
 المرتبة المعدل  التقدير االسم الثالثي ت

 االولى 622447 جٌد مخلد فاضل راضً 1

 الثانٌة 64227 جٌد زٌنة علً حسٌن 2

 الثالثة 772696 متوسط دعاء فالح كاظم 3

 الرابعة 772.66 متوسط اسراء عادل هٌة 4

 الخامسة 772476 متوسط رغد فائز ثابت 5

  .76246 متوسط احمد محمد عبد الجبار 6

  762.66 متوسط اٌات علً محمد 7

  772642 متوسط مروة حسٌن ولً 8

  772976 متوسط محمد لطٌف سارة  9

  7.276 متوسط محمد اسماعٌل قدوري 11

  7.26.4 متوسط عمر وصفً جبار 11

  7.27.2 متوسط علً مهدي محمود 12

  ..7.29 متوسط احمد مازن محمد 13

  722692 متوسط شٌماء عصام جمٌل 14

  .76264 متوسط محمد حسٌن مال هللا 15

  76292 متوسط عمر قاسم سعٌد 16

  7624.7 متوسط هند ناصر حسٌن 17

  742749 متوسط رؤى خلٌل  حسٌن 18

  7426.2 متوسط علًهند لٌث حٌدر 19

  7426.6 متوسط سماء عبد هللا ٌوسف 21

  7427.6 متوسط مثنى سالم محمد 21

  7429.6 متوسط هدٌل فٌاض محمد 22

  742792 متوسط سامح طالب دعج 23

  727.6. مقبول نور محمد مجٌد 24

  592297 مقبول احمد سهٌل احمد 25

  62776. مقبول رانٌا اٌاد عبد الكرٌم 26

  6274. مقبول رؤى جمال خلٌل 27

  62627. مقبول فرح عبد هللا مجدي 28

  62427. مقبول هدٌل احمد جاسم 29

  .6249. مقبول لٌث محمد عبد االمٌر 31

  62.96. مقبول تمارة احسان كاظم 31



  .6296. مقبول سارة حمدي ولً 32

  72626. مقبول  عمر سهٌل احمد        33

  72.69. مقبول سوزان فائز جدعون 34

  2677.. مقبول عبد السالم عادل عباس 35

  2697.. مقبول زٌنب نعمان عبد الرحمن 36

  2766.. مقبول طٌف زهٌر سامً 37

  2442.. مقبول علً غازي عبد 38
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 المعدل التقدير االسم الثالثي

 742426 توسطم زهراء خالد احمد 1

 .7266. مقبول سارة سامً جلوب 2

 62646. مقبول حارث سهٌل سبع 3

 62677. مقبول اوس ثامر جاسم 4

 62677. مقبول سمٌناسماعٌل  محمد 5

 72797. مقبول حسٌناٌام علً  6

 72762. مقبول باسمة هاشم احمد 7

 72472. مقبول دنٌا طاهر عصفور 8

 .276.. مقبول احسان خلف حسٌن 9

 2.72.. مقبول محمود قاسم محمد 11

 2.69.. مقبول رواء بهاء هادي 11

 

  


