
المجموعالمعدلاالسم ت
79.57557علميصادق فياض بزون حمزه1

79.57557علمياحمد خيري عبدزيد عبدالحسين2

79.57557احيائي/ علميزينب كاظم مطلك عباس3

79.57557احيائي/ علميزيد عباس محمد دريفش4

79.57557علميفرح عبد المحسن لهمود مسعر5

79.57557احيائي/ علميعلي رائد سالم عباس عبد6

79.57557علميايات اثير فاضل عبد التميمي7

79.57557علميزينب داود سلمان صالل8

79.57557احيائي/ علميايات عباس فاضل جاسم9

79.57557علميبشرى شيحان علوان حبول10

79.50477احيائي/ علميمحمد الباقر حسن محمد ناشي11

79.50477احيائي/ علمياحمد ناظم وهيب حيوان12

79.50477احيائي/ علميسجاد وادي أمسيور حسان البديري13

79.50477احيائي/ علميمرام ماجد عبود جابر14

79.50477احيائي/ علميحوراء محمد وحيد15

79.50477احيائي/ علميعلي ثامر سعيد عبيد16

79.50477احيائي/ علميقاسم جبار شكاره توتك17

79.50477احيائي/ علمياحمد ناظم وهيب حيوان18

79.50477احيائي/ علمياحالم عبد الرضا علي سعد19

79.50477احيائي/ علميحسين كاظم سعد جاسم20

79.50477احيائي/ علميزيد عالوي عباس سلطان21

79.50477احيائي/ علمياسباك محمود محمد احميد22

79.43556علميزينب حسين علي حسن23

79.43556احيائي/ علميفاطمه نعمه لهمود شندوخ24

79.43556احيائي/ علميحسن رحيم عبدهللا حمد25

79.43556احيائي/ علميزينب علي محسن عالوي26

79.43556احيائي/ علميزهراء محمد هاتف مال هللا27

79.43556علميفاطمة الزهراء نجاح سعيد عبد هللا28

79.43556علميمحمد حسين عباس هوله29

79.43556احيائي/ علميعمر سامي مرموص محمد30

79.43556احيائي/ علميصادق ناصر عبيد منذور31

79.33476احيائي/ علمياسراء قاسم محمد حسين الكنيو32

79.33476احيائي/ علميعلي المرتضى هادي صاحب حساني33

79.33476احيائي/ علميعباس حامد هادي محمد العرجاوي34

79.33476احيائي/ علميحوراء عبد هللا أزبوني عبدهللا35

79.33476احيائي/ علميقاسم حسن جابر عبد عون الجبوري36

79.33476احيائي/ علميكرار علي عبد جياد37

79.33476احيائي/ علميحسنين حيدر حسون ميشي38
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79.33476احيائي/ علميبنت الهدى باسم محمد كريم39

