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 المالحظات الدور الذي نجح منه الطالب المعدل االسم ت

  دور أول 89.350 قبس عامر حميد محمد الناصري 1

  دور أول 85.366 ايمان مديد هنيد علي الشمري 2

  دور أول 84.903 سجى جمعة حماد حمود الجنابي 3

  دور أول 77.818 علي محمد خالد عمر الباشا 4

  دور أول 77.601 علي طالب صالح حمزة الدوري 5

  دور أول 77.236 أسماء باسل ارحيم مرزوق العلكاوي 6

  دور أول 77.007 فالح حسن محمد جاسم الشيحاوي 7

  دور أول 74.506 محمد المصطفى احمد جاسم حمود 8

  دور أول 73.042 استبرق اكثم احمد عبدالحليم الطه 9

  دور أول 73.003 اكبر محمد البياتيمصطفى باسم  10

  دور أول 72.002 موفق عبدهللا مهدي صالح اعذية 11

  دور أول 70.703 أسماء هاشم علي حسين التكريتي 12
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  دور أول 70.677 عذراء محمد زيدان حسين الجميلي 13

  دور أول 70.164 ميالد عمر جابر مرعي التكريتي 14

  دور أول 69.571 هاشم غني الصميدي احمد عبدالسالم 15

  دور أول 69.567 نور حسن حسين كناص الفراجي 16

  دور أول 67.939 علي انمار يونس عبد الدوري 17

  دور أول 67.116 رؤى سمير عبدالحميد حبيب المرزه 18

  دور أول 66.488 نور طالل جاسم هيالن المختار 19

  دور أول 66.083 الخشمانيرواق عبدالمطلب كاظم عزيز  20

  دور أول 65.896 امامة عبدالغفور محمد طه القيسي 21

  دور أول 65.479 مريم كريم علي فليح المجمعي 22

  دور أول 65.341 باسم نوري علي حمادي الدليمي 23

  دور أول 64.516 ارجوان طارق حسن علي العزاوي 24

  دور أول 63.731 نور خضير عباس خضير التكريتي 25

  دور أول 63.602 عبدهللا نائب حسن عبود الدوري 26

  دور أول 63.369 عمر زاحم خلف سلمان السامرائي 27

  دور أول 62.613 علي محمد دخيل علي العيساوي 28

  دور أول 62.577 أسامة إبراهيم عاشور محمد العبيدي 29
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  دور أول 62.285 عمر يوسف اصنيتان عزيز الجميلي 30

  دور أول 62.058 اسالم موفق جابر مرعي الورد 31

  دور أول 61.799 رنا وهيب عبدهللا محيميد الجبوري 32

  دور أول 61.676 ابوبكر علي حمود كناص الفراجي 33

  دور أول 61.143 سجى اياد كامل محمد الرحماني  34

  دور أول 61.000 عبدهللا بديع خيري رحيم العاني  35

  دور أول 60.293 عبير إبراهيم خليل إبراهيم الجبوري  36

  دور أول 59.614 اثير غسان خلف عبد الحديثي  37

  دور أول 59.422 فهد سامي خضير سلمان السامرائي 38

  دور أول 59.414 محمد بدر تركي خلف الجبوري  39

  دور أول 58.323 فخري سعدي احمد مخلف الدليمي 40

  دور أول 57.693 منار عماد احمد جاسم النيساني 41

  دور أول 52.794 عبير صالح غضبان حمد الجبوري 42
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