
الدورالمعدلاسم الطالبت

االول89.247روكان عبد الكريم مصطفى محمد1

االول81.074علي حسن نجم عبد هللا2

االول79.937علي حسن محمود علي3

االول78.138احمد إبراهيم صادق كاظم4

االول77.806حسن محمد عبد هللا خميس5

االول77.103ياسر قيس محمد روضان6

االول72.264عماد غيدان منهل كريم7

االول71.988حيدر كريم إبراهيم مبارك8

االول71.586جليل خليل إبراهيم كرجي9

االول71.18صاحب حسن محمود علي10

االول70.795نور سامي عباس ابراهيم11

االول70.213بشرى كاظم عبد إبراهيم12

االول70.186ياسر عبد الرسول عباس محمود13

االول69.644علي صاحب هادي جاسم14

االول68.521محمد أياد شكر احمد15

االول68.371بسام حازم عطا غائب16

االول67.579فرح عباس فاضل علوان17

االول67.554بهاء الدين مبارك حميد جلعوط18

االول66.946حسين علي احمد حسن19

االول66.647عمر حسين علي حميد20

االول65.805طه محمد حسين محمود21

االول64.533سراب حسين عبد سلمان22

االول64.247نبأ محمد حسين علوان23

االول64.162منتظر محمد فاضل مطر24

االول63.635محمد عبد العزيز شهاب احمد25

االول63.041مجول حسن محمود علي26

االول61.704أثير صالح عبد هللا رشيد27

االول60.722علي حافظ محمد مهدي28

الثاني59.935نوال خليل اسماعيل خليل29

االول59.737صفاء حميد غيدان كاظم30

االول59.468منال نصر مجيد عليوي31

االول59.382احمد إبراهيم شهاب شبيب32

االول59.373مصطفى عارف احمد خميس33

االول59.061حامد سمير عزو علي34

االول58.385هديل معد عبد الوهاب شهاب35

االول58.275مصطفى محمد عبد الرزاق مهدي36

االول58.207عالء قيس محمد خلف37

االول58.094علي فاضل احمد موسى38

الثاني57.935احمد مؤيد عبد بريسم39

االول57.391احمد غازي عباس حسن40

االول57.118حسين سامي إسماعيل خضير41

االول56.669مصطفى إبراهيم عمران حاجم42
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االول56.664وديان سعد علي محمد43

الثاني56.207احمد سمير هاشم علي44

االول55.643حسن خالد علي يوسف45

االول55.135سجى كمال ناجي جميل46

الثاني54.856عهد منذر زيدان خلف47

الثاني54123محمد علي محمد محمود48
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الدورالمعدلاالسم الرباعيت

االول89.27صدام جابر خضير حنظل1

االول77.98دحام لطيف شويش عبدهللا2

االول76.75باسم مجيد عظم لفته3

ن مامه مراد احمد4 االول76.7آزاد حسير

االول75.22صالح قيس عناد حديد5

االول70.78رباح نوري حسون علي6

االول67.95نور الدين عبد الرضا خليفه كاظم7

االول67.55فاروق طه علوان عباس8

االول65.75مروان أحمد علي خلف9

االول65.14ايهاب نجم الدين محي الدين خلف10

االول65.13ثائر محمد كرم برك11

االول64.51راوية سعد صالح مهدي12

االول64.12احمد كريم علي مخلف13

ي14
ن علي محمد غنن االول64.09حسير

االول63.95رسول فخري خضير علي15

االول62.2جنان عبد الكريم  جاسم خميس16

ن فرحان17 االول62وسام محمد حسير

االول61.37هدى احمد عبد وهيب18

ن19 االول60.17لبنن احمد علوان حسير

االول59.92بان كنعان حميد جاسم20

االول59.9احمد سعد فاضل مبارك21

االول59.89مجيد ظاهر محمد خليل22

ي خضير عباس23 ي صير
االول59.54راضن

االول59.48عمار حمد أحمد وادي24

االول58.839بشار عبد الرزاق احمد خادم25

االول58.832رقيه فائق احمد داود26

االول58.69مروة محمد عبد عباس27

االول58.04محمد مطشر خليف شخير28

االول57.98دلشاد ابراهيم محمد خشو29

ن داود سلمان30 االول57.48ضياء حسير

ي57.4منن سعود رشيد غيدان31
ن

الثان

ن32 االول57.23احمد جاسم عبد حسير

االول57.17ايفان محمود سلمان محمد33

ن34 االول57.08ارساء عبد الجبار صفر أمير

االول56.86ريا عبد الحافظ محمد خلف35

االول56.28خالد شاكر محمود عبد36

االول55.95غسان محمود مشكور حمود37

ن علي38 ن طالب حسير االول55.92حسير

ي موىس39 االول55.59انمار عدنان ناجر

ي55.58دعاء عدنان غالم كريم40
ن

الثان



ي55.56هاله نرص هللا عبدهللا كريفع41
ن

الثان

االول55.49عبد هللا علي موىس محمد42

االول54.86نوح جاسم محمد حسن43

ي54.73ورده عالء حسن محمود44
ن

الثان

ن مزبان حسن45 ي54.68محمد حسير
ن

الثان

االول54.3حيدر عثمان خالد علوان46

ي54.16احمد جمال ابراهيم يونس47
ن

الثان

ي54.13عبد الحق اسماعيل خليل صالح48
ن

الثان

ن49 االول54.12احمد شاكر محمد خليفه حسير

االول53.84عبد المهيمن هزبر حميد خضير50

ن51 ي53.73عباس عكاب مسلم حسير
ن

الثان

ي53.71محمود وليد مجيد خضير52
الثان 

ي53.62عبد الرحمن ماهر محمود كاظم53
الثان 

ن54 ي53.53سيف طه جواد ياسير
ن

الثان

ن علي55 ي52.69نور علي حسير
ن

الثان

يالدور االولاالقسامت
الدور الثان 
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