
معدل الطالب مع الكيمياءاسم الطالبت

90.57145رانيا طالل ابراهيم سهيل1

90.35715ايهاب حمزه ساجت كعيد 2

موط3 89.85715ساره محمد خلف شر

89.35715هادي صالح عزيز مهدي4

ن داود5 89.2143محمد قاسم عبد الحسي 

89محمد عادل مدلول صكب6

89سكينه كريم راشد جبر7

88.5بهاء حميد سماري مهاري8

87.42855علي يوسف نعمه فجر9

ن10 87.35715هبه نرص سامي عبد الحسي 

87.35715زينه احمد علي ضيغم11

ي12
غام ساهي تركي متانن 86.7857ضن

86.7143مصطفن عطا كاظم درنوح13

ن هالمه14 86.57145نسيم نرص هللا حسي 

ن سالم سعيد15 86.14285ماجد حني 

ي16 86رضا محيسن مبارك لهيبر

85.42855نرجس قاسم عباس عبد17

85.2857مصطفن باسم نرص جاسم18

ي حمادي19  كاظم لعيبر
85.07145مرتضن

85.07145حامد ساجت جواد كاظم20

ن21 85مرتضن مطشر كاظم حسي 

ن عويد22 84.92855رحيم خضب  حسي 

84.7857عباس علي فارس بالو23

84.42855زهراء مهدي جبار محمود24

84.2143فاطمه اكرم كامل خلف25

ن عبد خلف26 84.2143زهراء حسي 

84.2143جعفر عماد عبد المحسن عباس27

84.2143امب  كريم محسن عذيب28

ن عويد29 84.14285محمد ناض حسي 

84.14285ايه عادل عزيز رضا30

84.14285محمد عماد سعود ذياب31



83.92855ابراهيم سعد عباس احمد32

ن لطيف33 83.92855محمد كمال حسي 

83.7857كوثر كريم حسن عبد34

83.7857صهيب طالب مشبت علي35

83.5نور كريم شامخ خنجر36

ن محسن كطفان37 83.5جعفر حسي 

83.5علي حميد فالح حسن38

83.42855فاطمه حسن عبد الهادي صالح39

83.42855علي حيدر حميد عبد هللا40

83.2857كرار احمد عبد الواحد عبد الرضا41

83.2857فاطمة احمد كريم لفتة42

83.14285نبأ عمار حسن ريحان43

ن هيثم سهيل سعيد44 83.14285حني 

ي نجم45
83.14285زينب محمد راضن

83.07145كرار حسن عبد  سلمان46

83.07145صبا نهاد صالح عبدهللا47

83.07145عقيل قاسم حنون هاشم48

83عبد المحسن فواز محسن عبد49

ن فالح عداي50 ق حسي  82.92855استبر

 علي عبيد51
ن 82.85715عبد هللا حسي 

82.85715محمد صادق محمد جوير52

ن منعم اسماك53 82.7857حيدر حسي 

82.7857يحب  علي عبد العباس رداد54

82.7857كرار جاسم منشد نجم55

82.5ادهم عباس خضب  حبيب56

82.5مروه محمد ستار صالح57

82.5سناء سليم كاظم عجزان58

ن59 82.42855علي غزوان علي حسي 

ن مطر60 82.2857علي صادق حسي 

ي حميد61 82.2857نور مثبن خب 

82.14285خالد وهاب سلمان عرين62

ي فاضل عباس63
 
82زهراء شوق

81.92855حوراء حازم صالح مطر64



81.85715احمد علي عبيد جبر65

ن ثجيل خريبط مهوس66 81.85715حسي 

81.85715علي حامد نعيم علوان67

81.85715ايه مثبن مقبل هادي68

ن69 ن رزاق خشان عبد الحسي  81.7857حسي 

81.7857طيبه عبيد مسعود محمد70

ن71 81.7143محمد احمد ناض حسي 

81.64285احمد تركي محمد عبد72

81.64285اشاء محمد جاسم خريب73

81.64285علي محسن سعدون شهاب74

81.57145بارق كريدي مريض كشاش75

81.35715حسن احمد حسن نعمه76

81.2857ابراهيم سعد ابراهيم رعد77

ي78 81.14285عباس عطا ديوان باجر

81علي احمد عباس رسن79

81محمود ثاير محمد سليم80

80.92855رواء صباح عناد احمد81

