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 المعدلالطالب اسمت

90.79جبر احمد مازن احمد1

90.37جمٌل ناجً عدنان االء2

87.68علوان حسٌن هشام رسل3

85.68علً حسٌن مهدي رفل4

85.63هللا عبد حسون ثابت فاطمة5

85.47بشٌر العزٌز عبد ربٌع صبا6

85.00محمد جاسم غسان اسٌل7

83.26جروان عكلة الصمد عبد رسل8

82.63حسن مزعل كرٌم رافد9

82.26جواد حمٌد رشاد سارة10

81.84شاكر زكً باسل مرٌم11

81.42عٌسى عباس هادي طٌبة12

81.37علً عبد الكرٌم عبد العزٌز عبد علٌاء13

81.26عٌسى عباس هانً عل14ً

80.84محمد خضٌر احمد عمر15

80.79محراث المجٌد عبد مهدي منتظر16

80.47حسٌن محمود حكمت االء17

79.05علً محمد نجدت االء18

78.63إبراهٌم جلٌل كنعان زٌنة19

78.32رشٌد إبراهٌم قصً شهد20

78.05جبار منصور ورود21

77.79عباس خزعل صالح الفقار ذو22

77.68خلف خالد اسماء23

77.16الكرٌم عبد غانم غزوان زٌنب24

76.84محمود شاكر مهند رام25ً

76.42خضٌر كاظم جواد طٌبة26

76.37الجبار عبد وٌس ثامر هاجر27

75.79محمد جاسم قٌس زٌد28

75.53ناٌف عٌدان ناٌف صاحب29

75.47المجٌد عبد اثٌر بهاء30

74.74فاضل صباح عل31ً

74.68مجذاب جبار حسن اٌات32

74.53حسن الصاحب عبد مازن عال33

74.05رشك دواي علً فاطمة34

74.00الزهره عبد باشخ الكرٌم عبد رٌما35

74.00نصٌف صالح مهدي فاطمة36

73.74جعفر سلمان هاشم زٌنب37

73.16احمد محمود علً حنٌن38

72.32كاظم صاحب جاسم ضحى39

71.74مهدي صالح مفٌد زهراء40

71.53حسن جابر الصمد عبد همام41

71.42حسان درٌد اٌة42

71.21احمد االله عبد معن اٌة43

71.21احمد علً حارث عائشة44

71.21صٌهود نعمة فرح45

71.16خلٌل خالد سازان46

71.00خضٌر فاضل عباس امنٌة47

70.68سلمان رزوقً ولٌد رواء48

70.58محمد طه نجاح مصطفى49
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70.47الحسٌن عبد كاظم جواد ورود50

70.42هللا فتح علوان بهاء مرٌم51

69.79امٌن محمد غفور بٌنا52

68.95عبد حسن طالب مهٌمن53

68.84دبٌس كاظم مطر سارة54

68.79محراث المجٌد عبد حبٌب اسالم55

67.79جاسم ٌحٌى باسم اباء56

67.63نمر جواد محمد هٌثم57

67.37إسماعٌل معتوق جابر تقى58

67.21محمد هاشم مروة59

67.00عزٌز ابراهٌم محمد سكٌنة60

66.95حسن إبراهٌم الكرٌم عبد اٌات61

66.89علوان محمود باسم مالك62

66.42شندي فواز ٌوسف الحمزة63

66.42الرزاق عبد بكري خلٌل ٌاسر64

66.05عثمان محمود القادر عبد افنان65

65.95حمٌد الخالق عبد ساهر شٌماء66

65.89عمران موسى ستار اسٌل67

65.63جعفر موسى حسٌن شمس68

65.63حنتوش غالً صباح نرٌمان69

65.58طاعوس نجم عاٌد هاجر70

65.53حسن إبراهٌم عماد سمارة71

65.47نوري إبراهٌم محمد هبة72

65.16حسن قاسم حسن دعاء73

65.00الحسٌن عبد محمد غنً عل74ً

64.32اللطٌف عبد مداح هٌثم غادة75

64.26رشٌد إسماعٌل إبراهٌم رفل76

64.21كاظم حسن ضٌاء زهراء77

64.00الحمٌد عبد الوحٌد عبد خالد زٌنب78

63.95الواحد عبد نجم امنة79

63.63عباس خضٌر ٌاسٌن صفا80

63.37ضرار فخري محمد باهر عمران81

62.95الدٌن محً فاضل نبٌل رحمة82

62.32فرحان علً عباس تبارك83

62.16محمد هادي هٌثم نور84

61.95جعفر حمٌد علً شهد85

61.63عباس فاضل محمد86

61.37طارش فرحان راضً شفاء87

61.26علً حسٌن ٌاسرعمار88

61.00سعٌد خالد سهاد89

60.74محمد جاسم اٌاد زٌنة90

60.74محمد سعٌد نمٌر زٌنب91

60.53خالد هاشم جمٌل رباب92

60.42حمود راضً احمد سجاد93

60.26عبود طالب حسٌن عل94ً

59.95مطلك سهر عماد حوراء95

59.74علً محمد عماد جمانة96

59.68جاسم عالء رافد سرى97

59.63علً جاسم محمد ابرار98

59.63نصٌف حمد شهاب تبارك99
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59.32محمد سعٌد مرٌم100

59.11خالد محمد مثنى مارب101

59.05هللا عبد الحمٌد عبد العزٌز عبد احمد102

58.95محمد خالد اسٌل103

58.79احمد الجبار عبد سالم اٌة104

58.53هللا عبد ناجً حسون ٌسر105

58.16علً عدنان عادل عال106

57.89الكرٌم عبد محمد صفا107

57.58علً نعمة باسم سجاد108

57.58جسام الكرٌم عبد هدى109

57.16حتاجة حسن فالح سارة110

57.05حسون علوان ثامر رسل111

57.05عودة علً سالم رٌم112

56.89داود محمد براق113

56.74رومً عبٌد ثائر ارجوان114

56.58سعٌد صالح محمد إبراهٌم منار115

56.11سالم نجرس حمٌد اسٌل116

56.05محمد جاسم نصٌف نور117

55.84باقر ناصر ماهر كرار118

55.21عباس الرضا عبد حاكم االء119

54.68العباس عبد علً زٌد اسمى120

53.58كرٌم طارق زٌاد رتاج121

53.26عٌفان شمٌم قاسم محمد122


