
ياءاسم الطالبت ز معدل الطالب مع الفي 

90سجاد عبد العالي قاسم محسن1

ن حسن عويد2 89.7857فضل عبد الحسي 

ي منصور3
ن بنن 89.5حوراء عبد الحسي 

89.42855حيدر نعيم كريم سلمان4

ن5 89.42855مرتضن نعيم عبد حسي 

ن رياض حمزه رسحان6 89.07145بني 

89اسامة زيد مهدي صالح7

88.7857انمار مفيد عبد ابراهيم8

88.7857محمد فرحان تركي كاظم9

88.7857هاله محمد عباس جميل10

88.5زمن احمد عاشور كحيكح11

88.42855حسن ثامر هادي عثمان12

ن قحطان عبد هللا خساره13 88.2857حسي 

88.07145نور رياض طعمه سعدون14

ن ثامر هادي عثمان15 87.42855حسي 

87.2857حوراء سليمان خفيف خضي 16

87.2857عيىس خضن محمد صالح17

87.14285يوسف احمد غالي محمد18

87سعد حسن هيهو عبيد19

86.92855حيدر طالب ضايف صنكور20

ن كريم عبيد21 86.85715صفا حسي 

86.85715نور يوسف اسماعيل يوسف22

86.85715زهراء محسن صليف عليوي23

86.85715شيماء عدنان مشعان عبد24

86.85715سفانه حاتم هادي فاضل25

86.7143سجى احمد فليح شظاظ26

86.57145فاطمه باسل هادي جواد27

86.42855علي قبس محمد رمزي داود28

86.42855عمار حميد عواد طعيمه29

86.2857كرار احمد حيال حميد30

86.2143مريم ابراهيم علي منصور31



86.14285براء حسن علي حنتوش32

ن خالد مجي الدين محمد33 86.07145حني 

86.07145نور الدين صباح نوري عزاوي 34

85.57145محمد وجدي ناظم خيون35

85.5نوره محمد جمعه خضي 36

85.2857صفا عبيد حمود عودة37

 علي نوار38
ن 85.14285ازل حسي 

85.07145عمر كريم عبدون خميس39

ن جاسم محمد40 85حيدر حسي 

ن خضي 41 85تبارك عباس حسي 

ن كاظم42 85عبد هللا علي حسي 

85علي صباح عبد هللا زهي 43

84.7857بلسم عباس خلف لفته44

 علي ستار علي45
ن 84.57145حسي 

84.14285احمد بشي  مضجي حمدي46

84.14285ارشد احمد سامي عبد الحسن47

84.14285علي طالب نجم عبدوش48

ن علوان49 84.07145غدير ضياء حسي 

84نور الهدى جليل عادي صالح50

84زهراء عماد محمد خماس51

83.85715فاطمه محمد داود سلمان52

 علي رحيم عبود53
ن 83.85715حسي 

83.7857آمنه محمد محمود عبد العزيز54

83.7143فارس رحمن صالح حبيب55

83.57145علي صالح سعدون مجي56

ن57 83.2857بسمان محمد جدوع ياسي 

83.2857عبد الرحمن سعدي علي ابراهيم58

83.14285ضج وليد سلمان جاسم59

83.14285أيات عادل جاسم محمد60

ن رياض عبدالحسن حمد61 83.07145حسي 

83.07145ابراهيم عبد الفتاح عبد الرحمن صالح62

 طه محمد علي63
ن 83االء ياسي 

82.92855مراد عارف ذياب سلمان64



82.57145حيدر حامد تركي سعدون65

ن سعد حمادي حسن66 82.42855حسي 

82.35715علي عنيد كميكم شكبان67

82.35715خي  هللا كامل عدي حاتم68

82.35715علي كاظم جخيم ثامر69

82.14285منتظر فائز عبد الرحيم عبد علي70

81.7857حسن شالل مطر عسكر71

81.5كتاب جابر عنيى بضي72

81.5زهراء صباح ملك نعمة73

81.2143علي محمد مطشر شياع74

81.07145احمد مالك جواد كاظم75

80.92855أيمان فوزي رحيم عطا76

80.92855حوراء أحمد علي علوان77

80.57145مرتضن نزار محمد جابر78

