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 المعدلالطالب اسمت

93.05احمد ناجً هٌثم هللا عبد1

93.05حسٌن علً جمال ٌاسمٌن2

91.58لطٌف مجٌد اٌاد شهد3

91.37ماجد حمٌد رعد عهد4

91.26حسن كاظم سمٌر نور5

90.37اسماعٌل محمود حسام شروق6

88.95حمد عباس جمال فٌصل7

88.53مهدي عزٌز صفاء مٌنا8

87.53االمٌر عبد فاضل فؤاد زهراء9

87.37خلف منعم مازن لٌلى10

87.05علً حامد مرٌم11

87.00مكً احمد بهزاد جوان12

86.37عزٌز االمٌر عبد حسٌن محسن13

85.53حسن سلمان راضً االء14

85.47القادر عبد صالح مهدي رسل15

85.21الحافظ عبد أسعد ٌاسر انس16

84.84شٌحان جاسم كرٌم دعاء17

84.00محمود خلٌل واثق سال18

83.32عسكر غالم فارس دعاء19

83.11علً عطٌة الحسٌن عبد جعفر20

82.89كاظم ابراهٌم ساجد حنٌن21

82.84الرحمن عبد طارق زٌاد رٌام22

82.79محمد الرحٌم عبد ٌاسر رؤى23

82.26علً خضٌر ٌاسٌن نور24

82.21االمٌر عبد كاظم عامر زهراء25

82.21عطٌة الحمٌد عبد ادهم طٌب26

81.11اسماعٌل كاظم ضحى27

80.68حلٌحل داخل حسٌن رقٌة28

80.58هاشم جعفر حسٌن محمد رغد29

79.37الحسن عبد الحسٌن عبد علً شهد30

79.32احمد صالح غفران31

79.05فرٌح نعمة جبار عمار32

78.89طاهر راضً الحسٌن عبد عقٌل33

78.68عٌدان عباس ٌاسٌن ألر34

78.63داخل حمٌد وسام لٌنا35

78.37مجٌد خاجٌك رعد سارة36

77.89هللا عبد ابراهٌم بشرى37

77.79رضا محمد ابراهٌم سلٌم سجى38

77.74عبدهللا باسل زبٌدة39

77.32حسٌن سلٌمان عدنان انمار40

77.32جاسم ابراهٌم زهٌر محمد41

76.79خلٌل عامر اسراء42

76.37عنجل عبد عالء لٌنة43

76.32محمد رشٌد سعٌد رشٌد44

76.26اسماعٌل صالح محمد سمر45

76.11طعمة جسام عاٌد امنٌة46

75.89رسول الرضا عبد غٌاث دعاء47

75.79كاظم أمٌن ناجح دعاء48

75.37احمد هللا عبد احمد مروة49
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74.95فٌاض هللا عبد ظاهر رؤى50

74.79محمود صبحً خالد مروة51

74.74جبار قحطان ٌعرب قحطان52

74.63محمد احمد رفقة53

74.37حمٌد محمد جمٌل شهد54

74.37صالح خمٌس بشٌر رهام55

74.11خضٌر سعٌد عرفً عل56ً

73.79حبٌب شالل منتصر امنة57

73.32الحمٌد عبد فٌصل فراس ألفٌصل58

73.21شرٌف كامل القادر عبد نسرٌن59

72.74فاضل ٌونس تهان60ً

72.00توفٌق عصام محمد61

71.79غافل عوفً سعد مصطفى62

71.53برهان قصً هبة63

71.21ذٌاب حمادي الحكٌم عبد هٌثم64

71.16علً محمد رند65

71.16محمد غالب مهند مرٌم66

70.63سلمان صالح محمد لمى67

70.26صالح مهدي مزاحم امنه68

70.21عمر اٌاد سجى69

69.42خمٌس سلمان محمد هاجر70

68.89احمد محمود سرى71

68.84 عبد علً عدنان احمد72

68.47سلمان جاسم احمد غادة73

68.26علً محمد الكرٌم عبد زٌنب74

67.68الصاحب عبد تاج عادل اٌة75

67.37جاسم محمد فؤاد شٌماء76

67.05حسٌن المحسن عبد حٌدر بان77

66.53حافظ علً حافظ78

65.89صالح حسٌن الدٌن صالح ازري79

65.84عبدالوهاب فوزي سارة80

65.68محمد جمعة نبٌل هدٌل81

65.05هللا عبد نجٌب جمٌل فاطمة82

64.63علً عبد موفق زٌنب83

64.11الكرٌم عبد قاسم محمد84

63.47محمد فاروق زٌاد طارق85

63.42نفل خلف هادي هدٌر86

63.05ابراهٌم موسى سالم اٌمن87

63.05محمد حٌدر محمد رقٌة88

62.68خماس علً اٌاد شهد89

62.47حسٌن ناهد عباس نادٌة90

61.63عبد هللا عبد عبد مٌسم91

61.53نعمة بستان الكاظم عبد ثائر92

61.47لٌلو دنان العظٌم عبد محمود93

61.11الحمٌد عبد المجٌد عبد سارة94

60.42امٌن فاضل سارة95

58.84محمد ابراهٌم انفال96

58.32حسٌن المجٌد عبد محمد لٌنا97


