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 الدور الذي نجح المعدل االسم ت

 منه الطالب

 المالحظات

  االول 81,541 مهند حاتم قدوري رمضان التكريتي 1

  االول 81,525 صبا عالء عبدالوهاب عبدالرزاق االمام 2

  االول 80,521 الطائيغزوة لؤي ممدوح ابراهيم  3

  االول 77,481 عمر سبتي جمعة سلمان الدهلكي 4

  االول 75,620 صبا حسين رشيد محمد التكريتي 5

  االول 75,494 عمر احمد رزوقي ويس الدوري 6

  االول 75,063 محمد طاهر احمد محمد احمد الراشدي 7

  االول 74,047 هنوف خالد رشيد ابراهيم الناصري 8

  االول 73,861 نور صبيح حسان نجم الختاوي 9

  االول 73,762 محمد مؤيد سلطان وهيب الناصري 10

  االول 73,526 انس ابراهيم محمود شوان العيساوي 11
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  االول 72,384 انسام صباح طايس عبدهللا الناصري 12

  االول 71,870 اسيل عزيز شكر محمود الحنظل 13

  االول 70,847 الدوريبالل غازي فيصل عبد  14

  االول 70,758 سليمان داود احمد جدوع الشيجري 15

  االول 69,969 ايمان مهدي صالح موسى البياتي 16

  االول 69,726 اسماء احمد جدوع خلف القيسي 17

  االول 69,673 ارشد احمد جاسم حمود الفراجي 18

  االول 66,335 اسيا عدي محمود خليل الحبوس 19

  االول 65,695 ميادة جاسم نصيف جاسم الجبوري 20

  االول 64,794 رسل حافظ جميل احمد السلمان 21

  االول 64,393 علي عبد شليج شحيت المجبل 22

  االول 64,301 محمد امين خلف كردي القيسي 23

  االول 63,993 نورس صهيب شاكر عبد الواحد البلجاني 24

  االول 63,835 الجبوريانفال عدنان جواد خلف  25

  االول 63,628 ظفر قصي يحيى جابر النعيمي 26

  االول 62,828 هبة علي مهدي هالل التكريتي 27

  االول 62,172 مسلم قتيبة صالح جاسم الدوري 28
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  االول 61,182 يحيى هاني عبد الجالل يونس الكيالن  29

  االول 60,062 نهى مجيد صالح مهدي الدجيلي 30

  ثانيال 58,239 اسراء عبد جبار جاسم الحمداني 31

  االول 57,762 وليد علي خلف عليوي الزبيدي 32

  االول 57,072 ميسر حامد رجب عيث القيسي 33

  االول 57,027 ياسر ثامر حسن علي العاصي 34

  االول 56,612 ميثم احمد غضبان حمد الجبوري 35

  االول 55,980 الدوريموسى عبدهللا حميد موسى  36

  الثاني 55,352 بالل محمد صالح عيسى الجبوري 37

  الثاني 54,956 محمد محمد جاسم طالب الزينة 38

  الثاني 54,634 علي خليل حبيب رستم الخالدي 39
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