80.57145علي محفوظ ستار حبيب79

80.42855عبدالرحمن محمد عيدان كاظم80

80.2143سجاد صادق جواد كاظم81

80.14285علي عامر خلف طرفه82

80.07145مرتضن حميد راشد دوي    ج83

ن جعفر عباس عيىس84 80.07145حسي 

79.92855مصطفن وليد رسحان كاظم85

79.92855ايات خليل رسول فرحان86

ن87 ن محمود حسي  ن ياسي  79.85715حسي 

79.85715فاطمه علي اخطيل سلمان88

79.7857احمد ثامر رضيوي جاسم89

79.2857حوراء علي عليم علوان90

79.2143سيف سلمان جمعة دحام91

78.92855الهام مزهر جدي زويد92

78.85715كرار لؤي سلمان ولي93

ي94
78.85715نرجس محمد طعمه شمجن

78.85715مصطفن فاضل كاظم محمد95

78.85715احمد حاتم خضي  عباس96

78.7857عبد الخالق باسم احمد عبد هللا97



78.5احمد عبدالباري مصطاف احمد98

78.42855كوثر صالح محمود بازون99

ن100 78.35715علي محيسن محمد حسي 

78.2143مها عامر محمد مجبل101

78.14285فياض قاسم ابراهيم خضي 102

ن عطيب103 78سجاد نارص حسي 

77.5مرتضن عالوي نعمه مسي 104

77.5غدير حيدر طالب مهدي105

77.5زهراء محمد صعب جبار106

77.5مصطفن ظاهر طارش فهيد107

77.42855سىه عباس خضي  حمود108

ن حاجم كعيم109 77.42855حيدر حسي 

77.2143علي شاكر اسود عباس110

77.2143محسن خلف محسن خطوط111

77.2143ياس خليل احمد عنفوص112

77.07145رسى خضي  حميد علي113

77.07145زهراء شاكر جعفر جاسم114

77.07145حمزه علي عبد الخالق جوار115

77دانيه قيس جاسم هاشم116

77احمد صباح شالل فليح117

76.92855شهد رائد خضي  عبيس118

76.92855واثق علي هجور دنس119

ن120 76.64285ضج انور رداد حسي 

76.64285مصطفن هاشم خماس هامل121

ن حسن عسل122 76.57145والء حسي 

76.57145عبد هللا ابراهيم حماد عبد هللا123

ن عالء جبار مهلهل124 76.42855روز الي 

76.35715مريم يارس هاشم علوان125

76.07145طيبه مهند نارص عبد هللا126

75.92855عباس قيس درعان لكطان127

75.85715رفل طلب نواف رسحان128

ن حكمان129 75.7857مريم علي حسي 

75.57145علي مكي عبد عطيه130



ن جايد خميط131 75.57145سجاد حسي 

75.57145حوراء عباس نعمه حسن132

75.5محمد رعد جميل ثلج133

75.42855آيات سامي عويد عريم134

75.42855يوسف قيس فاضل جاسم135

75.2143منتظر دنيف كامل عزيز136

ن فاضل مطي  بطيط137 75.14285حسي 

75طه حامد احمد رشيد138

74.85715ابتسام كاظم نعمه رحمه139

74.85715علي احمد عدنان خضن140

ي141
74.85715هدى علي كريم حسونن

ي142
74.7857أمجد زيد خلف راضن

74.7857زينب محمد محسن جاسم143

74.64285سلمان عادل سلمان حمد144

74.64285زينب خالد طاهر هاشم145

74.5قاسم محمد مرزوك خليف146

ن احمد كاظم حسن147 74.5حسي 

74.42855وجدان محمد عيدان جاسم148

74.42855امي  كاظم جواد كاظم149

74.35715احمد جاسم محمود نهر150

74.2857نمر سعيد حماد فرحان151

74.2143يمامه جبار احمد دهش152

74.07145اكرم هادي عبد خضي 153

ي154
74محمد عايد صدار راضن

ن155 73.85715حسن ماجد كامل حسي 

ن156 73.85715حسن رياض عطية حسي 

73.85715محمد اياس جاسم حسون157


