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الدورالمعدلاسم الطالب الرباعيت

االول83،16أنور جبار عباس حسن-1

االول81،43وفاء علي مهدي صالح-2

االول80،55زمن قاسم كريم حسين-3

االول78،36ايمان قاسم كريم حسين-4

االول78،08احمد محمد جاسم محمد-5

االول77،65أمنة حسين علي حسين-6

االول76،95تحدي عبد الرضا مجلي سلطان-7

االول76،1اسراء عبد الرحمن فليح حسن-8

الثاني75،44ايه منير وسع دحام-9

االول75،22مريم علي حسين كاظم-10

االول74،86محمد قاسم علي حسين-11

االول73،9اسامه حسين صبري جبار-12

االول73،65هدى محمد عبد ولي-13

االول73،53وليد محمود عبد جريذي-14

االول73،07نوره فيصل جبار فارس-15

الثاني72،91رؤى محمد داود مشعل-16

االول72،63عذراء احمد حميد يحيى-17

االول72،04رؤى حسين ناجي عبد المجيد-18

االول71،83إيناس نهاد عباس حسين-19

االول71،19نور حميد مصطفى عباس-20

االول71،18فائزة جاسم محمد فاضل-21

االول71،11سالم اسماعيل حسن حداوي-22



االول71،05سهير احمد كاظم اسماعيل-23

الثاني70،94دعاء فيصل رشيد شالش-24

االول70،49ريم شهاب احمد جاسم-25

االول70،07حنان وليد عبد الستار جودت-26

االول70دعاء عبد الرسول كاظم حسين-27

الثاني70أالء سلمان جها نبخش محمد-28

االول68،97نورانيه عبد الباري خالد عبدهللا-29

الثاني68،63محمد طالب جاسم قاسم-30

االول68،36إسراء كنعان جوامير جواري-31

الثاني68،22محمد بالسم محمد شهاب-32

االول68،16يحيى مجيد ياسين عبيد-33

االول67،67فيحاء حقي إسماعيل إبراهيم-34

االول67،63محمد نايف جاسم محمد-35

االول66،42محمد فاضل خاير كعيد-36

االول66،38ميثم عبد الحسين محمد حسين-37

االول66،31زهور طالل جبار علوان-38

االول66،24نسرين هادي شهاب حميد-39

االول66،14احمد نعمان عبد الوهاب منصور-40

االول65،96سعدي حميد حسين حمد-41

االول65،71نور عامر خلف محمد-42

االول65،61احمد محمد عبد جاسم-43

االول65،21سالي نصيف جاسم حميدي-44

االول65،07حنان شعالن حاتم محمد-45

االول64،52حسين عمار عبد الحسين مجيد-46

االول64،52فراس محمود سلمان موسى-47

االول64،37محسن سالم حمود كاظم-48

االول64،19دعاء علي كمال سليمان-49

االول63،76سيف عادل ابراهيم ناصر-50



الثاني63،75احمد رشيد صالح عجيل-51

االول63،74احمد قصي فيصل عبد الرحمن-52

االول63،53فاطمة حكيم طه علي-53

االول63،18رنا يوسف مهدي صالح-54

االول63،17مروه شعبان حبيب كاظم-55

االول63،16سجى رشيد حميد مهدي-56

االول63،15براء عامر ياس خضير-57

االول63،11رغده حسين حميد كاظم-58

االول62،89نوره متعب ضايع درويش-59

نور الهدى حسين عبد األمير -60

عباس

االول62،88

الثاني62،77رغد باسم هاشم علوان-61

االول62،67هدى احمد عباس حمود-62

االول62،59احمد كاظم صباح محمد-63

الثاني62،51دعاء هاشم محمد شبيب-64

االول62،49نور محمد شاكر حمدي-65

الثاني62،35سحر سليمان حاجم سلطان-66

االول62،12جوان عباس ناوخاس شاواز-67

االول61،66هدى عامر نافع عباس-68

عبد الكريم ثابت محمد علي -69

عبدالغني

الثاني61،59

االول61،55مناهل عاصي خلف مراوي-70

االول61،08شمس عباس حسين حمه-71

االول61،07علي حسين خضير عباس-72

االول60،93محمد صبار سعيد مهدي-73

االول60،92عالء محمد حسين علي-74

الثاني60،86دعاء ماجد امين عباس-75

