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92.652مصطفى حسن علً ملك الون1ً

82.420وسام سامً لفتة حمزة الفتالوي2

78.935رسول صالل سلمان عبٌس الجبوري3

76.955سارة عباس ماضً علً الحسٌنات4

76.637أحمد جمٌل كاظم خضٌر الدهٌد حاوي5

76.200أمٌر موسى صبٌح رضا الشروف6ً

75.920إٌثار بدر كاظم كرٌم فرٌداوي7

75.394رنا كمال محمد علً عزٌز الدفاع8ً

75.160مؤٌد رعد جبار سعٌد األسدي9

75.072إخالص عباس جلوب كاظم الجعٌوي10

74.463حسن صالح مهدي كاظم الدهش11

73.648وسام حازم حسونً عبد العباس المهدي12

73.197سٌف سالم كاظم نتٌش ال نتٌش13

73.183مٌادة نعٌم كاظم هنون الشبالوي14

72.874شروق سامً حران منصور الخضر15

71.212سارة عزٌز ٌونس تمر السبت16ً

71.163زهراء خلٌل سلمان عبد الخضر الفتالوي17

71.063أزهار الفً جالً موسى آل جعفر18

71.023قاسم جعفر باقر صالح جاسم19

70.580غسان رحٌم كاظم حسون الشبالوي20

70.437نادٌن نزار هادي مطر الخفاج21ً

69.228حوراء حسن هاشم كرٌم عناوي22

69.077رٌهام حسٌن عبد الجبار حاوي الكرٌط23ً

68.894سوسن كرٌم دغٌمث مطٌر الزٌدي24

68.800هدٌل صاحب عبد الحسٌن ناٌف الفتالوي25

67.934كاظم جواد كاظم خلٌل الخزعل26ً

67.286شهد رٌاض عبود تقً آل حٌدر27

67.249شٌماء جواد حسٌن رضا نعلج28ً

66.974محمد عزٌز حمزة حنٌص الشرٌف29ً

66.626ناصر حسٌن عبد الكاظم عبد الزهرة العامري30

65.477حسٌن حٌدر جبار حسن عابدي31

65.343عبد هللا جواد كاظم فارس الكرٌط32ً

65.300مرتضى ضامن حسٌن علً الشٌبان33ً

65.160أكرم صباح حسٌن حسن آل نعٌمة34

65.100لٌلٌان عبد األمٌر عبد عسكوري خضر35

65.085أسماء مكً كرم نجٌب الحلو36

65.077أحمد حسٌن علوان حسن التمٌم37ً

64.960سارة محمد جاسم محمد التمٌم38ً

64.505حٌدر سعٌد كاطع عبود البو الشون39

64.208محمد جواد كاظم علٌوي الكاظم40

64.186زهراء محمد حسن وحٌد السلطان41ً

64.063نبراس عادل حافظ حامد الدهان42

63.665هبة رستم قاسم سدخان الفتالوي43
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الدور الذي تخرج منه الطالب
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63.560حٌدر رزاق عبد الرضا نعمة البٌضان44ً

