
المعدلاسم الطالبت

61.83كاظم علي زوين علوان1

61.71حوراء عصام طاهر شبيب2

61.66شهد أركان خليل صالح3

61.66محمد احمد جبار حسن4

61.66عبداالله مهدي خضير عباس5

61.66شهاب احمد نجم جاسم6

61.66أسيا حامد زيدان خلف7

ي صالح مهدي حمود8
 
61.66تهان

61.57عبد فرحان رحيم عبد9

61.50محمد تركي سعيد معدي10

61.50مصطف  رساب علوان جير11

61.42جاسم شاكر أسود حسير 12

61.42شعيب عماد خليل محمد13

61.42علي نارص محمد بشير14

61.33احمد خالد نصيف جاسم15

61.33علي حسير  خزعل عباس16

61.28محمد علي خزعل فعل17

61.16عائشة زياد احمد هزاع18

61.14أزهار فاضل خزعل هزاع19

61.14نور طالب حمودي جاسم20

61.14احمد ياسير  محمود ياسير 21

61.00حسام حسن علي خلف22

61.00زهراء فرحان نارص خليف23

61.00عمر ستار جبار هادي24

61.00سلمان تحسير  سلمان خليفة25

60.85محمد مجيد حميد محمد26

60.83احمد وليد حازم فاضل27

60.83مصطف  عادل يوسف جير28

60.71محسن ظاهر عزاوي نجم29

60.71مصطف  سالم مال هللا عناد30

60.66احمد كريم رشيد مهدي31

60.66عبد القادر مهند عبدالستار داود32

60.57صادق حسير  احمد كمر33

60.57عبدالرحمن صالح حسن عليوي34

60.57فاطمة فاضل خالد جواد35

60.50آلق علي عواد مرعي36

60.50زيد ثابت محمد علي37

60.50سيف الدين محمد بركات جاسم38

60.50شيماء ناظم مطلك جار هللا39



60.42محمد وسمي اسماعيل عطية40

60.33نور عيىس شيحان شاوي41

ف42 60.33ثابت ردام كيطان زعير

60.33عباس خليفة جاسم محمد43

 علي44
60.28محمد ضياء الدين حسير 

60.28احمد عباس فاضل عبود45

60.28عمار محمد عبود جامل46

60.16وردة محمد فاضل كاظم47

60.16قاسم محمد ذياب محي48

 رائد اسماعيل علي49
60.16مرتض 

60.00سهير عبد الكريم سلمان خلف50

60.00ليث عالء نصيف جاسم51

60.00مجتبر مؤيد حميد جرمط52

اس محمد خلف محمود53 59.85نير

59.83أية سلمان حسب هللا صالح54

غام بشار محمد نارص55 59.83رص 

59.83فاطمة يوسف فارس سلومي56

59.83محمد احمد حسير  حسن57

59.71حمزة شالل حميد يارك58

59.66طه رسمد عبد حبش59

59.66حسير  نعمان لطيف عباس60

59.66عباس فاضل عبدالحسن فاضل61

59.57عقيل غالب مظهر فرحان62

59.57علي ابراهيم محمود حمزة63

59.50مصطف  سعيد خالد احمد64

59.50أمير  دريد علوان محمود65

59.42مصطف  محمد كريم زيدان66

59.33محمد صبحي خميس جنيد67

59.33زهراء وليد خالد نافع68

59.28أسماعيل محمد أسماعيل عبد69

59.28عمر ابراهيم كريم خلف70

59.28عباس بالل بدر ابراهيم71

59.28علي عبد الحسن عباس محمد72

59.28حيدر عباس جياد حميد73

59.16حارث فراس عبد المجيد رشيد74

59.00عباس جواد عبدهللا مبارك75

59.00علي رحمان علوان سموم76

59.00عمر علي ابراهيم عبدهللا77

59.00بارق احمد علي محمد78

59.00احمد حميد محمد عبدهللا79



59.00عبدالرزاق سعد صعب عبيد80

59.00عبدهللا يوسف يعقوب يوسف81

58.85احمد سعيد ابراهيم ياسير 82

58.83احمد عدنان سعدون صالح83

58.83نور الدين مزعل مطر حردان84

58.83نور الدين رائد عايد مجيد85

58.83عمر رافد عبد االمير سهيل86

58.83حسير  عبد الكريم مصطف  محمد87

58.83رضوان غازي كشكول سلمان88

ي جسام89 58.71قيس طارق ناجر

58.71سارة عبدهللا فاضل حسير 90

58.71شموس علي مجيد محمود91

58.71رشيد حميد رشيد عبدالستار92

 مهدي علي حسير 93
58.71مصطف 

58.66زين الدين علي قحطان عكال94

58.66عبد الوهاب نصيف جاسم محمد95

58.66محمد ثامر مصطاف محمد96

58.50مؤمل حسير  كامل نارص97

 علي98
58.42هاجر سالم حسير 

58.42نور الهدى عدنان حميد احمد99

58.16أكرم ياس خضير حمادي100

58.16مجتبر نرص حسير  علوان101

58.16سيف علي حسن علي102

58.16احمد رافع علي حسير 103

58.14عبدهللا احمد شاكر محمود104

58.14معد ابراهيم عبد المجيد خليل105

58.00أية محمد هادي اسماعيل106

58.00علي رعد عدنان خليل107

58.00مؤيد ناظم خليل ابراهيم108

58.00مصطف  زياد يونس حمد109

57.85ربيع طالب ابراهيم نصار110

57.83حسن حامد علي كاظم111

57.66احمد طالل كريم محمود112

57.66ابراهيم سامي محمد فاضل113

57.66ضح علي شاكر حمود114

57.57حسير  طالب ابراهيم نصار115

57.57محمود نهاد رندل تايه116

57.57عباس هاشم محمد صفر117

57.57سياب كامل اكرم نعمان118

57.50حر محمد كاظم لفته119



57.50محمد علي جامل منصور120

57.50محمد نوري سعيد حسن121

57.42باقر محمد مصطف  موالن122

57.42احمد عداي هادي سالب123

57.33أنغام قيثار عبد المجيد حميد124

57.33حسن ريسان غضبان محمد125

57.28عبدالرحمن ابراهيم كاظم جدوع126

57.28حسن سهيل عبد كنو127

57.28أرساء قحطان محمد غانم128

57.28أيالف جمعة حمودي جاسم129

57.14يوسف ابراهيم عبدهللا محمود130

57.00مالك حامد خلف محمد131

57.00عباس سليم شهاب احمد132

57.00مرتض  عادل كاظم عبد133

57.00علي احمد مجيد حميد134


