
%15%10%5اسم الطالبت

8.9 7 1.9 االء صالح جاسم محمد السبعاوي1

 56.8  1.8االء عامر محمد خلف الجمیلي2

10.3 5.5  4.8احمد حسین علي صالح الجبوري3

12.3 8 4.3 احمد شافي علص كردي4

  غ غاحمد طھ عزاوي طھ الخفاجي5

7.3 6.5 0.8 احمد عبد العزیز شاكر محمود الدوري6

8 6 2 احمد محمود یوسف بالل الربیعي7

8.7 5  3.7ادیان رحیم عبد خلف الفراجي8

8.9 6  2.9اسامة كمال محمد رشید القالقالي9

0.8 0 0.8 اسحاق عباس محیسن ھاشم الجنابي10

5 2 3 اسراء خالد عبد صالح الحیاني11

12 8 4 اسماء محمد حمید محمد الجرملي12

8 4.5  3.5اصالھ عدنان جیاد عد الرحمن القیسي13

7.7 3.8 3.9 امیمة حامد میاح ضایع الجنابي14

9.2 7 2.2 انس خالد محمد احمد البطاح اللھیبي15

5.6 5.5 1 انفال محسن وھب عثمان اسود16

2.5 0.2 2.3 ایة ابراھیم شكور عزیز17

 1.53.9 2.4 ایمان فالح نجم حسن الحاج18

 7.57.8 3 ایھ عبدهللا محمود مطلب العجیلي19

 34 1 ایھ عماد محي صالح العزاوي20

10.3 7 3.3 بان فاروق عزیز محمود زنكنة21

8 5 3 تبارك ریاض رمضان محمود الحمیري22

8.4 6.5 1.9 تبارك عبد الكریم رشید وحید العزاوي23

7.2 4.2 3 تبارك علي كاظم فلیح الجبوري24

 غ غ تبارك فاروق ناصر علیوي25

6.6 5 1.6 حران علي حماد ظاھر الجبوري26

10.9 7.5 3.4 حسن علي عبید مھدي الكیم27

7.1 7 0.1 حسین علي سالم علي عبدهللا28

5.4 4.5  0.9حسین فالح حسن سعدي الخزرجي29
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 غ غ حمد حسین حمد جاد هللا اللھیبي30

13.9 9 4.9 حنین حمد بیات حمد العزي31

10.4 6 4.4 حیدر مقداد طھ نجم النعیمي32

8.1 6 2.1 خالد عباس فاضل غبن المحیاوي33

8.7 6  2.7خالد علي احمد بردي العبیدي34

4 4 غ ختام فائق مھدي صالح السامرائي35

4.1 2 2.1 دانیھ مھدي شھاب احمد الدوري36

11.3 7 4.3 دعاء حسن حمد خضر 37

11.5 6.5 5 دیانا محمد فتحي احمد الحمداني38

9.5 6 3.5 راق عبد الكریم محمد علوان الكروي39

6 4 2 راني احمد بدري شعیب البدري40

10.8 6.5  4.3رسل رسول عبد حمود الزیدي41

5 3 2 رسل كریم طھ محمد بني عز42

2.3 1 1.3 رسول ناجي مسربت كاظم اللھیبي43

  غ غرضوان وضاح عباس عبد العزیز القیسي44

12.8 9 3.8 رغد عماد عبد القادر امین الیوزبكي45

9 5 4 رقیة فؤاد حمید عبد العزاوي46

5.4 4 1.4 زكریا شكر محمود یونس الطائي47

5.5 4 1.5 زھراء عادل شحیت ظاھر البیخاني48

4 4  غزھراء مشتاق طالب حسین الصریوي49

8.8 6 2.8 زینب عمار احمد علي العنبكي50

6.5 4.5 2 زینب مصطفى قاسم محمد الربیعي51

3.9 2 1.9 سارة احمد عبدهللا صالح الجوراني52

3.2 1.5  1.7ساھر حمد امدید عبدهللا الجبوري53

13.8 9.5 4.3 سبھان شكر محمود معیوف العبیدي54

11.5 7  4.5سجى صالح فتحي علي الغرب55

9.7 6 3.7 سجى عامر عجیل عبد الموسوي56

13 8 5 سجى قحطان یوسف یعقوب نجار57

12.8 9 3.8 سحر عادل اسماعیل نایف الحمداني58

4.5 3.5 1 سحر محمد مزاحم كامل السامرائي59
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11.8 8 3.8 سراب اثیر مزاحم جاسم الدوري60