80.7857مجتبر سعد صالل عليوي82

80.7143وسام محمود احمد مرعيد83

80.57145كرار حسب هللا كتاب جاسم84

80.57145رسل ثامر خليف فوزي85

80.57145محمد سمب  عبد الرزاق عبد المجيد86

80.57145ريم عبد الكريم طالب هايس87

 عبد علي88
ن 80.5محسن علي حسي 

80.5احمد وليد خالد حسن89

80.42855رجاء عادل داود سلمان90

ن حمزه نجم91  حسي 
80.42855مصطفن

80.42855مقتدى عبد االمب  كاظم مطشر92

80.35715قتيبه فائق علي عناد93

80.35715امب  حسن حلو عبد94

80.2857محمد عبد كاظم عبد الرحيم95

ن96 80.2857علي محمد احمد امي 

ي97 80.2143امنيه علي عبد هللا صبر



80.14285أفنان عدنان سلمان حمد98

80.07145تبارك ربيع عبد الوهاب عبد الرزاق99

ن كواد شاج100 80محمود حسي 

80ميالد كريم منشد عبد101

79.92855عباس فاضل كوزان جبار102

ن عبيد103 79.85715غسق نعمة حسي 

79.85715مرتضن شعو غزاي جبر104

79.7857نورس خالد مزعل محمد105

79.7857قيرص صباح عسل شكري106

79.7143مصطفن راهي ثجيل شخب 107

79.64285زينب نجم عبد الزهرة جاسم108

ن109 79.64285زهراء سالم عبد حسي 

79.64285رسل علي زامل عطيه110

ن جاسم111 79.5زهراء سعد حسي 

79.35715فاطمه علي صادق فاضل112

ن اليذ113 79.35715نور محمد امي 

79.2857شور علي محمد فرحان114

79.2857زينب احمد سلمان داود115

79.2857قاسم جميل قاسم مرهج116

ن كاظم محسن دهش117 79.2143يقي 

 علي عبد118
ن 79.14285تبارك حسي 

79.07145مصطفن سعد مشكور ضايع119

79.07145مصطفن منذر عليوي طه120

ان باهض121 79.07145مرتضن وجدان حب 

79حنان حميد شكر عطيه122

79محمد سعدي محمد احمد123

78.92855صادق صالح حسن خليف124

78.85715جعفر فالح مهوس بلحاوي125

ي126
ن
ن منصور صاق 78.85715منتظر حسي 

ن127 78.7857تيسب  اياد احمد ياسي 

ي128
78.7857زينب ربيع قاسم راضن

78.7857عبد هللا رزاق عبيد محيميد129

ن عالء نجدي ناض130 78.7143حسي 



78.64285زهراء هادي يونس عيال131

78.64285مريم يونس سلمان خيال132

ن موىس133 78.64285مؤمن جمال عبد الحسي 

78.57145الهام ربيع سلمان شذر134

78.42855مرتضن عباس فاضل عمران135

78.42855اكرم عبد هللا علك شنجار136

78.42855دعاء رشيد رحمن مصلح137

78.42855ليث احمد حمزه عباس138

78.42855زينب مهدي رجب لطيف139

ي عبد140 78.42855احمد محسن ناجر

78.42855ايه عبد القادر داود عبد هللا141

78.35715مناسك عمر ابراهيم محمد142

78.35715مرتضن ريسان جويد حبوب143

ي حمود144
78.2857طيبه محمد غبن

ن كاظم145 78.2857الفاف طه ياسي 

ي يوسف146
ن
78.2857زينب باسل واق

78.2143احمد عبد الستار فزع فرحان147

78.07145محمد غالب طعيمه طرهيل148

78.07145زهراء عباس صاحب شاكه149

78.07145تقوى ابو ذر عبد الكاظم عبد150

78زمن حسن علي عبد هللا151

78يونس ثامر عيىس محمد152

78مرتضن سليم جاسم محمد153

ن هادي حسن جليوي154 77.92855بني 

77.92855زهراء احمد عبد صالح155

77.92855ايمن فاضل حميد فياض156

77.85715رشا اياد جاسم محمد157

77.85715ساره نصب  سوادي كاظم158

77.85715مهيمن عالء فليح راهي159


