
معدل الطالب مع الرياضياتاسم الطالبت

93.92855عمر اياد عبد خضير1
غام هيثم مخيلف صالح2 92.7857ضر
92.5زيد دحام عمر رحيم3
92.07145زهراء ناظم بدر سدخان4
ر عبود5 91.7857شهد عبد الرضا حسير
ي جواد6 91.7143محمد صباح ناج 
91.5كرار حيدر مخلص هاشم7
90.42855احمد شاكر حمود سبهان8
90.2143علي حازم عبد المحسن سلطان9

90احمد خالد ابراهيم حبيب10
89.92855مرام عبد الخالق تركي هندي11
89.92855عبد هللا رعد صبار حمد12
موط13 89.7857رسل محمد خلف شر
89.64285حمزه سعد خضير عباس14
ي15 يج  ر امطشر اشر 89.57145احمد حسير
ر عبد خضير16  ياسير

88.7857مصطفر
88.42855حيدر شاكر صاحب عبود17
88.42855عباس رحيم طاهر عبيد18
88تبتيل رعد محمد محمود19
ر20 87.85715مريم ماجد حمد شنير
87.7857نور الهدى عالء عبود هليل21
ر زهراو فليح22 ر حسير 87.7143يقير
87.64285بهاء كاظم عطوي فديغ23
87.64285سجاد خلف عيدان صعيع24
87.57145قدس ثامر احمد محيميد25
87.2143محمد محان عبد فرمان26
87.14285احمد منعم كزار موىس27
ر حنتوش28 87.07145عقيل ناض حسير
86.92855احمد موىس عبد عبد هللا29
ر عبد العباس30 86.92855محمد حيدر عبد الحسير
86.7857حيدر جعفر جبار قاسم31
ر كشاش عبد هللا32 86.7857موىس عبد الحسير



86.57145اوس نوفل عبد القهار عبد الرحمن33
86.5احمد مرتضر عاشور موحان34
86.5كاظم قاسم كاظم جابر35
86.42855ايوب عيىس احمد عبيد36
86.2857مسلم محمد لفته يوسف37
86.2857علي محمد عبد االمير كطافه38
86.2143علي سعد صخيل علي39
86.14285سجاد عدنان فاضل شيحان40
86.07145بتول ثائر فرج نجم41
86.07145اسماعيل عيىس اسماعيل محمد42
86.07145الزهراء عباس واصي مكطوف43
ي حمادي44 85.92855مصطفر عجيد نج 
85.85715رائد محمود صكب علي45
85.7857حسن حميد والي كاظم46
85.42855جنان حوم هتيمي علي47
85.42855االء غازي عبد الفتاح عسكر48
85.35715بتول شاكر عبد هللا جياد49
85.35715حسن وهاب رزاق كاظم50
ر حمد51 85.35715دعاء كاظم حسير
85.2857محمد حسن عيالن عكله52
85.2857احمد عدنان طعمه رحيم53
85.2143محمد علي عبد الحسن عبد الرضا54
84.77145لينه حيدر عبدالغفور حكمت55
84.64285يوسف موىس فهد فنفون56
ر جاسم مهدي 57 84.5عالء حسير
ر58 84.42855ذو الفقار جمال كاظم حسير
موط59 84.42855سج  محمد خلف شر
84.35715ساره اكرم سليم جاسم60
83.92855مصطفر رائد مصطفر سعيد61
83.7857زيد عباس محمد دريفش62
83.7857علي حكمت اركان خضير63
83.57145علي حسن كريم عبدهللا64
ر65 83.42855ايوب طاهر علي حسير



83.2857محمد سالم عبد االمير مجول66
ر فالح عبيد فيصل67 83.2857حسير
83.2857نور حيدر قاسم حسون68
83.2143زين العابدين كاظم خميس عباس69
83صادق عالوي صدام علك70
82.7143مثنر عبد هللا مبارك مرزوك71
82.7143علي فاضل خميس حسن72
82.7143مهند سعود احمد حمزه73
82.7143مريم فرحان بهلول عيدان74
82.64285شي  علي عبد جواد جعفر75
82.64285صالح فرحان حبش عاصي76
ر حمزة كاظم77 82.5احمد حسير
ر محمد محمود حسن78 82.5حسير
ر79  مجيد حسير

