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 التسلسل المعدل العام  االسم الرباعي ت
 التقدير

 االول  70.40875 حيدر حسن عزيز احمد 1
 جيد

 الحانى 67.66682 دينا عدنان شكور محمد رضا 2
 متوسط

 الحالث 67.02414 عدنان عباس عبد الخالق حسن 3
 متوسط

 الرابع 65.39465 عمر عزالدين ناصح ابراىيم 4
 متوسط

 الخامس 64.44716 اسراء عبد الرحمن عبد الوىاب  5
 متوسط

 السادس 64.16909 عبداهلل محمد عبداهلل نوفان 6
 متوسط

 التسلسل المعدل العام  االسم الرباعي ت
 التقدير

 السابع 63.43364 احمد نوري امين حسين 7
 متوسط

 الحامن 63.10456 مثنى مطمك حسن عمي 8
 متوسط

 التاسع 62.0252 اريج عمار سممان كاظم 9
 متوسط

 العاشر 61.35054 عمي احمد طاىر محمد عمي 10
 متوسط

 الحادي عشر 61.28636 زبيده  مؤيد عباس حسن 11
 متوسط

 الحاني عشر 60.94198 اميد محمد احمد غفور 12
 متوسط
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 الحالث عشر 60.58994 حسين جبار جموب عرمش 13
 متوسط

 الرابع عشر 60.31211 فيان عماد ناصح رشيد 14
 متوسط

 الخامس عشر 60.2747 عمي ناظم مجيد عارف  15
 متوسط

 السادس عشر  59.91784 سيف اركان جمعو  جاسم 16
 مقبول 

 السابع عشر  59.64736 فيان حسين عارف صالح 17
 مقبول 

 التسلسل المعدل العام  االسم الرباعي ت
 التقدير

 الحامن عشر  59.35123 ئاسوس لقمان مجيد خضر 18
 مقبول 

 التاسع عشر 59.01586 شورش عبد الرحمن احمد عبد القادر 19
 مقبول 

 العشرون  58.7427 انمار مقداد فارس عبد الوىاب 20
 مقبول 

 الحادي والعشرون 58.70758 اركان عصام حسام الدين نورالدين 21
 مقبول 

 الحاني والعشرون  58.65245 جياد صمد احمد محمود 22
 مقبول 

 الحالث والعشرون  58.53047 محمد نجاة عبداهلل فارس 23
 مقبول 

 الرابع والعشرون 58.28157 تو نيا فؤاد عبد الرحمان مصطفى  24
 مقبول 

 الخامس والعشرون  58.10928 مصطفى محمد احمد مصطفى 25
 مقبول 
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 السادس والعشرون  58.09645 عمي دحام عبد صائل  26
 مقبول 

 السابع والعشرون 57.68547 حنان خميل رفيق قادر 27
 مقبول 

 الحامن والعشرون 57.51107 مريم عبدالكريم احمد جبر 28
 مقبول 

 التسلسل المعدل العام  االسم الرباعي ت
 التقدير

 التاسع والعشرون 57.41466 ىونو رعبداهلل سعداهلل محمد شريف 29
 مقبول 

 الحالجون 57.35514 خبات عمي مجيد محمد 30
 مقبول 

 الحادي والحالجون 57.13071 حسين قاسم أصغر حمو 31
 مقبول 

 الحاني والحالجون 57.12079 بنيات نورالدين عمر مجيد 32
 مقبول 

 الحالث والحالجون 56.81364 روستم سالم صابر عباس 33
 مقبول 

 الرابع والحالجون  56.72243 ايمان ياسين قادر حيدر 34
 مقبول 

 الخامس والحالجون 56.47479 يونس عمر حمو عمي حمو كريم 35
 مقبول 

 السادس والحالجون 56.30617 دريا بياءالدين خورشيد محمد 36
 مقبول 

 السابع والحالجون 56.29079 مريوان عبداهلل امين محمد 37
 مقبول 

 الحامن والحالجون 55.85298 سركوت محمد عبد الكريم محمد 38
 مقبول 
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 التاسع والحالجون 55.66392 ديار بيجت عبداهلل رسول 39
 مقبول 

 التسلسل المعدل العام  االسم الرباعي ت
 التقدير

ربعون 54.75959 مصطفى نصرالدين فخرالدين محي الدين 40  االأ
 مقبول 

ربعون 54.64234 عمر منور عيسى فتاح  41  الحادي واالأ
 مقبول

ربعون 54.11851 فتاح مردان دارمان خورشيد  42  الحاني واالأ
 مقبول 

ربعون  54.09613 محمد عزيز عسكرواحد 43  الحالث واالأ
 مقبول

ربعون 53.42251 سرود جميل صابر عباس 44  الرابع واالأ
 مقبول 

ربعون 53.40309 بيالن يونس شريف اسماعيل 45  الخامس واالأ
 مقبول

ربعون 52.97421 فرمان كامل عبدل حسين 46  السادس واالأ
 مقبول 