شغاف القلوب غفوري محمد -76

احمد

االول60،69

الثاني60،66موسى حبيب ابراهيم علي-77

الثاني60،52طه شاهين عارف حسين-78



الثاني60،51عثمان شاكر محمود نصيف-79

االول60،48مروه قيس عدنان مجيد-80

االول60،42رقية حسين علوان عنكوش-81

الثاني60،41قدس مظهر عبد الكريم سليم-82

االول60،33دعاء عبيد محمد وسمي-83

االول60،24براء رشيد محمد شهاب-84

الثاني60،13مهند حامد عبد هللا سلطان-85

االول60زياد رعد عبد جعفر-86

االول59،99فرقد زيد خلف صالح-87

االول59،98ياسر شالل درويش علوان-88

الثاني59،86كارزان رشيد خليل حسن-89

االول59،8أبو بكر سلمان عبود يحيى-90

االول59،58صالح الدين شهاب احمد محمود-91

االول59،56ناز فرهاد فرمان امين-92

الثاني59،43زهراء كنعان غيدان محمد-93

االول59،35بسام عبد الكريم فليح حسن-94

االول59،2احمد عدنان لطيف جاسم-95

االول58،93احمد عبد القادر ثابت نعمان-96

الثاني58،89عمر مبارك خضير هاشم-97

االول58،61علي كمال فليح حسن-98

االول58،57زينب جعفر منصور كمر-99

االول58،56محمد حسين جاسم حسين-100

االول58،53ندى عامر عبد الكريم علي-101

الثاني58،42يوسف محمد علي حمد-102

الثاني58،34حمزه صالح حسين صفر-103

االول58،28لمى حازم علي حسين-104

االول58،25مصطفى طالب يوسف شبيب-105

الثاني58،2حسين سعدون محمود زهو-106



االول58،19كاظم جواد كاظم جواد-107

الثاني58،18سحر مجيد بدر نوار-108

االول58،15عمر ابراهيم هادي نجم-109

االول58،13حيدر عطيه حسين فاخر-110

روباك محمد حسن سلمان -111

كشكول

االول58،12

االول58،3هند عباس فاضل سلطان-112

االول58،09غفران تحسين حبيب محمد-113

االول58،05صفاء محمد عبود احمد-114

االول58،05علي غضبان لطيف نصيف-115

الثاني58،05عيسى جبار عبد األمير جاسم-116

االول57،89حيدر حكمت هاشم محمد-117

الثاني57،84بشرى حسوفي صفر احمد-118

الثاني57،76سيف فالح عباس احمد-119

االول57،74لؤي حكيم محمود سبتي-120

االول57،67مرام عادل طماس احمد-121

االول57،66ورده ناظم ابراهيم وهيب-122

الثاني57،6أندلس غيدان خلف حمد-123

االول57،57رجاء حامد مجيد داود-124

الثاني57،53احمد ابراهيم محمد علوان-125

الثاني57،36وائل اياد عبد هللا  محمد-126

االول57،32سالم علي باوه مير جوامير-127

االول57،29حسين عامر عباس دلو-128

الثاني57،07ايسر علي حسين سعيد-129

االول56،99حسن هادي عبد حمد-130

الثاني56،96ماردين فؤاد محمد امين خليل-131

االول56،91سيف خليل حميد مطوي-132

الثاني56،83باقر لطيف حسين حميد-133

الثاني56،83حيدر صباح عبد الحسين مدب-134



االول56،67نجدي خير هللا نجدي محمد-135

الثاني56،64عبد الحسين خالد تركان توفيق-136

االول56،59حقي صبحي اسماعيل احمد-137

الثاني56،59علي صالح مهدي جلوب-138

االول56،54خالد اسماعيل جواد ناصر-139

الثاني56،52عمر خالد حسين فيصل-140

الثاني56،49حسين إكرام غريب عبد الكريم-141

االول56،48محمد جاسم فاضل عباس-142

الثاني56،4علي جمال احمد طالب-143

الثاني56،37ايه نصيف جاسم محمود-144

الثاني56،35محمد هالل عبد الخالق هذال-145

الثاني56،34عمر طه خلف نشمي-146

الثاني56،31ضحى عادل ابراهيم عبدالكريم-147

الثاني56،3مهند عبد الرسول كاظم حسون-148

الثاني56،2محمد عبد محمود عذب-149

