
التقديرالمعدلالجنساالسم الرباعيت

جيدجدا86.51انثىزهراء علي راضي كحيط1

جيدجدا86.45انثىنبأ عبدهللا عبدالباقي عبدهللا2

جيدجدا85.12انثىنوره ناظم عبداالمير نجم3

جيدجدا84.97انثىنورالهدى كامل جاسم موسى4

جيدجدا83.78ذكرعلي صابر جبر سلمان5

جيدجدا83.34ذكرعبدالرزاق هاشم عبدالرزاق احمد6

جيدجدا82.07انثىاية إسكندر علي محسن7

جيدجدا81.86انثىهند محمد عبدالرحمن عبدهللا8

جيدجدا81.63انثىفاطمة جمعة عبد علي ثامر9

جيدجدا81.25ذكرعلي كاظم هندي حاتم10

جيدجدا80.11ذكرعباس عبود جبار ناجي11

جيد 79.94ذكراحمد قاسم عبداالمير  خميس12

جيد 79.78انثىزينب عطية مجيد عطية13

جيد 79.61انثىهدى صالح عاجل  ثجيل14

جيد 78.68ذكرعباس جابر سدخان عليخ15

جيد 78.02انثىهيام سالم عبداالمام كاظم16

جيد 77.78انثىسعاد صباح بارح غنتاب17

جيد 77.46انثىسجى فاضل علوان رحيم18

جيد 77.26ذكرعلي مدلول كريم مدلول19

جيد 76.95انثىاالء عبد الكريم كحطان عويد20

جيد 76.26انثىعنود محمد علي جاسم 21

جيد 76.17انثىنورالهدى باسل محمد نجم22

جيد 76.06انثىشهد ضياء حمدي عبداللطيف23

جيد 75.62انثىنورالهدى ماجد عزيز يعقوب24

جيد 75.49انثىثريا علي فالح شبيب25

جيد 75.19ذكرعلي حسين عليوي كعود26
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جيد 74.91ذكرحسين عادل غاتي محارب27

جيد 74.81انثىعذراء عباس هاشم سعد28

جيد 74.63انثىاسراء عبدهللا منصور  عبدهللا29

جيد 74.53انثىزينب خلف رمضان شايع30

جيد 74.35انثىسارة حامد جليل طه31

جيد 74.05انثىامنه احمد هادي جاسم32

جيد 73.82انثىفاطمة شهيد راضي حسين33

جيد 73.72ذكرعلي فائز عبدالواحد مشكور34

جيد 73.71انثىشهد عبدالمحسن ناصر جاسم35

جيد 73.53انثىايالف عباس عبدالحسين عودة36

جيد 73.52ذكرمحمد فائق رشيد خلف37

جيد 73.48ذكرابراهبم  محمود عبدالكاظم مهدي38

جيد 73.38انثىايات جمعة بناو حسون39

جيد 73.14انثىوديان عدنان عذبان محسن40

جيد 73.12انثىزهراء نجم عبدهللا عبدالكريم41

جيد 73.12ذكرعلي كريم نعمة خلف42

جيد 72.83انثىزينب مرتضى حيال غضبان43

جيد 72.76ذكرإيهاب صالح قاسم علي44

جيد 72.64انثىزهور فاضل عويد حزر45

جيد 72.52ذكرسعد محمد عبدالرضا محمد46

جيد 72.50انثىجمانة عقيل عبود مهلهل47

جيد 72.49انثىنور حسن رمضان يعقوب48

جيد 72.30ذكرمحمد هادي عبدالكريم عبدالرضا49

جيد 72.29انثىامد فاضل احمد عبالصمد50

جيد 72.10انثىشمس عبدالكريم محمد جاسم51

جيد 72.10انثىرؤى عالء ناصر الياس52

جيد 71.98انثىهديان احمد حمزة عطية53

جيد 71.90انثىرقية احمد صالح عبد54

جيد 71.83ذكرعبدهللا سمير عبدهللا عباس55

جيد 71.76انثىرسل جاسم عبدالحسين نعيم56
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جيد 71.60انثىرسل لفتة وادي راضي57

