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الدور الذي نجح منه  المعدل  االسم ت

 الطالب

 المالحظات

  االول 86,401 شهد محمود مصطفى محمود االحمد 1

  االول 80,106 مينا صبري جاسم محمد الحار 2

  االول 79,801 رئال هيثم ثابت عباس السعدون 3

  االول 77,882 شهد محمد علي عبد 4

  االول 76,891 غفران ثابت مطر عباس الدوري 5

  االول 75,558 عمار عبد ربة سكران ابراهيم الكيمي 6

  االول 75,253 زهرة موفق عبد المعبود عبدهللا السالم 7

  االول 73,454 عفاف جمال خلف خميس 8

  االول 71,987 بان حمدي حسين علي 9

  االول 71,399 رؤى عبد الرحمن حسن حمادة 10

  االول 71,265 محمد اسماعيل لفتة ياسين النسياني 11

  االول 71,242 عامر طه جوري محمد 12
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  االول 69,482 فيصل عبد الحميد عبد المجيد احمد الدليمي 13

  االول 69,365 سارة امجد حميد هادي السامرائي 14

  االول 69,252 عقبة سالم عطية احمد 15

  الثاني 69,219 سارة عبد الحميد محمد حمودي السامرائي 16

  االول 68,834 بالل اسماعيل نعمة عنيفص 17

  االول 68,730 اسامة محمود حسن احمد 18

  االول 68,580 نور بهاء صالح حمودي السامرائي 19

  االول 68,576 دينا رعد دحام داود 20

  الثاني 68,536 سعود الدليميعامر فريق مصلح  21

  االول 68,049 ميسون مزاحم خلف عبد 22

  االول 67,484 نهى سمير محمد ابراهيم الدوري 23

  االول 66,649 ابو بكر زهير ناجي صالح الدهان 24

  االول 66,634 محمد فرحان خلف كلش 25

  االول 66,547 وليد خالد انور عمر 26

  االول 66,395 عبدهللا الصالحيرنا شكر محمود  27

  االول 66,242 غزوة فائق خلف سلمان السامرائي 28

  االول 66,162 عمار علي حديد نعمة 29
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  االول 65,047 عمر محمد ضايف علوان البازي 30

  االول 65,029 ايناس جاسم محمد حسين الحبابي 31

  االول 64,316 احمد فرج مشعل محمد 32

  االول 64,228 اياد صالح عالوياحمد  33

  الثاني 64,205 ابي رياض عبد هللا محمد 34

  االول 63,615 مصطفى اركان حسن زيدان الحيالي 35

  االول 63,342 عمر فالح حسن علي االحبابي 36

  االول 62,877 رويدة خميس زبار كليب 37

  الثاني 62,662 ريم حامد عطية محمود النيساني 38

  الثاني 62,119 ضفاف بهجت عبود ياسين 39

  الثاني 60,577 احمد عبد الخضر جاسم حمود الجنابي 40

محمد صدام عبد الهادي عبد اللطيف  41

 السامرائي

  الثاني 59,029

  الثاني 58,608 عبدهللا خلف جاسم محمد 42

  الثاني 57,837 سامر سعد حسين عبد 43
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