االول56،19نيكار ابراهيم خدا مراد كل مامي-150

الثاني56،17يحيى مهدي خليل مهدي-151

الثاني56،16علي مجيد حميد عبد الكريم-152

الثاني56،16علي أديب جميل مطلك-153

الثاني56،14حميد محمود عباس دلو-154

الثاني56،08مرتضى ثامر عبد الخالق عباس-155

الثاني56،06حسين يوسف عبدهللا كاكي-156

االول55،96علي محمد جليل اسماعيل-157

الثاني55،8حسين محسن صكبان مطر-158

الثاني55،79انس رشيد مجيد محمد-159

الثاني55،79محمد كمال مزهر محمد-160

الثاني55،79احمد شهاب احمد موسى-161

الثاني55،73علي حميد فارس خميس-162



الثاني55،64محمد عبد الرحيم اسماعيل كاظم-163

الثاني55،59رغده حميد علي بشير-164

االول55،52صاحب مزهر حميد بريسم-165

الثاني55،5احمد حيدر مزهر مبارك-166

الثاني55،47زهراء عدنان محسن علي-167

الثاني55،47مصطفى شالل حبيب عباس-168

الثاني55،45مصطفى رمضان هيالن عبود-169

الثاني55،36حنان باسم خضير مسعود-170

الثاني55،33سعد خليل ابراهيم رشيد-171

الثاني55،24عبير قيس عطيه نعمه-172

الثاني55،22إسراء نوري هادي عنقود-173

مصطفى عبد الهادي حسون -174

مهدي

الثاني55،21

الثاني55،2علي صالح كريم كاظم-175

االول55،18مياده حسن زكم حسين-176

الثاني55،17يوسف لطيف حميد حسين-177

الثاني55،12كرار محمود امير مجيد-178

الثاني55،1محمد جمال علي خان محمد-179

الثاني55،06نصير ستار زيدان خلف-180

االول55،04زهره محمود خليفه منصور-181

الثاني55،01حسن عبد الكريم صاحب غايب-182

الثاني54،94هشام قاسم جبار حمودي-183

الثاني54،87علي أمير ناصر عباس-184

الثاني54،8احمد حاتم عبد عباس-185

الثاني54،73عمر عبد الكريم محمد مراد-186

االول54،7ليث محمد محمد سعيد عبدهللا-187

الثاني54،63محمد نجيب عبدهللا ابراهيم-188

الثاني54،52عصام حاتم دانوك عبدهللا-189

الثاني54،5احمد مزهر جهف  برغال-190



الثاني54،46ناديه خالد ابراهيم اسماعيل-191

االول54،43حسين محمد حسوني علي-192

الثاني54،36حسام سعد فارس رشيد-193

الثاني54،33علي متعب محمود مطر-194

الثاني54،32محمد سامي محمد سلمان-195

الثاني54،22وسام طه احمد مطلك-196

الثاني54،21سالم جميل احمد خلف-197

الثاني54،16احمد علي عبد الحسين كريم-198

االول54،1احمد عبد الغفار طعمه صالح-199

الثاني54،09بسمة ابراهيم محمد سلمان-200

الثاني54،05اشرف محمد ابراهيم محمود-201

الثاني53،92مقداد عبد االمير سلمان بداي-202

الثاني53،79احمد صالح عيدان حزيم-203

الثاني53،65عمر خضير علي احمد-204

الثاني53،41ساره فاروق ناجي صالح-205

الثاني53،11معمر زيد علي فاضل-206

الثاني53،04صبا طارق قاسم محمد-207

الثاني52،82عمر عبد الكريم اسماعيل خلف-208

الثاني52،79ايهان عدنان لطيف علي-209

الثاني52،59علي احمد علي كاظم-210

الثاني52،59سارة ستار جبار مناتي-211

الثاني52،58ماهر محمد خلف  ابراهيم-212

الثاني52،37حميد مجيد عباس حميد-213

الثاني52،24محمد كاظم حسون حسن-214

الثاني52،16جاسم محمد عباس حميد-215

االول52،15عمار محمد مطشر حسين-216

الثاني51،75حسن موفق ياسين سلمان-217

الثاني51،63علي سعد مجيد عباس-218



الثاني51،44انمار نجيب صالل جاسم-219

الثاني51،12زينب هادي مخيف حسين-220

الثاني51،02حيدر حسين احمد جواد-221

الثاني51،01ماهر حميد حمد محمد-222


