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 االسم الثالثي ت

 الدرجة

(15) 

 8.97 إباء كريم علوان  .1

 7.5 احمد حسين  .2

 12.15 أحمد خلف مطر حسين  .3

 12.1 اركان طه صالح علي  .4

 10.6 أريج مهدي حمد مصطفى  .5

 9 إسراء أحمد حبيب حسين  .6

 10.67 إسالم عاشور رفعت  .7

 9.2 اسماء خالد عبد الحافظ  .8

 8.7 آسيا عبد الستار خزعل  .9

 10.45 اسيل كامل عناد  .10

 10.55 اطياب كامل جواد  .11

 9.8 أفنان عيسى كاظم سالم  .12

 10.4 أفنان محمد طه احمد  .13

 7.35 آمنة كنعان ناجي مرهون  .14

 9.6 أنفال إبراهيم عبادي حسين  .15

 9.8 أنور محمد أحمد سكران  .16



 االسم الثالثي ت

 الدرجة

(15) 

 8.7 احمد ابراهيم محمدايالف   .17

 9 ايمان خلف  .18

 9.05 بكر زكي لفتة حمد  .19

 7.8 حبيبة مجول حمودي  .20

 7.65 حسين عالء فاضل  .21

 7.05 حمزة صدقي مهدي عبيد  .22

 9.55 حياه عدنان كصب محان  .23

 12.1 حيدر خالد كاطع وشيل  .24

 12.05 دعاء سالم محمد عباس  .25

 9.8 رفيدة علي خلف جاسم  .26

 11.17 محمود رويدة عيدان حسن  .27

 9.15 ريم حاتم عبد هللا محمد  .28

 12.25 زنجبيل خالد شكور فؤاد  .29

 10.95 زينب جاسم عبد الكريم  .30

 11.66 سارة يوسف احمد حسن  .31

 10.27 سروة شاكر عيسى علي  .32

 11.5 سرور جمهور  .33

 10.15 سمر سعد خلف محمد  .34

 10 سنار يوسف ابراهيم  .35



 االسم الثالثي ت

 الدرجة

(15) 

 8.35 شهد أياد فارس عبد هللا  .36

 9.45 باسم صباح مداوي عائشة  .37

 9.5 عبد السالم ناظم خلف  .38

 9.42 عبد العزيز هندي حسين  .39

 6.1 عبير محمد سعيد خليل  .40

 10.67 عال بالسم محمد لطيف  .41

 10.45 عال حكيم نوفان عبدهللا  .42

 10.5 علي صالح أحمد محمد  .43

 5.05 علي قحطان علي خلف  .44

 10.45 غيداء حازم احمد  .45

 8.85 عفاتفارس محسن   .46

 11.35 فاطمة عمر عبد هللا علوان  .47

 9 كوثر جاسم عبد محمود  .48

 10.3 محمود يوسف مصلح  .49

 10.4 مروة شاكر محمود ناصر  .50

 9.62 مصطفى عالوي صباح  .51

 9.7 المقداد ياسين حسين عويد  .52

 8.22 معيوف مالذ محمود  .53

 5.3 منى صباح فهمي  .54



 االسم الثالثي ت

 الدرجة

(15) 

 10.82 مهند وسام سهيل نجم  .55

 10.05 عارف حسنميساء علي   .56

 11.35 نور عبد الحليم مهدي  .57

 9.22 نور نجاة خورشيد  .58

 9.7 هبة علي غضبان سالم  .59

 11.5 هذال هاشم عبد الكريم  .60

 7.6 وليد خالد شكور فؤاد  .61

 11.2 وليد خالد فرحان حمد  .62

 1.6 سيف سعد هادي   .63

 1.8 طيف سعد هادي  .64

 8.35 مصطاف محمد  لندا  .65

 10.7 مصطفى احمد حسين  .66

 11.5 محمد سعيد حميد  .67

 الدرجة(17)  المحملين والمقاصة

  7.65   محمل  -محمد خلف هالل    .68

 2.7 محمل -نور سلوان صهيب  .69

 12.5 محمل --حرير مسلط    .70

 10.45 محمل -روان كريم    .71

 10.5 محمل -زينة نجم عبود    .72



 االسم الثالثي ت

 الدرجة

(15) 

 6.75 محمل -محمد عبد المطلب   .73

 

 

 

الرابعة                                    رئيس الفرع مسؤول المرحلة  

ا م د محمد ادريس يونس                           ا.د. بهاء ضياء محي الدين  

 
 

 

 

 


