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 المعدلالطالب اسمت

92.06سعٌد قحطان ٌعرب دٌمة1

88.13خلف طالب صفا2

87.88خضٌرعباس محمد لؤي3

86.00فاخر صدام سامً رٌام4

85.81محمد جاسم الكرٌم عبد فاطمة5

85.00كمر ولً احمد كنار6

84.94داود صكر محمود7

84.63متعب علً مهند اٌة8

84.25مجلً محسن رجاء همام9

83.31اسطٌفان سالم رفل10

82.81 ٌوسف ودود باسل سارة11

81.44حسٌن فاضل عباس حسٌن12

80.75رحٌم راكان فؤاد هبة13

80.63صاحب الحسٌن عبد عالء مصطفى14

80.56صالح ابراهٌم ارٌج15

80.44الحسن عبد حمودي عامر هٌالنة16

79.81علً محمد رٌاض نور17

79.69حسن احمد محمود حٌدر18

79.63مصطفى حسٌن  صفاء هالة19

79.50حسن علً محمد حسٌن سارة20

78.69مجٌد ابراهٌم حسٌن نور21

78.06والً علً عادل هدٌل22

77.50احمد المجٌد عبد اثٌر صفاء23

77.19محمود ابراهٌم عدنان مٌثم24

76.25قحطان محمد سارة25

76.06جبار حمود ضٌاء احمد26

75.56عبد نوفان سالم هدٌر27

75.31عائد سهٌل شاكر احمد28

75.31زماط عبد عودة احمد29

75.31عبد لفته رحٌم اٌة30

75.19عبدالمهدي عصام31

75.13هالل خالد ولٌد لبنى32

75.13زامل حسن كاظم هدٌل33

74.50هاتف فؤاد ثائر اروى34

73.94عطٌة داود حسن مٌسم35

73.94عباس هادي حسن ود36

73.31الكرٌم قمندارعبد خلٌل رفل37

73.19رشٌد حسن عدنان احمد38

73.06هللا عبد وهٌب هاتف دعاء39

72.94كاطع مزهر صباح عل40ً

72.94مجٌد حمٌد عماد هبة41

72.63موسى وحٌد رحٌم امٌر42

72.50محمد جاسم سلمان شٌماء43

72.00محمد فتاح رافد رود44

71.56حسٌن حمود حسٌن نور45

70.81علً هاشم انور زٌنب46

70.50صالح سلٌمان احمد سارة47

70.38صالل سلٌمان داود شمس48

70.13محمد جاسم غالب الدٌن سٌف49
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69.94محمد جبار كرٌم ادٌان50

69.81عبد عودة محمد مصطفى51

69.19ٌوسف عبد عماد طٌبة52

68.88دروٌش جمعة حامد رٌام53

68.75ٌوسف شهاب فاضل فرح54

68.75هللا عبد جلوب سامً مٌنا55

68.13عباس حسٌن محمد هالة56

67.81شاكر فاضل مؤٌد هال57

67.75محمود االمٌر عبد صباح امٌر58

67.50علً خلف مهدي سهى59

67.31حمد حسٌن وجدي رسل60

66.75محمد عبد علً الرحمن عبد61

66.63جواد مصطفى عدنان زٌنب62

66.50هاشم صالح حسٌن عال63

66.44تقً النبً عبد سعد سرى64

65.44محمد حبٌب بسمة65

65.19جعفر الكرٌم عبد مناف نور66

64.75حمد رزوقً درٌد خطاب67

64.44القادر عبد ٌاسٌن سالم اسماء68

64.31داود جبار كمال جهان69

64.25نزر شكر عدنان نور70

64.00الدٌن بهاد الدٌن صفاء سعد عسل71

64.00ابراهٌم حافظ لٌنة72

63.63حنٌن نعمة علً مٌس73

63.44رضا محمد طالب سعد مصطفى74

63.19مجٌد سعٌد لبٌب تقى75

63.19علً حسٌن طالب زهراء76

63.19هللا عبد المجٌد عبد هللا عبد صبٌحة77

63.13علوان الحسٌن عبد ناصر نرجس78

62.75كاظم حسن قٌس احمد79

62.75ابراهٌم محمد الباسط عبد مصطفى80

62.69نصٌف فاضل محمد مختار81

62.50علً محمد فراس فرح82

62.38الوهاب عبد محمد حٌدر محمد83

62.13فلٌح عزٌز باسم صابرٌن84

61.94احمد جمال الحمٌد عبد85

61.69سلطان طعمة عمار غدٌر86

61.44حسٌن حسن ٌوسف رسل87

61.44نوري محمد طارق زٌدون هند88

61.38فالح طاهر فٌاض االء89

61.06حسٌن ارحٌم صبري زهراء90

61.06 عبد مسعود باسم زٌنب91

61.06نوار محمد تغرٌد92

60.94سهو صالح سعد فاطمة93

60.69كاظم عواد عادل عل94ً

60.00محسن كاظم جواد محمد95

59.75فتاح صالح محمد مهدي الهدى نور96

59.63جعفر هاشم شامل اٌة97

59.56عباس جٌجان فالح تبارك98

59.06شرٌف جابر عٌدان نور99
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59.00عبٌد بشان صفاء مخلص100

58.44عبداللطٌف علً مهند101

58.38درٌعم نعمة كاظم ازل102

58.38غالم محمد إبراهٌم زهراء103

58.31جبارة حسٌن فتاح مؤمن104

58.13شجاي جاسم هوٌدي فٌان105

58.00غائب حسٌن صالح طٌف106

57.94مهدي صالح مهند رام107ً

57.31محمد فالح سعد والء108

56.81االمٌر عبد كاظم محمد سارة109

55.81عبد علً محمد قبس110

55.56 طاهر مجٌد عطا مرٌم111

55.19جلٌل نبٌل انسام112

55.19سهٌل كاظم عامر ظفر113

54.06حسٌن عرٌبً ٌاسر زٌنب114

53.06احمد كرٌم عباس محمد115

52.88عبد عباس هٌثم هللا عبد116


