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  الدرجة رقما الدرجة كتابة  اسم الطالب الرباعي ت

 ثالث وسبعون 73 مثنى جاسم كاظم حسن 1.

 خمس وستون 65 كرار هادي موسى احمد 2.

 خمس وستون 65 نوال حسن خضیر اسماعیل 3.

 62 حیدر صادق كاظم حسن 4.
 اثنتان وستون

 ست وخمسون 56 افیاء  قاسم فاضل كاظم 5.

 خمس وخمسون 55 علي عبد اهللا حمید هبول 6.

 ثالث وخمسون 53 وسن مهدي حمود جبار 7.

 احدى وخمسون 51 افین انصیف جاسم محمد 8.

 خمسون فقط 50 استبرق حسن رشید محمود 9.

 خمسون فقط 50 زهراء احمد كامل عبد 10.

 49 احمد موسى علوان عبود 11.
 تسع واربعون

 49 زینب عبد الهادي مهدي علوان 12.
 تسع واربعون

 48 سرى قحطان مكي فلیح 13.
 ثمان واربعون

 48 سوسن طالل ابراهیم عبد 14.
 ثمان واربعون

 ثمان واربعون 48 فیروز عامر متعب حمود 15.

 سبع واربعون 47 مصطفى موفق محمد عوید 16.

 سبع واربعون 47 نور شاكر احمد حسین 17.

 ثالث واربعون 43 نور حمید مهدي علوان 18.

 41 االء كاظم شویع شغاتي 19.
 احدى واربعون

 40 حیدر عبود ردیف صالح 20.
 أربعون فقط

 40 احمد عاصي جروب ابراهیم 21.
 أربعون فقط

 تسع وثالثون 39 یوسف حسن كریم مهدي 22.

 36 رغد داود عزیز سبتي 23.
 ست وثالثون

 ست وثالثون 36 نوره رحم هداد عبد 24.



 33 ریام محسن كاطع رمضان 25.
 ثالث وثالثون

 ثالث وثالثون 33 فرح صادق خسرو علي 26.

 32 دعاء منیر صادق جعفر 27.
 اثنتان وثالثون

 ثالثون فقط 30 نور مشتاق محمد جواد حمزة 28.

 ثمان وعشرون 28 احمد كنعان صالح جدوع 29.

 ثمان وعشرون 28 یوسف حسن كریم علوان 30.

 سبع وعشرون 27 ثریا علي احمد علي 31.

 سبع وعشرون 27 شفاء صالح عبد الجبار صادق 32.

 سبع وعشرون 27 مروة طالب جلیل سالم 33.

 ست وعشرون 26 سها نبیل صبحي جاسم 34.

 اربع وعشرون 24 انسام غالب عباس علي 35.

 اربع وعشرون 24 حسن نوري جبار عكاب 36.

 اربع وعشرون 24 عمر حجوب عبید غالب 37.

 ثالث وعشرون 23 حنان صباح فنجان حدحود 38.

  غ شذى عدنان عباس سلوم 39.

  غ عذراء یحیى غازي حمید 40.

  غ عقیل لطیف عوده خلف 41.

 


