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 دل السنويالمع اسم الطالب

 تقى منذر عبدالمنعم علي
95.33 

 ايه منهل مصطفى كامل عبد
95.327 

 كوثر علي علوان خريبط
94.875 

 مها سعد سلمان سعيد
93.979 

 احمد محمد احمد يوسف
93.635 

 ابتهال محمد هليل حافظ
92.981 

 حوراء عودة علي عوده
92.219 

 تبارك محمد جاسم خلف
91.75 

 زهراء صادق حمد عبد الرزاق
91.464 

 علي حامد قمر
91.373 

 ساره دلمان نجم عبد هللا
91.282 

 نور باسم عبد الحميد كاظم
91.058 

 شهد رائد عصمت عمر
91.008 

 رغد مجيد عباس فرحان
90.721 

 اطياف عامر عيال جياد
90.697 

 ندى موفق احمد حسين
90.457 

 طيبه عبد الملك هشام عبد
90.176 

 بدنتمارا عبد الرضا 
90.152 

 اسراء علي إبراهيم رزوقي
89.974 

 ميثم باسم شمخى رهل
89.245 
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 المؤمل مهدي حاوي مزبان 
89.118 

 هنادي وليد محسن علوان
88.688 

 عماد كامل تايه
88.618 

 رحاب محمد كويم
88.495 

 ريم محمد بهيج موسى نعمان
88.467 

 أنس غالب خيرو علي
87.738 

 زياد زيد نزار يحيى نزهت
87.678 

 سجى طعمه سلمان عطيه
87.676 

 زهراء عمار جمال عباس
87.505 

 نور الهدى علي محمود عيسى
87.154 

 زينب حسن فنجان عداي
87.063 

 محمد آزاد سعدي نامق
86.981 

 علي قيس هادي علي
86.849 

 رند صفاء محمد حسوني
86.702 

 علي حسن عبد الهادي سلمان
86.671 

 مرتضى ثائر محمد رضا محمد
86.532 

 دانية عباس فاضل محمد
86.363 

 ناز عدنان اكرم محمود
86.245 

 مصطفى هادي محمد ابراهيم
85.914 

 زينب عادل حسن محمد علي
85.808 

 غفران ابراهيم حسين
85.635 
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 فاطمه علي جاسم كمار 
85.568 

 دانيه عمار صالح محمد علي
85.346 

 بتول احمد شمران يوسف
85.301 

 طيبه اثير حميد رجب
85.128 

 محمد محمود لفتة
84.825 

 ود احمد علي حسين
84.758 

 مينا احمد موفق صديق
84.673 

 خلف زرزوررقيه عبد هللا 
84.474 

 زينب سعد عبداالمير محمود
84.188 

 محمد خليل مصطفى علي
83.904 

 مصطفى عالء الدين مجيد
83.71 

 رسل فريح جاسم جبر
83.426 

 عباس حميد زبالن عبيدان
83.373 

 غفران محسن حمزه عطية
83.092 

 سحر احمد عبد الحسن عليوي
82.971 

 فاطمه اركان هاشم محمد
82.854 

 مرتضى حامد ناجى حمد
82.784 

 عبد السيدهبه ذاكر محسن 
82.729 

 امنة سمير رسن جبر
82.642 

 الناصر لدين هللا عادل
82.373 

 محمد ضياء خضير عباس
82.212 
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 احمد طالب شريف عذيب 
82.094 

 عبد هللا سالم جاسم حمد
81.628 

 زهراء زهير عبد الجبار ميرزا
81.609 

 الق كمال عباس ياسين
81.26 

 ساره احمد حقى اسماعيل
80.849 

 هبه محمد صالح كاظم
80.777 

 مجيد ابراهيمامير عبد الحميد 
80.769 

 وسن عامر مهدى صالح
80.188 

 منار معتصم ياسين عبد الوهاب
80.109 

 سالي عماد عباس عبد
80.053 

 محمد احمد محمد عبد هللا
80.039 

 أيات احمد مزهر طاهر
80.019 

 ام البنين علي حسون علي
79.923 

 سيف بشير عبد جبر
79.894 

 مصطفى كريم كاظم محيسن
79.592 

 ايالف بهاء الدين حايف حرج
79.5 

 حمودسجى عزيز بديوي 
79.484 

 صفاء محمد عبد الحسن جرو
79.484 

 الحسين عبد المهدي اسد حسن
79.471 

 براء محمد محمد شريف
78.947 

 صادق جعفر عبد هللا فرحان
78.947 
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 تبارك هاشم حسين علي 
78.907 

 احمد عويد شون محمد
78.888 

 مياده عامر عبد الحميد عبد
78.846 

 اية نجم عبد علي عباس
78.688 

 اسيا بهلول رستم عطية
78.577 

 محمد كاظم محمد عاجل
78.173 

 اقبال صايد رشيد
78.123 

 شهد عباس سلوم
77.772 

 ساره رغد عبد هللا رشيد
77.633 

 محمد قتيبة صالح الدين جالل
76.644 

 فاطمة سعد عبدالستار محمود
76.563 

 فرقان اسعد غناوي عزيز
76.5 

 عائشة حيدر خضر
75.866 

 حسين علي حسين علي
75.811 

 هاجر عبد الستار مصطفى علي
75.717 

 تبارك مهند مهدي محمد صالح
75.412 

 ريام هاني عبد الرحمن حسن
75.207 

 ابتسام جواد كاظم علي
75.113 

 شهد امير صاحب جعفر
74.995 

 مصطفى ياس خضير عباس
74.308 

 حيدر عويد جابر محمد
74.149 
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 روان ناصر حسين فرحان 
73.428 

 أحمد محمد هاشم جميل
73.342 

 مصطفى جمعة عبد راشد
73.294 

 طه عظيم اسود علي
73.125 

 مرتضى محمد كاصد ياسر
72.981 

 مصطفى مهند علي حسين
72.928 

 عبد الحميد مؤتمن توفيق علي
72.351 

 غدير وهاب اسماعيل سفيح
72.313 

 ختام محسن العيبى سرحان
72.269 

 ريام فيصل كاظم محسن
72.12 

 نور الهدى هاشم فاضل محمد
72.077 

 علي اياد فائق حمد
71.392 

 نور حيدر كامل عباس
70.697 

 زهراء وائل عبود عبد الرزاق
70.298 

 استبرق محمد صالح فارس
69.438 

 تبارك كامل والي مبارك
69.224 

 زهراء ياسر يوسف محمد
68.755 

 عبد هللا عقيل عبد كاظم
68.015 

 رفاه سعد جحيل عودة
67.947 

 سماء مصطفى عبد المنعم
67.863 

 دينا كامل فاضل جار هللا
66.88 
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 ابراهيم احسان علي محمد
66.046 

 زينب جواد كاظم طويلع
65.971 

 اروى وليد مظلوم خلف
62.64 


