
المـــــــــــــعدلأســـــــــــــــــــــــــــــــم الطالب الرباعً واللقبت

79.963ضحى محمد حسن وحٌد كرٌم1

79.622حوراء عباس حسونً سموم الكنان2ً

79.567عالء حسٌن هذال عباس طرٌمش3

78.705زهراء محمد عبد زٌد علوان4

77.131رشا شاكر نعمة جودة آل فرهود5

76.002أسماء رٌاض شاكر محمد السلطان6

74.447حٌدر سعٌد حجً مخٌف الكرٌط7ً

73.815محمد مالك حسن عبود السلطان8

71.830أنعام حٌدر عبود باقر الموسوي9

71.729إسراء عبد الحسن نجم عبود المشٌعل10

70.894هناء سالم زبٌل راضً السٌالوي11

69.812زهراء كفاح صاحب وهاب كشكول12

69.295دعاء لطفً أسعد محسن الرمضان13

67.967كرار حامد عدنان مخٌف الكرٌط14ً

67.957مروة قٌس عطشان عباس الفتالوي15

67.844زهراء رضا عبد الحمٌد محمد نداف16

67.532أحمد عبد سلمان غازي الٌساري17

67.343إسراء عادل محمد علً أحمد18

66.348رسل عبد جابر حسن الزاب19ً

66.176عال عاشور عبٌس علً مسعودي20

66.142أزهار هاشم حبٌب حسٌن الصالح21ً

66.064دحام رزاق جبار طالل جباس22ً

66.009أنور عباس كاظم مهدي الخالدي23

65.900صفاء حسن محمد برٌسم المسعودي24

65.712حوراء حسٌن عبد هللا محمد القرغول25ً

65.606منى عامر كنوش جاسم26

65.492جوان بالسم ششنتة شٌاع آل فرهود27

65.352رسل صبار صالح كاظم الشروف28ً

65.202شجن علً خضٌر فارس الجاسم29

65.109نورس سلمان حسٌن عطٌة30

65.039روٌدة عبد الحسٌن بحر وادي31

64.932شٌماء فاضل عبٌد مغٌر الٌساري32

64.881ختام صادق عبد هللا مرزة مسعودي33

64.462محمد ستار جبار فهد34

64.377سال عباس شرٌف مجلً الشمري35

64.284هبة مهدي عجة حسٌن البو جلجه36

64.107رسل رستم مهدي جاسم37

63.864عباس حسن قاسم حسن الفرح38

63.523رفل محمد جواد مهدي األسدي39

63.448سمر تكلٌف فارس عبٌس الكركوش40ً

63.432دعاء حامد عبٌد لفتة41

63.130محمد عدنان مهدي كاظم42

63.074رباب جواد عبد أحمد عباس الجاسم43
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الدور الذي تخرج منه الطالب
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63.028أحمد كاظم دروٌش براك زبٌدي44

62.960محمد كاظم جالب جاسم الشبالوي45

62.912عماد جبار علً مجٌد عنكوش46ً

62.851نور محمد زٌدان عباس الكاظم47ً

62.574دنٌا عبد الحسن علً عبد الحسٌن48

62.330حٌدر موسى جبار عباس49

61.852ماهر عبد الكرٌم حمٌد عفتان50

61.624هبة حسٌن دهري مح51ً

61.593سرى حسٌن جبار عسل52

61.532فاتن صاحب جاسم محمد53

61.482دعاء نجاح طامً حسن54

61.375أحمد جبار حمد غال55ً

61.364أحمد حٌدر صاحب كرٌم سداوي56

61.183نسرٌن علً خضٌر حسٌن المعموري57

60.943محمد محسن نطاح بدر58

60.872أنساب عبد الصاحب عبد الحسٌن ساجت59

60.860كرار ستار فلٌح عبد الزغٌب60ً

60.625نورة صالح كاظم راه61ً

60.587زهراء محمد جاسم عبد الحسن62

60.517زهراء ناظم محمد عبٌد63

60.399عذراء علٌوي ناصر هباش المسعودي64

60.338دعاء إبراهٌم عبد المهدي حسن65

59.932كرار عبد الزهرة كاظم عبد هللا الخفاج66ً

59.902حٌدر كرٌم جاسم عباس الخالدي67

59.885بٌداء هاشم حسٌن علوان الٌساري68

59.654إبراهٌم حسٌن جاسم صكر ألبو حسن69

59.488كفاء رزٌج مهدي جاسم المسعودي70

59.415مصطفى عباس فاضل أحمد الالري71

59.294صابرٌن شمال ٌاسر حاجم العماري72

59.054نورة هاشم عبود محمد الطرف73ً

58.590أنعام صباح خضٌر محمد المسعودي74

58.373مسلم كرٌم ناجً إبراهٌم المسعودي75

58.247زٌنب عبد اإله ٌحٌى جابر عكلة76

58.239زٌنب عالء محً سرهٌد نصراوي77

58.228سجاد قاسم كاظم عطٌة آل فتلة78

58.098منتظر محمد جواد كاظم سعٌد وتوت79

57.859محمد مطر داخل رواش الغزي80

57.761زكرٌا فٌاض رحٌم سوادي الجابري81

57.743ضحى محمود شاكر عباس المٌال82ً

57.671أحمد باسم جعفر صالح النجار83

57.399حمزة كاظم حسٌن رشٌد الرشٌد84

57.259حٌدر نعمة حمٌد حسن الطرف85ً

57.178دعاء سالم حسن حمزة الشاٌب86

56.944أحمد هاشم محمد علوش87

56.665تبارك محمد كاظم علً كاظم آل علو88

56.548علً سعدون نعمة حسٌن الوزن89ً

56.523مٌسون صافً أحمد عبد الغانم90ً

56.096أحمد مهدي عباس نعمة91
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55.429حٌدر زاهد علٌوي كاظم الدعم92ً

55.425فاطمة كاظم عبود معكلو آل زغٌر93

55.384تاجان رعد محمد طاهر الخزعل94ً

55.364مصطفى إبراهٌم عبد الكاظم عبٌد95

55.320إبتهال جواد كاظم عبد الرضا االسدي96

54.935زٌنة علً عبد الهادي ناصر العلوش97

54.468أساور عقٌل محمد رشٌد اآللوس98ً

54.389صفاء جبار عبد عون حمزة الكركوش99ً

54.292منعم طالب ٌاس عباس جمال100ً

54.100مهند تركً عبد الخضر مزعل المسعودي101

53.679ختام محمد رحٌم عزٌز ال حمود102

53.655رواء كاظم علً ثامر المعموري103

53.404محمد أٌاد نعمة جبر الغراب104ً
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