
المعدلالمسمالكلٌةاسم الطالبت

55.958كٌمٌاء صباحًالعلومأحمد حمدان عبد االمٌر راض1ً

54.102كٌمٌاء صباحًالعلومأحمد شمران وارد ازرٌج2

73.639كٌمٌاء صباحًالعلومأحمد عبد االمٌر جابر حسن3

56.321كٌمٌاء صباحًالعلومأفراح رحمن عكلة حسٌن4

60.401كٌمٌاء صباحًالعلومإٌمان عماد حمادي عبد الرضا5

63.766كٌمٌاء صباحًالعلومتحسٌن علً خلف عبد الحسن6

66.65كٌمٌاء صباحًالعلومحسٌن توفٌك عبد العباس عل7ً

55.773كٌمٌاء صباحًالعلومحكٌم دمحم حبٌب خلف8

57.818كٌمٌاء صباحًالعلومحنٌن جبار دمحم كاظم9

73.931كٌمٌاء صباحًالعلومحنٌن رزاق هادي طخاخ10

59.983كٌمٌاء صباحًالعلومحنٌن وهاب عبادي اعبٌد11

72.84كٌمٌاء صباحًالعلومحوراء فاضل نجم حمزة12

60.703كٌمٌاء صباحًالعلومدالل ظاهر جوحان ضمان13

67.197كٌمٌاء صباحًالعلومرسل بدري لفتة بدر14

61.3كٌمٌاء صباحًالعلومرنا عباس عنٌد عبد الحسٌن15

66.904كٌمٌاء صباحًالعلومرواء موسى عباس بعٌوي16

57.067كٌمٌاء صباحًالعلومزهراء عبد هللا شاكر جبار17

54.582كٌمٌاء صباحًالعلومزٌنب كرٌم فضالة دمحم18

66.264كٌمٌاء صباحًالعلومسماح سالم حسٌن راه19ً

61.532كٌمٌاء صباحًالعلومسهام شهٌد عطب عطٌة20

64.379كٌمٌاء صباحًالعلومظالل علً كزار ساجت21

56.08كٌمٌاء صباحًالعلومعلً لٌس حمزة عبٌد22

57.61كٌمٌاء صباحًالعلومعناد حسٌن علً عبد الكرٌم23

70.709كٌمٌاء صباحًالعلومغفران فالح مهدي ابراهٌم24

68.783كٌمٌاء صباحًالعلومغفران كاظم دمحم ناصر25

77.211كٌمٌاء صباحًالعلومفاطمة حسن ولً رضا26

61.866كٌمٌاء صباحًالعلوملٌس عونً حسن اٌوب27

66.396كٌمٌاء صباحًالعلومكوثر طالب دمحم ناه28ً

58.119كٌمٌاء صباحًالعلوملٌث عبد العالً جعون جساس29

73.516كٌمٌاء صباحًالعلوممأرب دمحم حسن صالح30

61.863كٌمٌاء صباحًالعلوممصطفى رزاق طحٌول رمٌلة31

60.151كٌمٌاء صباحًالعلوممصطفى كرٌم جازع سعد32

62.967كٌمٌاء صباحًالعلوممنى ابراهٌم كركش هادي33

71.25كٌمٌاء صباحًالعلوممٌسم مكً صالح مهدي34

70.693كٌمٌاء صباحًالعلوممٌعاد فالح فاضل فتان35

71.141كٌمٌاء صباحًالعلومنجالء عواد جراب حمزة36

55.869كٌمٌاء صباحًالعلومنور ضٌاء جهٌد موسى37

71.441كٌمٌاء صباحًالعلومنور عصام جاسم دمحم38

56.59كٌمٌاء صباحًالعلومنور نعمة حسن خشان39



66.842كٌمٌاء صباحًالعلومهدى رسول عبد حسٌن40

56.365كٌمٌاء صباحًالعلومهند فاضل والً عباس41

62.722كٌمٌاء صباحًالعلومولٌد توفٌك برهان حالوب42

55.642كٌمٌاء صباحًالعلومزهراء حسن على هللا فرٌج43

56.086كٌمٌاء صباحًالعلومعلً كاظم علً خضٌر44

54.494كٌمٌاء صباحًالعلوموسام عزٌز حسٌن دخٌل45

64.718كٌمٌاء صباحًالعلوممصطفى دمحم جاسم حسن46

56.091كٌمٌاء صباحًالعلوماكرم الزم منشد رشٌد47

65.378كٌمٌاء صباحًالعلومصادق سوادي هانً كشاش48

60.744كٌمٌاء صباحًالعلومهشام احمد جواد عبد الكاظم49

58.826كٌمٌاء صباحًالعلومرسول مٌري جابر بدٌوي50

58.442كٌمٌاء صباحًالعلوممصدق امٌرحسون حمزة51

57.98كٌمٌاء صباحًالعلومحٌدر صكبان جواد كاظم52

57.519كٌمٌاء صباحًالعلوماالء علً مطلن جلوب53

56.598كٌمٌاء صباحًالعلوماسراء دمحم راضً ناصر54

56.5كٌمٌاء صباحًالعلومحٌدر عوٌض حلٌحل طعٌمة55

56.293كٌمٌاء صباحًالعلومعلً صالح مهدي هادي56

55.864كٌمٌاء صباحًالعلومانفال بدر اسماعٌل حسون57

55.841كٌمٌاء صباحًالعلوممخلد كرٌم دمحم ساجت58

55.784كٌمٌاء صباحًالعلومانور جاسم حسٌن جودة59

55.255كٌمٌاء صباحًالعلومحسٌن عبد الكاظم رحٌمة ملغوث60

54.699كٌمٌاء صباحًالعلومعمار مهدي هانً حمزة61

53.794كٌمٌاء صباحًالعلومكاظم عبد العباس صبري حسن62

56.202كٌمٌاء صباحًالعلوماحمد دمحم وداعة غازي63

56.105كٌمٌاء صباحًالعلومجعفر صادق حتوف جاسم64

54.825كٌمٌاء صباحًالعلومحسٌن مهدي ناصرحسون65

53.973كٌمٌاء صباحًالعلومهٌلٌن علً شنشول دكمان66

53.67كٌمٌاء صباحًالعلوممالن هالل لفتة جٌاد67

52.999كٌمٌاء صباحًالعلومدمحم رزاق عبد اللطٌف68

52.064كٌمٌاء صباحًالعلومدمحم حسن جاهل كاظم69