79.33476احيائي/ علميحسن عبد الهادي حمزه عبيد40

79.33476احيائي/ علميمنتظر عبد الحسين جعفر صابر41

79.33476احيائي/ علميعذراء صبيح حسن جاسب42

79.33476احيائي/ علميغدير زيارة عبدالحسين جبر43

79.33476احيائي/ علميعلي ماجد فاضل جاسم الجنابي44

79.33476احيائي/ علميتقى سلمان جساب سراك45

79.33476احيائي/ علميعلي مرتضى حسن فليح46

79.33476احيائي/ علميمريم عبيد جابر تايه47

79.33476احيائي/ علميعلي حمزة ياسر عباس48

79.29555علميزهراء محمد مري عبيد49

79.29555علميرتاج محمد حسن شاكر ناصر50

79.29555علميخالدة رحيم صباح خلخال51

79.29555علمينور فاظل حسين كاظم52

79.29555احيائي/ علميمهدي زيدان خليف سلمان الغريباوي53

79.29555احيائي/ علميمهدي زيدان خليف سلمان54

79.29555علميناجي عدنان خلف محمد55

79.29555علميياسر عناد خضير علي56

79.29555احيائي/ علميباقر رحمن جلود عويد السعيدي57

79.29555علميحميد عباس حميد حسين58

79.17475احيائي/ علميعلي سعد ساهي حمود59

79.17475احيائي/ علميعلي سعد كشاش عبيس60

79.17475احيائي/ علميمنتظر علي حسين غميس61

79.17475احيائي/ علميجوده عبد الكريم جوده علي62

79.17475احيائي/ علميزهراء ماجد راسم جبار63

79.17475احيائي/ علميرقية رسمي عبد الحمزه64

79.17475احيائي/ علميزهراء كاظم جاسم علوان65

79.17475احيائي/ علميصادق بشير حسين فنجان66

79.17475احيائي/ علميايات حاكم جوده جالب67

79.17475احيائي/ علميقاسم عظيم حاتم طوينه العرداوي68

79.17475احيائي/ علميكرار شاكر عبد الشاه علي69

79.17475احيائي/ علميحسين علي عبدالكاظم علي70

79.17475احيائي/ علميمؤمل كاظم كاطع حسين71

79.17475احيائي/ علميعباس توفيق عليوي ادريس72

79.17475احيائي/ علميزهراء سلمان حسن كروال73

79.17475احيائي/ علميكرار حيدر عداي جاسم74

79.17475احيائي/ علميحوراء عبيس جموع حسين75

79.17475احيائي/ علميسيف علي جبس صالح76

79.17475احيائي/ علميباقر نعيم جواد كاظم77

79.17475احيائي/ علميسيف جالل عبد الرضا علي78

79.14554علميمصطفى سعد حبيب جواد79

79.14554علميمنا ميثم عبدالحمزة غزيوي80



79.14554احيائي/ علميعباس جواد طاهر شبيب81

79.14554علميمعتز منعم كاظم جبار82

79.14554علميمحمد علي محمد طاهر83

79.14554علميزهراء ازهر عبدالعزيز محمد84

79.14554علميمصطفى محمد عبد الزهراء هندي85

79.14554احيائي/ علميمحمد شاوردي حمزه محسن86

79.14554احيائي/ علميعلي حسين زين العابدين سليمان87

79.14554احيائي/ علمياحمد كافي رجه سلمان88

79.14554علميتماره صالح عبداالمير مخيف89

79.00474احيائي/ علميصفا فؤاد غالي وادي90

79.00474احيائي/ علميريام عباس حسن حمود91

79.00474احيائي/ علميمحمد عاتي شريف ربيح92

79.00474احيائي/ علميحسين علي عزيز عيدان93

79.00474احيائي/ علميفاطمه محمد لفتة عباس94

79.00474احيائي/ علمياحمد كاظم عبيد حسون95

79.00474احيائي/ علميتبارك شوجه عمران حسون96

79.00474احيائي/ علميمنير محمد مهدي صاحب97

79.00474احيائي/ علميمريم عدنان جاسم عذاب98

79.00474احيائي/ علميمنتظر علي عباس عليوي99

79.00474احيائي/ علميمنتظر طاهر علوان حسين100

79.00474احيائي/ علميعباس عواد جباري ثغاب101

79.00474احيائي/ علميحوراء عطا هللا حمزه حمادي صبر102

79.00553علميزهراء خطار هربود كاشر103

79.00553علميزهراء حسين حسن حسين104

79.00553احيائي/ علميالود حيدر عبدالواحد عريبي105

79.00474احيائي/ علميزيد صباح فخري عطيه106

79.00474احيائي/ علمينريمان هالل حسان بدر107

79.00474احيائي/ علميزينب هالل علوان شريف108

79.00553احيائي/ علميعبدالرحمن عدنان محمد محمود109

79.00553علمياحمد حسين جواد محمد110

79.00553علميمرتضى عبد العظيم عبد الحسين جالب111

79.00553احيائي/ علميوضاح مهدي صالح فندي112

79.00553احيائي/ علميتبارك حسن جبار فصوع113

79.00553تمريضغدير حيدر ياسر محمد114

78.86552احيائي/ علمينورالهدى محمد حمزه حسن115

78.83473احيائي/ علميمرتضى جابر كاظم شعالن116

78.83473احيائي/ علميمحمد نعيم عبد زيد بردان117

78.83473احيائي/ علميزهراء جواد كاظم حسن118

78.83473احيائي/ علميعلي لطيف عبيد حمزه119

78.83473احيائي/ علميعبير نجاح موسى مطرود120

78.83473احيائي/ علميمصطفى سعيد حميد حمادي121

78.83473احيائي/ علميصالح ماجد ثجيل حزام122



