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االجتماعٌاتاألولجٌد جدا86.674ًاٌمان متعب احمد1

االجتماعٌاتاألولجٌد77.293جعفر غازي حسٌن2

االجتماعٌاتاألولجٌد73.435سعدٌة احمد ابراهٌم3

االجتماعٌاتاألولجٌد73.121سناء محسن علوان4

االجتماعٌاتاألولجٌد72.547عبد الرحمن مهدي صالح5

االجتماعٌاتاألولجٌد70.363ظافر صٌهود عبد6

االجتماعٌاتاألولمتوسط69,150اسامة ناجً سلمان7

االجتماعٌاتاألولمتوسط68,200حمٌد حمود سلمان8

االجتماعٌاتاألولمتوسط67.941حٌدر لطٌف جاسم9
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االجتماعٌاتاألولمتوسط66.752كرٌم حمد عٌدان12

االجتماعٌاتالثانًمتوسط66,507اٌمان خضٌر عباس13

االجتماعٌاتاألولمتوسط66.479حبٌب ابراهٌم احمد14

االجتماعٌاتاألولمتوسط65,390سمر لطفً عباس15

االجتماعٌاتاألولمتوسط65.276صباح نوري احمد16

االجتماعٌاتاألولمتوسط65.156ناهض لطٌف عبد17

االجتماعٌاتاألولمتوسط64.204محمد مهدي احمد18

االجتماعٌاتاألولمتوسط64.072لؤي حسن مطلك19

االجتماعٌاتاألولمتوسط63.309مؤٌد برهان ٌح20ً

االجتماعٌاتاألولمتوسط62,680رائد محمد عباس21

االجتماعٌاتاألولمتوسط62.569بثٌنة توفٌق عل22ً

االجتماعٌاتاألولمتوسط62.335حامد عبد حكٌم23

االجتماعٌاتالثانًمتوسط61,864شٌماء سلمان جاسم24

االجتماعٌاتالثانًمتوسط61,828نورس محمود عٌسى25

قســـــم االجتماعٌــــــات
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اللغة العربٌةاألولجيد جدا82.131ًبتىل فاضم جىاد1