جيد 71.53انثىمريم محمد حسين حاتم58

جيد 71.48انثىفاطمة هاشم شاكر ادريس59

جيد 71.34ذكرعبدهللا صباح عثمان عبدهللا60

جيد 71.26انثىاستبرق اسعد عبدالكريم عصفور61

جيد 71.21انثىاساور علي حسين كريم62

جيد 71.21انثىرحمة حسين علي طالب63

جيد 71.17ذكرمرتضى عبداالمير قاسم بردي64

جيد 71.14انثىسوزان عماد جميل ناهي65

جيد 71.04ذكرعلي حيدر الزم عبدهللا66

جيد 70.96انثىايثار جبار عبدالجسين عبدعلي67

جيد 70.73انثىايات حسن عبدالوهاب حسين68

جيد 70.73انثىمريم بالل جبار كريم69

جيد 70.66انثىسجى قيصر عبود سبهان70

جيد 70.61انثىاساور ماجد ياسين  عواد71

جيد 70.51انثىانعام جاسم عبدالحسين نعيم72

جيد70.46ذكرميثم حسن جميل عمارة73

جيد 70.45انثىهبة مجيد وحيد طعمة74

جيد 70.44ذكرعلي ساجت فرج طارش75

جيد 70.43انثىهدى عبدالغني طعيمة جابر76

جيد 70.39ذكرسجاد نوري صالح خضر77

جيد 70.35انثىنوران جالل اكرم ادم78

جيد 70.29انثىزينب كريم مزعل سلمان79

جيد 70.20انثىنور عبدالجبار هاشم حاتم80

جيد 70.14انثىشكران رائد محمود شاكر81

جيد 70.05انثىالزهراء كامل عبدالمجيد عبدالكريم82

جيد 70.03انثىزينب نزار حمود عبدالحسين83

جيد 70.03انثىبنين خلف مهدي حسين84

متوسط69.91انثىزينب نعيم جلوب معيرض85

متوسط69.86انثىزينب سامي بدر ماضي86
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متوسط69.75انثىهدى عدنان مجيد محمد87

متوسط69.73انثىبيداء حسن محمد رمضان88

متوسط69.54انثىمدى مطير شهيل عناد89

متوسط69.49انثىزينب علي سعيد كريم90

متوسط69.31ذكرعلي حسن علي حسن91

متوسط69.23انثىتبارك علي حميد احمد92

متوسط69.18انثىزينب ساجد طريفي مغامس93

متوسط69.17ذكرعبدالرحمن عبدالقادر مصطفى ناصر94

متوسط69.16ذكرزين العابدين محمد عبدالحسن عبد95

متوسط69.05انثىرنا نجم عبيد كطان96

متوسط68.97انثىمروة مؤيد عبدالعزيز عبداالمام97

متوسط68.97ذكرحسين طاهر عبود ناصر98

متوسط68.90انثىعبير عباس عبد رخيص99

متوسط68.88انثىاسيل عبدالحسين إبراهيم عبدالنبي100

متوسط68.82انثىبراء عصام عبد فهد101

متوسط68.77انثىغدير سالم محمد جبر102

متوسط68.74انثىهدى هاني محمد جعفر103

متوسط68.73انثىشهد رعد عبدالغني عبدالرزاق104

متوسط68.72انثىسارة كاظم عودة عبود105

متوسط68.71انثىانفال مصطفى محمد مصطفى106

متوسط68.55ذكرزين العابدين ناظم مال هللا عباس107

متوسط68.44انثىشفاء صبار كاظم جودة108

متوسط68.38ذكرحيدر غازي شندي حاتم109

متوسط68.30ذكرحسن باسل خليل محمد110

متوسط68.19انثىازهار صالح نعمة داخل111

متوسط68.10ذكرجعفر راضي غضبان112

متوسط68.02ذكرعلي مضر محمد جواد يعقوب113

متوسط67.98انثىرؤى قاسم عبد جابر114

متوسط67.96انثىفاطمة عيدان مالح حوشان115

متوسط67.95انثىازهار  رزاق سرحان داخل116
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متوسط67.92انثىياسمين مكي حسن عبدالقادر117

متوسط67.90انثىحنين حاتم زويد دغيم118

متوسط67.80انثىهالة رعد غالب هاشم119

متوسط67.75انثىنبا رافد كامل عبدالحميد120

متوسط67.60انثىمنن عبدالكريم احمد ولي121

متوسط67.57انثىحوراء مؤيد رحيم مطير122

متوسط67.45ذكرماجد سنيد مطلك كصير123

متوسط67.41انثىهدى ماجد سلمان شناوة124

متوسط67.29انثىايمان عواد لفتة عودة125

متوسط66.92انثىايات منتصر محمد ناجي126

متوسط66.89انثىطيبة حميد رميض حمد127

متوسط66.89ذكرعلي عبدالحميد حمزة حسن128

متوسط66.52انثىسارة محمد حمود نبيت129

متوسط66.47ذكرحسين فاضل خلف جابر130

متوسط66.45انثىنبا احمد جمعة عبدالسادة131

متوسط66.39ذكرعبدهللا احسان عيسى موسى132

متوسط66.01انثىدعاء حمزة منسي حسين133

متوسط65.40ذكرمصطفى قادر مهدي داغر134

متوسط65.00انثىاماني مهدي صبري غركان عبدالصمد135

متوسط64.81انثىدعاء علي عذاري مهوس136

متوسط64.59ذكررضا عباس قاسم خليل137

متوسط63.92انثىاية صباح فرج حاجم138

متوسط60.77انثىجيهان فاضل عبدالحسين عالوي139

مقبول59.93انثىرغد عزام عبدالهادي محمد140
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