78.83473احيائي/ علميحنين فالح عبد الكاظم حسن123

78.83473احيائي/ علميمحمد رضا حسين كاظم124

78.83473احيائي/ علميزهراء باسم عبيد محسن125

78.83473احيائي/ علميمصطفى اركان صاحب عباس126

78.83473احيائي/ علميعبير نجاح موسى مطرود127

78.83473احيائي/ علميعبير نجاح موسى مطرود128

78.83473احيائي/ علميمنتظر عدنان راهي عبد الكاظم العايدي129

78.83473احيائي/ علميحيدر حازم حسين جايش130

78.83473احيائي/ علميحسين طالب مالك علي131

78.75630تمريضايمان هادي عويز حنتوش132

78.71551احيائي/ علميمنتظر حسين منصور صافي133

78.71551احيائي/ علميامير ياسين عبد خشان134

78.71551علميعقيل جالل امحان سلطان135

78.71551احيائي/ علميعون عبد العباس شذر فليح136

78.71551احيائي/ علميسجاد حسين هالل جاسم137

78.71551علميدعاء عادل محمد يوسف138

78.71551علميمحمد خضر يوسف ابراهيم139

78.71551تمريضتقى جواد كاظم مجلي140

78.67472احيائي/ علميحسن جميل ناصر حسين العليوي141

78.67472احيائي/ علميانفال حيدر نعمه مجدي المحنه142

78.67472احيائي/ علمينور يعقوب يوسف شاكر143

78.67472احيائي/ علميمقتدى ماجد صكبان ناصر ال عكل144

78.67472احيائي/ علمينبأ علي دغيم بدر145

78.67472احيائي/ علميمحمد باقر احمد كحط حسن146

78.67472احيائي/ علميمحمد علوان كاظم المي147

78.67472احيائي/ علمياحمد وليد كامل محمود148

78.67472احيائي/ علميأحمدقائد كريم يوسف149

78.67472احيائي/ علميحسين عبدالرزاق باقر بكتاش150

78.67472احيائي/ علميالمنتظر حسام علي محمد151

78.67472احيائي/ علمياحمد هاشم عبد زيد علي152

78.67472احيائي/ علميعبد القادر عدنان ندا محمد153

78.67472احيائي/ علميايوب حبيب هاشم جاسم154

78.67472احيائي/ علميالياس طالل قاسم الياس155

78.67472احيائي/ علميحسين فالح فرج زباله156

78.67472احيائي/ علميفاطمة عباس جبار شنان157

78.57550علميزينب خضير عباس حسن158

78.57550علميعمار حميد رزاق بندر159

78.57550علميصفا مرزة نوري ربيع160

78.57550علميعباس خضير مرزوك حمزه161

78.57550علميحسين مالك صادق جواد162

78.57550علميمصطفى غازي مدلول كاظم163



78.57550علميعلي عباس حضيري عبدهللا164

78.57550علميايناس سعد جبار فاضل165

78.57550احيائي/ علميرسل عدي عباس حنتوش166

78.57550علميهاله مرزه عبد الحسين عبيد167

78.50471احيائي/ علميحازم حبيب جاسم محمد168

78.50471احيائي/ علميعيسى رحيم حرب كمر169

78.50471احيائي/ علميكرار يوسف فاخر ياسين170

78.50471احيائي/ علميامير كريم هزاع مصحب171

78.50471احيائي/ علميحسن صالح رشيد ريه172

78.50471احيائي/ علمينور رحيم جبر مهنه173

78.50471احيائي/ علميحبيب احمد عبد الحسن مراد174

78.43549احيائي/ علميسجاد منشد نزال جباره العبادي175

78.43549علميحسن سالم طاهر محسن176

78.43549احيائي/ علميمصطفى ظاهر عطيه خضير177

78.33470احيائي/ علميدعاء علي عويد عباس178

78.33470احيائي/ علميابرار عقيل جعفر كاظم179

78.33470احيائي/ علميمصدق محمد صاحب احمد180

78.33470احيائي/ علميمحمد فالح حسن كاظم181

78.33470احيائي/ علميمهدي صالح جندي ناصر182

78.33470احيائي/ علميديار عبداالمير عزيز حبيب183

78.33470احيائي/ علميشيماء عبداالله علي حسين184

78.33470احيائي/ علميفاطمه صباح نعيم حسين185

78.33470احيائي/ علميسجاد مهدي عبدالصاحب محمد186

78.33470احيائي/ علميزهراء سعد عبد راضي187

78.33470احيائي/ علميرواء راضي سلمان هميم188

78.33470احيائي/ علمينور نعيم جليل عبد البديري189

78.33470احيائي/ علميرواء راضي سلمان هميم190

78.33470احيائي/ علميديار نعمة رحم جابر191

78.33470احيائي/ علميذوالفقار شاكر كاظم محمد192

78.33470احيائي/ علميضياءاحمد هاديشخير193

78.29548احيائي/ علميزهراء حيدر خليل عيسى194

78.29548علميمريم جعفر عباس هادي195

78.29548علمينور ماجد حميد جبار196

78.29548احيائي/ علميعباس كريم كاطع روضان197

78.29548علمينوران عبدالهادي مهدي محسن198

78.29548علميازهار جالب شعالن ماشي199

78.29548احيائي/ علميسجاد جاسم محمد يونس200

78.29548احيائي/ علميمحمد هاشم حميدي حمزة201

78.29548احيائي/ علميشيماء جاسم عبد داخل202

78.29548علميحمادي عبد العزيز حمادي اخضير203
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