062 محمد السامرائيزينب رعد قاسم  14

  االول 72,960 شهد فخري سامي عبد الرحمن الشيخلي 15

  االول 70,306 ياسمين احمد داود محمود وشتي 16

  االول 68,903 سارة اسامة كامل شطيب الراوي 17

  االول 68,749 دالل حاتم محميد عواد الجبوري 18

  االول 68,213 دعاء برهان عمر جاسم الناصري 19

  االول 66,961 مروان عدنان جاسم محمد االحبابي 20

  االول 65,798 عبير صباح نوري شريف القدسي 21

  االول 64,803 احمد ابراهيم تركي خلف الجبوري 22

  االول 64,480 رؤى ثابت شاكر عبدهللا الدوري 23

  االول 63,416 معالم عبد الستار عطية خلف الجبوري 24

  االول 63,137 قصي حميد مخلف عواد المعيني 25

  االول 63,001 بان زهير عبد الحميد سعيد السامرائي 26

  االول 62,839 مها كريم علي محمود العزاوي 27

  االول 61,906 احمد حسن لطيف سنجار االسودي 28

  االول 61,752 محمد جاسم محمد احمد الجبوري 29
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  االول 61,532 لطيف التكريتيشهاب احمد حمدي  30

  االول 61,238 علياء فالح عبد الوهاب محمد ال ياسين 31

  االول 60,679 الماز علي حسين علي العبيدي 32

  االول 60,555 فيصل غازي مطر احمد العيساوي 33

  االول 59,219 عمر ضياء لطيف عبد القيسي 34

  االول 59,120 هنادي داود مصطفى حمد الناصري 35

  الثاني 58,623 دينا عبدالسالم ذياب عبدهللا الجبوري 36

  الثاني 55,829 رعد سعدي احمد مخلف الدليمي 37

  االول 55,014 رفاه شاكر سلمان طوكان الجبوري 38

  الثاني 54,937 عدنان صالح موسى احمد الجبوري 39

  الثاني 54,702 علي محمد علو مهدي السامرائي 40

  الثاني 53,912 هبة خالد اسماعيل محمد السامرائي 41
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