82.42855علي مصطفر
82.35715رسول دايخ هيول جي 80
ر عبود81  عدنان حسير

82.35715مصطفر
82.2143نبأ موفق صادق عباس82
ر83 82.2143سجاد عدنان ناض حسير
82بهاء عبيد اضميد صياح84
ر هادي عباس85 81.85715احمد حسير
81.85715رفل عباس عبد شوباز86
81.7857موىس علي مهدي عناد87
81.7857محمد خليل حميد عباس88
ر جاسم خميس89 ر تحسير 81.64285حسير
81.64285رباب فالح حسن ربيح90
ي هداد91

81.64285عبد الكريم حميدان راصر
81.64285قاسم عباس عبيد سعدون92
81.64285ساره اياد حسن عالوي93
ر مطلق94 ر عالوي حسير 81.57145حسير
 علي مسير مكطوف95

ر 81.5حسير
ي96

81.2857علي حميد عامر صجر
81.14285مرتضر حسن خليل ابراهيم97
ر طاهر شيحان98 81.07145سجاد عبد الحسير



81محمود عبد هللا صكبان عبد علي99
81حسن فالح ضميد حيدر100
81عمر صباح داود احمد101
ر محمود102 80.92855ساره خالد ياسير
80.7857هديل عباس فاضل احمد103
ر104 80.7857سندس نعمان ناض حسير
ه105 ر قاسم مير 80.7143مرتضر حسير
80.7143لميس الطيف هذال طعمه106
ي ابراهيم شاهر107

80.7143آسيا ماصر
80.7143ايه فيصل سلوم جاسم108
80.64285سجاد حامد محيسن حمادي109
80.5وداد جاسم محمد علي جعفر110
80.5حسن خالد كند فرحان111
80.42855علي خضير حسن سلطان112
80.2857عبد الملك سالم هندي مطر113
80.2143يوسف عباس حسون سهيل114
80.2143خوله راشد شاهر حبيب115
80.14285حيدر فاضل حبيب رفاس116
80.07145نبهان عامر جاسم حمود117
 محمد علي118

ر 80.07145زينب حسير
80.07145احمد جويد كاظم عبد الرضا119
ر كاظم120 80رسول سلمان ياسير
79.85715دعاء رائد جواد كاظم121
ي بنور122 79.7143سجاد لقمان زبير
79.64285علي حميد مطير جابر123
79.57145سلمان عبد هللا سعود راشد124
79.5مريم نعيم عطوان جلود125
79.35715زين العابدين ستار هادي دلي126
79.35715احمد عبد الحسن حسن خلف127
79.2857والء جبار علي حسان128
 حامد علي ناض129

ر 79.2857حسير
79.2143صاحب صباح صاحب عبيد130
79.2143عز الدين ربيع اسماعيل شحان131



79عبد هللا هادي عاجل بردان132
ر عنيد وثيج133 78.92855مراد عبد الحسير
78.85715عبدهللا رباح عبار جواد134
78.85715علي كاظم كريم اهوين135
78.85715صابرين عبد الرسول قدوري شويش136
ر137 78.85715فاطمه حكيم علي حسير
78.85715كاظم اركان فليح مضجي138
78.7857غفار خلف بطي زويد139
78.7143اثير سمير عودة صالح140
78.64285زينب جواد كاظم زغير141
78.57145ابراهيم جبار ابراهيم قادر142
ر143 78.57145سماح علي جابر حسير
78.35715مصطفر خالد اسماعيل حسن144
78.2857علي حازم محمود كريم145
78.2857أنفال نصيف جاسم محمد146
78.2143نبأ رعد ربيع حاتم147
78.2143نور الهدى قضي نوري كاظم148
78.14285محمد ستار نجم أحمد149
78.07145عثمان منذر محمد علوان150
78.07145امير محمود خليل كاظم151
78.07145سجاد عباس حسن خليف152
78.07145علي اياد رسول عباس153
78كرار حيدر مكي كاظم154
77.85715بالل محمد احمد سلمان155
77.7857احمد باسم حميد موسم156
77.7857نوران خليل جواد كاظم157
77.7857شهد عبد هللا طريف رفيش158