63.534إخالص صالح مهدي عبد الغفور الدجٌل45ً

63.371أسٌل جبار سماج محسن البو حماد46

63.188دعاء رٌاض عبد الحر عبد الرضا الجمٌل47ً

62.335أسماء سالم خلٌفة إبراهٌم الباوي48

62.203سهاد حمٌد جاسم محمد ابراهٌم49ً

61.903علٌاء حسٌن خضٌر حسٌن معموري50

61.406ضحى حسن ربٌع كاطع النوري51

61.397أفراح كطران موسى هاشم البو كفاٌة52

61.360أنغام أحمد حمزة مهدي الحسٌن53ً

61.292زهراء عبد األمٌر حسون محمد الخٌاط54

61.246سعاد محمد كاظم كرٌم الجباس55ً

61.226عوده شٌحان منصور خضٌر الشمري56

60.980كرار إدرٌس سلمان راضً الكرعاوي57

60.860أحمد سعٌد مظلوم داود الشبالوي58

60.832أسماء عبد الحسٌن حمٌدي عالوي العامري59

60.720زمن عزٌز عبد علً رسن البهادل60ً

60.620كرار طالب تركً جاسم الرحٌم61ً

60.515نور ضٌاء عبد الرزاق عبد الصاحب الكرٌم62ً

60.506عالء علً حسٌن جاسم آل ٌاسر63

60.474رائد كاظم زغٌر معارك الشبالوي64

60.325ٌاسمٌن عالء عٌسى جعفر الٌاسري65

60.235غفران خضٌر إرحٌمة مرٌهج البٌضان66ً

60.083مهند أٌاد هادي ساجت الغثوان67

59.734علً حسٌن هٌجل جوٌد الشنٌن68

59.637وسام كاظم تركً رضا الخفاج69ً

59.331نرجس حاكم جفات عبٌد حمادي الجبوري70

59.306إٌمان عبد الحمزة سوادي عفك الزٌادي71

59.240علً عبد الحر عبد الحسن عبد الرضا72

59.235عمر عبد العزٌز مفتاح خمٌس العسكري73

59.209حٌدر عباس كاظم محٌسن الكرٌط74ً

59.148علً محمد رشٌد حسٌن نصر هللا75

59.120رؤى سمٌر محمد زبالة الفتالوي76

59.068محمد سعد عباس حداوي الكرٌط77ً

58.920إبراهٌم كاظم جواد سعود الكالب78ً

58.660بارق نعٌم جواد كاظم الغراب79ً

58.637مصطفى ساجد خضٌر جٌاد الزٌدي80

58.428زهراء محسن إبراهٌم محسن الحسناوي81

57.949حسٌن عبد الستار شرموخ شٌخان المح82ً

57.903نور حامد إبراهٌم سلمان المعموري83

57.697دعاء عبد السادة عاجل مرهب الكنان84ً

57.674لمى سعٌد شاكر دروٌش الطهمازي85

57.428رواء فاهم جاسم محمد الشٌبان86ً

57.114محمد فالح هادي كاٌد الشوٌل87ً

57.086آٌات حسن هاشم عٌسى البطاط88

57.057مهند كاظم حسٌن سوٌدان منكوش89ً

57.054فاطمة كاظم مال هللا منسً الرحٌم90ً

56.928فرقان مسلم كاظم جاسم  العلوان91
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56.851نوال زٌدان خادم جاسم ٌساري92

56.720علً فاضل علوان حمزة آل حسٌن93

56.634باسم محمد كاظم عباس الشفائ94ً

56.437عباس كاظم عبٌد عباس الوائل95ً

56.188شهد صاحب عباس شامخ العطٌة96

56.006زٌنب رضا عزٌز حسٌن النجار97

56.003عبٌر عزٌز حمٌد عودة الجبوري98

55.911ضرغام عارف كامل جتان الٌساري99

55.891علً ستار مغامس ضٌول آل شمٌس100

55.823مصطفى موفق جعفر عبد السادة الطائ101ً

55.697بهاء عبد الرزاق خلف صخً الركاب102ً

55.563حسن هادي إرحٌم حسٌن المولى103

55.523عالء محسن طعمة محمد محٌاوي104

55.480جاسم محمد حسن خمٌس الٌساري105

55.425مالك جبار مرهج كاطع الكرعاوي106

55.397دعاء صادق محسن علً القرٌش107ً

55.363زهراء عامر عبد شاكر حمادي108

55.246علً جابر حسٌن أبو العوب الخزرج109ً

55.212زهراء عزٌز عطٌوي ٌدام الشحمان110ً

55.106مروة وحٌد إبراهٌم محمد علً الربٌع111ً

55.100كاظم جواد كاظم هندي الجلٌحاوي112

55.037إخالص حبٌب ظاهر محسن النصراوي113

54.686نور حسٌن حمٌد مجٌد العمٌري114

54.643والء فاهم جاسم محمد الشاوي115

54.635ستار جابر محمد نادوس آل حسٌن116

54.600أحمد حسن غٌاض جبر الغالب117ً

54.592علً عبد مصحب جاسم المسعودي118

54.534بلقٌس أحمد هاشم زٌدان الموسوي119

54.294نور صباح حمزة عبد الكاظم الحمزة120

54.063مصطفى خبط هادي مطلك آل مطلك121

53.883عباس عبد الكرٌم عطٌة حسٌن عامري122

53.883نوار ٌاس خضٌر مظلوم الفتالوي123

53.785عالء جابر مهدي بدر الموسوي124

53.751بسام مارد سباهً خلف السلمان125

53.729مصطفى عطا هللا طوفان عباس بصبوص126

53.685زٌنة جبٌر شنٌن عبد علً آل دروٌش127

53.408علً هادي جودة علوان العرداوي128

53.165ثائر ظاهر محسن خنٌاب الحسناوي129

52.720مسلم رضا هاشم مطلك الٌساري130

52.674ٌوسف ٌعقوب فاضل أحمد آل أحمد131
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