اللغة العربٌةاألولجيد77.895عًر عبد انجهيم َجرش2

اللغة العربٌةاألولجيد77.716فاطًت عهي خضير3

اللغة العربٌةاألولجيد77,080صداو داود ضهًا4ٌ

اللغة العربٌةاألولجيد76.895كاظى يذًد عهىا5ٌ

اللغة العربٌةاألولجيد75.595فاطًت يجيد عبد6

اللغة العربٌةاألولجيد75.072ردًٍ فرداٌ دطي7ٍ

اللغة العربٌةاألولجيد74.897اَتصار ابراهيى خضير8

اللغة العربٌةاألولجيد74.862عًاد كريى جابر9

اللغة العربٌةاألولجيد74.415ييثى عبد انذطيٍ شراد10

اللغة العربٌةاألولجيد73.092اياد جبار دط11ٍ

اللغة العربٌةاألولجيد71.968عهي َىري ضايخ12

اللغة العربٌةاألولجيد71.891ريطاٌ كاطع يذًد13

اللغة العربٌةاألولجيد71.709وضٍ عهي دط14ٍ

اللغة العربٌةاألولجيد71.448عهي يذي دًادة15

اللغة العربٌةاألولجيد71.424هيثى عبد هللا دًيد16

اللغة العربٌةاألولجيد71.401بذريت وني عهي17

اللغة العربٌةاألولجيد71.401اَىار قاضى يذًد18

اللغة العربٌةاألولجيد70.455رقيت عبد انعسيس طاهر19

اللغة العربٌةاألولجيد70.203ورود فؤاد عبد انباقي20

اللغة العربٌةاألوليتىضظ69.751عباش عس انديٍ دط21ٍ

اللغة العربٌةاألوليتىضظ69.508َبيم فهيخ زاي22ٍ

اللغة العربٌةاألوليتىضظ69.391هالل كاظى رشيد23

اللغة العربٌةاألوليتىضظ69.359ثاير اضًاعيم عهي24

اللغة العربٌةاألوليتىضظ69.163يذًد صانخ دط25ٍ

اللغة العربٌةاألوليتىضظ69.122هدف فاروق عباش26

اللغة العربٌةاألوليتىضظ69.119تذطيٍ عهي زيدا27ٌ

اللغة العربٌةاألوليتىضظ68.442فراش خهيم ابراهيى28

اللغة العربٌةاألوليتىضظ68.433صانخ رشيد َجى29



اللغة العربٌةاألوليتىضظ68.376ادًد دطيٍ يجيد30

اللغة العربٌةاألوليتىضظ67.639قيصر دطيٍ َادر31

اللغة العربٌةاألوليتىضظ67.317عبد انردًٍ َجى عبد هللا32

اللغة العربٌةاألوليتىضظ66.537هالل كاظى عباش33

اللغة العربٌةاألوليتىضظ66.455قاضى داتى عهي34

اللغة العربٌةانثاَييتىضظ66,184هُد ضايي عباش35

اللغة العربٌةاألوليتىضظ65.573صداو دطيٍ كريى اياَت36

اللغة العربٌةاألوليتىضظ65.138تغريد جًعت صانخ37

اللغة العربٌةاألوليتىضظ64.806عباش دطيٍ ضبتي38

اللغة العربٌةاألوليتىضظ64.617طه ياضيٍ دطب هللا39

اللغة العربٌةاألوليتىضظ64,350اَص طه دطيٍ عهي40

اللغة العربٌةاألوليتىضظ64.261فالح يهدي دطيٍ عهىا41ٌ

اللغة العربٌةانثاَييتىضظ63.926هاشى عهي طعًت42

اللغة العربٌةاألوليتىضظ63.388جهيم جعفر تًر عسيس43

اللغة العربٌةاألوليتىضظ62.511ابراهيى دطٍ ياضي44

اللغة العربٌةانثاَييتىضظ62.254فيصم عهىاٌ صكر45

اللغة العربٌةاألوليتىضظ62.008بشار ثاير جاضى46

اللغة العربٌةاألوليتىضظ61,210عهي كُعاٌ دطي47ٍ

اللغة العربٌةاألوليتىضظ60.993صداو دطيٍ عهىا48ٌ

انهغت االَكهيسيتاألولجٌد78,650تماضر ثامر هاشم1

انهغت االَكهيسيتاألولجٌد71.363كاظم مرسول مناحً عل2ً

انهغت االَكهيسيتاألولجٌد71.168قاسم محمد مغٌر3

انهغت االَكهيسيتاألولمتوسط69.759حلٌمة اسماعٌل ردام4

انهغت االَكهيسيتالثانًمتوسط67,201بٌداء اسماعٌل ابراهٌم5

انهغت االَكهيسيتاألولمتوسط66.939علً ابراهٌم علً عباس6

انهغت االَكهيسيتاألولمتوسط66.841عباس صالح غنً فاضل7

انهغت االَكهيسيتالثانًمتوسط65,958زٌنة محمد رشٌد8

انهغت االَكهيسيتالثانًمتوسط65,833حسام عادل صالح9

قطـــــــى انهغــــــت االَكهيسيـــــــت



انهغت االَكهيسيتاألولمتوسط65.678نبٌل ابراهٌم حسن10

انهغت االَكهيسيتالثانًمتوسط64,572احمد جبار محمود11

انهغت االَكهيسيتاألولمتوسط64.338شٌماء اسماعٌل شفٌق12

انهغت االَكهيسيتاألولمتوسط64.005سهام خالد جواد13

انهغت االَكهيسيتالثانًمتوسط63,767طٌف جواد عبود14

انهغت االَكهيسيتالثانًمتوسط63,731نهاد عجمً شالل15

انهغت االَكهيسيتاألولمتوسط63.184فراس ولٌد نعمان16

انهغت االَكهيسيتالثانًمتوسط63,440عالء حسٌن مالو17

انهغت االَكهيسيتاألولمتوسط62.743عبد االمٌر عزٌز سمٌن18

انهغت االَكهيسيتاألولمتوسط62.467غصون حسٌن حمادة19

انهغت االَكهيسيتالثانًمتوسط62,367ٌسرى سعٌد قدوري20

انهغت االَكهيسيتاألولمتوسط61.633عادل محمود حمٌدي21

انهغت االَكهيسيتاألولمتوسط61,260امل علً طه ٌاسٌن22

انهغت االَكهيسيتاألولمتوسط60.724محمد مزهر علوان23

انهغت االَكهيسيتاألولمقبول59.214اطٌاف ناطق عبد الرزاق24

انهغت االَكهيسيتالثانًمقبول57,551شاكر محمود اسعد25

انهغت االَكهيسيتاألولمقبول57.503نوال محارب ٌاسٌن26

انهغت االَكهيسيتالثانًمقبول55,994حسنٌن هاشم محمد27
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