4.7 3.5 1.2 سرى ھاشم محمد سلمان الجبوري61

12.3 8 4.3 سعد عبد خمیس حسین الغریري62

13.8 9  4.8سفیان سالم عالوي محمود الخفاجي63

10 7.5 2.5 شمس عدنان حسین نصیف الزبیدي64

5.8 4 1.8 شھد محمد شاكر محمود االحبابي65

4 1 3 صابرین فاضل صعب علي طعیمة66

11 6 5 صفا ظافر مصطفى ابراھیم غصیبة67

1 1 0.0 صمیدع نوري عبد الرحمن الصمیدعي68

1.7 0 1.7 ضحى علي حسن عبد العزاوي69

3.3 1.5 1.8 ضفاف ابراھیم حسین خمیس الحمداني70

8.2 5.7 2.5 طیبة احمد محي الدین قاسم العبیدي71

8.6 5 3.6 طیبھ غیاث صالح خلف التكریتي72

6.3  3.82.5 عائشة خالد صالح جمعة الكروي73

6.6 5.5  1.1عائشة سعد نجم عبدهللا74

13.5 9 4.5 عباس نبیل ھادي عزیز المنصوري75

11.5 7.5 4 عبد الرحمن رعد علي حسین البجاري76

7 5 2 عبد الرزاق حسین احجاب عبد الرحمن 77

7.8 5  2.8عبد العزیز احمد عبدهللا عبد الطائي78

6.4 4 2.4 عبد العزیز عنتر اعبیان افنیسان المولى79

 غ غ عبد المھیمن فرج رشید ذیاب الكرخي80

7.5 2.5 5 عبدهللا احمد ابراھیم طھ محمد شریف81

11 6 5 عبدهللا سعدون فلیح حمد العیساوي82

5.5 3 2.5 عبدهللا یاس عبدهللا حرفوش83

9.5 6.5 3 عمر جاسم محمد سالم العبدهللا84

11.5 6.5 4 عمر ھاشم محمد حمزة الخالدي85

9 5.5 3.5 عمر یوسف محمود دحام الدلیمي86

11 7.5 3.5 فاتن قحطان عدنان اسماعیل الخفاجي87

5.5 2.5 3 فاطمة جمھور حسن عباس الطائي88

 غ  غفاطمة رحیم رزاق عبود البدیري89
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4 2 2 فاطمة طالب صراخ عریبي العبودي90

4.7 2.7 2 فاطمة فیصل سلیم فرحان91

  غغ فاطمھ عدنان عباس احمد الھاموندي92

10.9 6.5 4.4 لجین ھاشم حمود عبد الدوري93

8.1 4.8  3.3لقمان فالح حمو حسن94

  غغ مازن كریم حمود سلطان العبودي95

7.5 6 1.5 محمد المؤمون شھاب احمد حسن 96

  غغ محمد جواد انور احمد بیباني97

6.5 4.5 1.9 محمد خالد عبدهللا احمد الجبوري98

14.5 9.5 5 محمد طھ صالح عجاج الحلبوسي99

11.2 6.2 5 محمد عبد االمیر تحسین محمود100

10.4 7 3.4 محمد عبد الرحمان صالح عبید العزي101

3.8 1.5 2.3 محمد عبد الستار سلیم عبدهللا اللویزي102

7.3 3.5 3.8 محمد عبد العزیز محمد علي الیاس كورد103

9.5 7 2.5 محمد عثمان نوار ھاشم محمد الصواف104

6.3 3 3.3 محمد قاسم یاسین جبار النعیمي105

7 5 2 محمد مثنى محمد ذنون الحمداني106

0.2 0 0.2 محمد مقداد محمود مال علي السراج107

5 4 1 محمد یونس حسون عجاج اللھیبي108

7 4 3 محمود مثنى حسن طھ التكریتي109

4.5 2 2.5 مروة عامر علوان منصور المجمعي110

6.8 4.5 2.3 مروة نزار محمد عبدالكریم العبدهللا111

10.7 7 3.7 مریم زكریا محمود علي ولي الخالدي112

4.5 3.5  1مریم قحطان عباس محمد یاسین113

4.2 2.5 1.7 مصطفى عبد العزیز سعود محمد الجرملي114

  غ غمصطفى عدنان محمد احمد النعیمي115

8 5  3مصعب ستار زیدان خلف العبیدي116

3.3 1 2.3 مقداد یوسف علي مصلح الجبوري117

2.8 2.5 0.3 منال موسى راوي ترف الجبوري118

4.2 2 2.2 منذر مبدر ناجي یاسین العزاوي119
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5 3.5  1.5میس ابراھیم ادھم عبدهللا الحمداني120

6.8 4.5 2.3 میمونة حمید احمد كریفع العبادي121

3.3  غ3.3 ناصر محمد خلیفة طھ الجبوري122

10.5 7 3.5 نور الدین محمد حسن اسماعیل الجبوري123

10.3 8 2.3 نور الھدى منھل خزعل محمد الخزاعي124

12.8 8.5 4.3 نور سعد دحام عبد الشنداح125

2.6 0 2.6 نور محمد احمد محمد التمیمي126

10 7  3ھاجر یعرب متعب عبد الربیعي127

7.9 3  4.9ھدى حسین طالب حسین 128

11 6 5 ھدیر عبدهللا محمود نجم المعماري129

9.5 6.5 3 ھشام حسن نعمة حمادة السبعاوي130

8 5 3ھمام غالي محمد 131

6.38.8 2.5وائل محمد خلف  132

1.52.84.3وفاء كریم سعود133

4.52.57یاسین یونس درویش134

3.5912.5یمامة حسین علي حسین135

مقاصة136

4.8812.8عطاء كامل رشید

303فرقان عامر وھاب

1.81011.8خالد جاسر فالح

3.8912.8مالك عامر عبد الرزاق

2.34.56.8اسامة صالح كریم
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