
المعدلاسم الطالب الرباعًت

93اٌات نصٌر حمزة حسن1

93انوار صالح مهدي عبدعل2ً

93سناء حمزه حسن جوده3

93حوراء عقٌل غازي4

93حٌدر سعد حسٌن عباس 5

93علً عباس عبد الجواد عبدالكاظم6

93امٌر منٌر علً كرٌدي7

93علً عقٌل مسلم حسون8

93تبارك علً واوي سفاح9

93عباس بشٌر كرٌم طشطوش10

93كرار محمد احمد خلٌفة 11

93رقٌه ناجً جبار نعمة12

93زٌنب نزار سهام كاظم13

93مرٌم غانم علً عبد14

93عباس اكرم رحٌم كاظم15

93منتظر محمد عبد االمٌر 16

93زهراء ٌوسف جابر 17

93فاطمة علً اكبار اسماعٌل18

93زهراء خلٌل خضٌر محمد19

93حٌدر سلٌم جبٌر عطٌه20

93حماد خشان طالب حمٌدي21

93فاطمة محمد عبدالكاظم22

93عقٌل عائد فاضل 23

92.857143سهاد سعد عبدالٌمة عبدالزهرة24

92.85714286فاضل كرٌم كاظم مطر 25

92.85714286امٌر رٌاض شرٌف 26

92.83333333 مختار حسٌن جاسم سلمان27

92.83333333علً فارس احمد نعمه28

92.83333333نداء تٌاه خوان ساجت29

92.83333333طٌبة علً صالح30

92.83333333علً عامر حٌاوي كحٌن31ً

92.83333333عال حسٌن عباس 32

92.83333333قاسم عامر حمٌد عبد33

92.83333333علً حافظ شالكه محمد34

92.83333333محمد حمٌد زغٌر علً 35

92.83333333محمدالصادق مازن محمد حسٌن36

92.83333333مصطفى اسعد فٌصل37

92.83333333عالء جاسم كاظم ماش38ً

92.83333333مرتضى عامر جواد محمد39

92.83333333غسق احمد حسٌن عل40ً

92.83333333سجاد صاحب نجم عبد41

92.83333333بنٌن اٌاد عدنان كاظم42

92.83333333كوثر محمد باقر عبدالحسٌن43

92.83333333زٌنب سلمان عبود44

92.71428571نور الهدى عبد علً 45
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92.71428571علً ناظم ٌوسف 46

92.71428571سٌف علً هاشم حسٌن47

92.71428571طاهر قاسم حمادي سعد48

92.66666667ادٌان محمد كاظم 49

92.66666667زٌد محمد راض50ً

92.66666667شهد صالح حٌدر عل51ً

92.66666667فاطمه عبد الجلٌل عبد الحمزه عبٌد52

92.66666667محمد باقر عالء تمكٌن 53

92.66666667كوثر حٌدر فلٌح حسن54

92.66666667زهراء جاسم عٌدان عبٌد55

92.66666667سجاد كمال علً علكه56

92.66666667كرار حٌدر كاظم خزعل57

92.66666667حكٌم ٌاسٌن صالل محمد58

92.66666667عبدهللا صدام حسن سلمان59

92.66666667مناار حسٌن علً عبد عل60ً

92.66666667رقٌه بهلول جبار 61

92.66666667فاطمة منصور عبد الرضا حسن62

92.66666667بنٌن حٌدر رشٌد عبد63

92.66666667حوراء حٌدر حسٌن ناصر64

92.66666667سٌف صالح عبدالهادي65

92.66666667زٌنب علً جابر عوده66

92.66666667اٌمان حٌدر كاظم جبار 67

92.66666667امٌر جابر كاظم جابر68

92.66666667زهراء سعد جاسم محمد69

92.66666667زٌد كاظم كرٌم برهان70

92.57142857نور الهدى صالح كرٌم 71

92.57142857هدٌر فؤاد نوماس عطٌه72

92.57142857احمد لواء عبد العزٌزعبد الكرٌم73

92.57142857محمد ابو الهود كاظم شبٌل74ً

92.57142857سالم عمران نعمان فرز75

92.5فردوس فراس محسن 76

92.5حسن حسان احمد حمٌد77

92.5فاطمة امٌر جاسم عبد78

92.5طٌبة حامد كنان79

92.5شفق علً حمٌدي حبٌب80

92.5رضا عامر خضٌر 81

92.5علً رحمن جبار 82

92.5منتظر حسن عبدهللا 83

92.5بنٌن حاتم حسن بسه84

92.5صفا  سعٌد منعم سلمان85

92.5حسٌن علً جاسم ظاهر86

92.5فاطمة مشرف كاظم خضٌر 87

92.5نور سالم عبٌس فرهود88

92.5تبارك كرٌم حسن محٌسن89

92.5تبارك محمود نعمه90

92.5سجاد عدنان وهاب جواد91

92.5رقٌة ادٌب عدنان 92

92.5عذراء علً عبٌس93

92.5حسٌن خضر شرٌف رزاق94

92.5مها علً حمزه جاسم 95

92.5محمد نعٌم عبود شناوه96

92٫5نور كاظم عبداالمٌر مطر97

92.5ٌقٌن امجد حسن هادي98


