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 التقدير المعدل الدور االسم ت   
  

 جيد جدا 82.93 االول شهد سعد علوان كاظم  1

 جيد 79.9 االول سهى منذور داود ابراهيم 2  

 جيد 77.91 االول حيدر جاسم محمد محسن 3  

 جيد 76.5 االول عمار حسن علي عطية  4  

 جيد 76.08 االول رنا جواد عباس محمد 5  

 جيد 75.12 االول أمواج فيصل احمد ياسين 6  

 جيد 74.93 االول هند سمير عباس زيدان  7  

 جيد 74.48 االول نور طالل مهدي ربيع 8  

 جيد 73.67 االول وليد خالد احمد كاظم 9  

 جيد 73.59 االول ديانا سامي كسوب عنكود  10  

 جيد 73.47 االول منى خالد عبد الرحيم جالل  11  

 جيد 73.36 االول زينب علي صادق حسن 12  

 جيد 73.21 االول منار ماجد إبراهيم علوان  13  

 جيد 72.78 االول مروج علي فهد مكي 14  

 جيد 71.97 االول كارولين جورج سيمون برخي 15  

 جيد 71.93 االول محمد محمود شاكر رشيد 16  

 جيد 71.57 االول عذراء نجم ثامر مشخال 17  

 جيد 70.79 االول نسرين احمد بكر خلف 19  

 متوسط 69.9 االول ورود ثامر طه كاظم 20  

 متوسط 68.59 االول هبة ناظم كاظم جواد 21  

 متوسط 67.82 االول هند ثعبان محمد حسن  22  

 متوسط 67.43 االول هند اياد طه عثمان 23  

 متوسط 67.2 االول طيب عبد الكريم عبد المنعم إبراهيم 24  

 متوسط 67.19 االول ابتهال كامل إسماعيل خليل 25  

 متوسط 66.98 االول سرى نجاح مهدي محمد صالح  26  

 متوسط 66.8 االول محمد جاسم حسين علوان 27  

 متوسط 66.3 االول شهد عامر علي عبد  28  

 متوسط 65.95 االول نور حمادي فهد عيسى 29  

 متوسط 65.79 االول عبد القادر عبد الحسنإسراء صالح  30  

 متوسط 65.4 االول عتاب عيسى محمد عبار 31  

 متوسط 65.15 االول زمن سلمان طرف حنو 32  

 متوسط 64.78 االول مصعب احمد إبراهيم احمد  33  
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 متوسط 63.85 االول رنا طارق ماجد عبد الغفور  34

 متوسط 62.62 االول احمد عبود علي حسين 37  

 متوسط 62.08 االول محمد ستار إبراهيم نصير 38  

 متوسط 60.93 االول ثناء عباس عبد ياسين 40  

 مقبول 59.7 االول سحر عبد هللا عبد الكريم فارس 42  

 مقبول 59.21 االول عفراء سعد حسن علي 45  

   


