
 ت االسم الثالثي المعدل الفرع
  .1 مصطفى حميد عبد سلمان  82.86 احيائي

  .2 مؤمل فليح عجيل  82.86 احيائي
  .3 مرتضى حازم سوادي  82.86 احيائي
  .4 رقية حميد جبر زيارة 82.85 احيائي
  .5 دمحم صالح شهيد طعمة  82.85 احيائي
  .6 غيث حمزة حبيب 82.71 احيائي

ي  82.57 احيائي
  .7 سجر احمد جواد راضى

  .8 منتظر كريم هادي  82.42 احيائي
  .9 نور الهدى حسن عبد االمب   82.28 احيائي
  .10 رسى نارص راهي  82.14 احيائي

  .11 هدى هادي حمزة  82.14 احيائي

ى دمحم دليمي راشد 82.14 احيائي   .12 حسي 
ي  82.14 احيائي   .13 احمد نزار شنان حربر
  .14 مريم حيدر طاهر جلود 82 احيائي

  .15 علي حيدر زويد  82 احيائي
  .16 فاطمة جابر يارس  82 احيائي

  .17 زهراء ظهران دلي  82 احيائي

  .18 منتظر نهاد عبد الحمزة  81.86 احيائي
ى  81.71 احيائي   .19 كوثر رائد حسي 

ى عامر خضب   81.71 احيائي   .20 بني 
غام كاظم عبود عواد 81.71 احيائي   .21 رصى

  .22 مؤمل رحيم ساهي  81.57 احيائي

  .23 علي جواد كاظم  81.43 احيائي
  .24 مرتضى رحيم حسن رحيم  81.43 احيائي

  .25 غدير نزار خيط ابو العبس  81.42 احيائي
  .26 جعفر يوسف عزيز علي  81.42 احيائي
  .27 مقتدى حارس صالل 81.42 احيائي

  .28 ايات فالح جبار  81.29 احيائي
ي  81.29 احيائي

  .29 سجاد عماد عبد شمجى

  .30 امب  علي كاظم  81.29 احيائي

  .31 علي غانم عبيد راشد 81.28 احيائي
ى احمد لفتة  81.28 احيائي   .32 بني 

  .33 فاطمة علي عبد هللا  81.14 احيائي

  .34 نورة خالد عبد هللا  81.14 احيائي
ى جاسم  81.14 احيائي   .35 تبارك عبد الحسي 

  .36 كرار حيدر عبد الكريم  81 احيائي
  .37 علي بالسم عماش عيدان  81 احيائي
  .38 رقية عبد االمب  سلمان  81 احيائي

ى حسون نارص  81 احيائي   .39 نبأ تحسي 
  .40 عبد هللا دمحم عبيد 80.96 احيائي

 

 

 



المهني الفرع   

ي 
ى عبد االمب  ابراهيم  88.71 مهنى   .1 حسي 

ي 
  .2 منى عادل جواد رحيم  88.67 مهنى

ي 
  .3 انتضار مرصاع شاطي  88.63 مهنى

 

 


