
 

 

 

 

 

المعدل  الــــــدور الجنــــــس الجنسيــــة اسم الطالب الرباعي التسلسل
 التراكمي

 76,395 األول أنثى عراقية زينب عباس فاضل طاهر 1
 74,708 األول أنثى عراقية حوراء خلف عبود شليش 2
 74,059 األول أنثى عراقية بنين حميد عيسى يوسف 3
 73,914 األول أنثى عراقية زهراء فاضل جبار داود 4
 72,708 األول ذكر عراقية محمد حسين جنجون خاجي 5

 71,865 األول أنثى عراقية ايات نعمه رحمه هاشم 6
 70,167 األول أنثى عراقية كاظمفاطمه علي كريم  7
 69,507 األول أنثى عراقية هيام جواد رحيم علوان 8
 69,098 األول أنثى عراقية حنان عبطان خليف غالي 9
 67,820 األول أنثى عراقية صفاء سلمان داود غليم 10
 67,714 األول أنثى عراقية زهراء طاهر علي سلمان 11
 67,318 األول أنثى عراقية تقى عبد الحسن كريم ديوان 12
 67,140 األول أنثى عراقية اسماء علي حسن درويش 13
 66,327 األول أنثى عراقية كريم الزم وشيح ةفاطم 14
 66,117 األول أنثى عراقية رباب باسم محمد فرعون 15
 65,996 األول أنثى عراقية نور الهدى صباح عيسى طاهر 16
 64,241 األول أنثى عراقية قطان سرى عبد الخالق عبد هللا 17
 63,874 األول أنثى عراقية غدير خضر عزيز حرز 18
 63,244 األول أنثى عراقية زينب فاضل حسين رضا 19
 62,741 األول أنثى عراقية رباب شاكر لفته ناهض 20
 61,267 األول أنثى عراقية ميالد خضر عباس نجم 21
 60,469 األول أنثى عراقية حميد جياد عطيوي ةفاطم 22

 59,721 األول أنثى عراقية زينب عدنان محسن عبد الحسن 23
 59,393 األول أنثى عراقية نور باسم محمد علي حطاب 24
 59,094 األول أنثى عراقية حوراء عبد هللا محسن جباره 25
 58,488 األول أنثى عراقية روان علي جبار طعمه 26
 58,378 األول أنثى عراقية امنه عصام نجم عبد 27
 55,711 األول أنثى عراقية رفقة علي اسعد مليح 28



 

المعدل  الــــــدور الجنــــــس الجنسيــــة اسم الطالب الرباعي
 التراكمي

 70,752 الثاني أنثى عراقية شهد حميد جاسم طعان

 61,273 الثاني أنثى عراقية استبرق ملك عبود صالح

 60,168 الثاني أنثى عراقية عبير يونس محمد عبد هللا

 56,089 الثاني أنثى عراقية سجى جاسم علي راضي

 55,754 الثاني أنثى ةعراقي أالء فالح حسن جعفر

 55,686 الثاني أنثى عراقية زهراء سعد ارخيص مريهج

 54,186 الثاني أنثى عراقية ساره محمد هاشم لعيبي

 53,874 الثاني أنثى عراقية ليلى طالب خالد عبود

 53,561 الثاني أنثى عراقية زينب سعدون ياسين مشلوش

 52,880 الثاني أنثى عراقية غدير ستار رحيم محمد
 

 

 


