
عدد الموادالمجموع المعدل الفرعاالسم ت

78.174696احيائي/ علميياسر عقيل نور علي1

78.174696احيائي/ علميمنتظر قاسم حسن محمد االعاجيب2

78.174696احيائي/ علميسجاد احمد زايد عبد علي السهالني3

78.174696احيائي/ علميعمار حامد ريشان جبح4

78.174696احيائي/ علميسجاد جميل هاشم كاظم5

78.174696احيائي/ علميباقر خالد مزهر خليف6

78.174696احيائي/ علميعذراء رحيم كاظم ناصر7

78.174696احيائي/ علميبهاء فاضل رحيم بديهي8

78.174696احيائي/ علميبنين رعد عباس جواد9

78.174696احيائي/ علميكرار عماد كاظم حميدي10

78.174696احيائي/ علميعبد الرحمن احمد كريم كاظم البديري11

78.174696احيائي/ علميسارة حيدر عبدهللا حسون12

78.174696احيائي/ علميزينب عباس يونس يوسف13

78.174696احيائي/ علميهاشم وعد حسين محمد14

78.174696احيائي/ علميزيد ميثم شجاوي حسين15

78.145477احيائي/ علميعلي حسين حسن موسى16

78.145477علميهدى هادي أحمد عباس17

78.145477علميمحمد قيس محي الدين قاسم18

78.145477علميسجاد علي كاظم محمد19

78.145477احيائي/ علميرمضان يونس حامد جنيد20

78.004686احيائي/ علميرؤيا حيدر باقر احمد21

78.005467احيائي/ علمييونس علي رحيم عبد العباس22

78.005467احيائي/ علميعباس علي اصغر محمود عباس23

78.004686احيائي/ علمياسامة عبدالعباس هالل حسان24

78.004686احيائي/ علميزينب قاسم حنون علي25

78.004686احيائي/ علميمؤمل عامر حسن عبدهللا26

78.004686احيائي/ علميعبدهللا هالل محارب ثويني27

78.004686احيائي/ علميعباس علي عايش سلمان28

78.004686احيائي/ علميانتظار ناظم سوادي مهدي29

78.004686احيائي/ علميعبد الصمد عباس شرشاب نوار30

78.004686احيائي/ علميكرار شعالن سلمان فرحان31

78.004686احيائي/ علميوسام علي حسين محمد32

78.004686احيائي/ علميياسر صالح ابو الشون فليح33
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78.004686احيائي/ علميحسين سمير صافي عبد34

78.005467احيائي/ علميخالد نعيم والي عبد الحسين35

77.865457احيائي/ علميامين خليل اسماعيل ابراهيم36

77.865457علميرفل قاسم حمزة سلمان37

77.865457احيائي/ علميبنين حاكم عمران علوان38

77.865457علميمريم فالح عباس جاسم39

77.865457علميدعاء عبداالمير عبدالكاظم عسل40

77.865457علميليث منشد مهدي حسون41

77.865457علميفاطمة كريم كاظم شنون42

77.834676احيائي/ علميعلي حبيب خليف محل43

77.834676احيائي/ علميكرار كامل جياد فرعون الشنين44

77.834676احيائي/ علميفرهاد وليد ياسين خضر الكوراني45

77.834676احيائي/ علميمحسن هالل برهان حسين البوغربي46

77.834676احيائي/ علميمنصور سعيد حسن عبود47

77.834676احيائي/ علميعلي مشتاق طالب عبد48

77.834676احيائي/ علمييوسف حسام جميل كاظم49

77.834676احيائي/ علميزينه محمد هادي بعيوي النصري50

77.834676احيائي/ علميمروه علي فالح حسن51

77.834676احيائي/ علميزهراء سمير حسين دوهان52

77.715447علميسجاد حامد عبد الكاظم ذياب53

77.715447علميصفى هادي كوشان عوفي الشيباوي54

77.674666احيائي/ علميمرتضى نعيم مانع جاسم55

77.674666احيائي/ علميمريم عبدهللا لفته عبد56

77.674666احيائي/ علميزين العابدين علي جبر عبيد57

77.674666احيائي/ علميعبير حسين كطيف خالد58

77.674666احيائي/ علميصفا رزاق خلف حمزة59

77.674666احيائي/ علميزين العابدين علي ضمد هويم60

77.674666احيائي/ علميسجاد فراس عواجه كنكون61

77.674666احيائي/ علميهاجر حسين محي عزوز62

77.674666احيائي/ علميزيد علي حسين جبر63

77.674666احيائي/ علميكاظم ترمن دردوح افحش64

77.575437احيائي/ علميمصطفى عبد االمير عبد الحسين كاظم65

77.575437علميليث عبود جبر حسين66

77.575437علميدعاء عبد الحسين جواد كاظم67

77.575437علميجبرائيل عبد الكريم كاظم عباس68

77.575437احيائي/ علميحسن عقيل هادي نوماس69

77.575437احيائي/ علميعذراء سعد نعمه جواد70

77.575437علميكرار ميثم زكي شنين71

77.504656احيائي/ علميمرتضى محمد هندي كاطع72

77.504656احيائي/ علميعبد هللا صالح مشير عباس73

77.504656احيائي/ علميمنتظر رزاق محمدرضا رحيم74



77.504656احيائي/ علميمحمد صبيح جاسم جبر75

77.504656احيائي/ علميفاضل فالح خشان عجه76

77.504656احيائي/ علميفاطمة ضاري كرمول ظاهر77

77.504656احيائي/ علميايمن حميد جاسم محمد78

77.504656احيائي/ علميفجر هاني عبدالحمزة خضير79

77.504656احيائي/ علميرضا اسعد جاسم محمد80

77.504656احيائي/ علميمحمد ماهر سهيل عبدهللا81

77.504656احيائي/ علميسجاد عباس كامل كاظم82

77.504656احيائي/ علميحسن عزيز عبد فضل83

77.504656احيائي/ علميرقيه قيس علي شنيع84

77.504656احيائي/ علميرضا اسعد جاسم محمد85

77.504656احيائي/ علميكوثر محمد جواد سلمان86

77.435427احيائي/ علميعلي حسين ناجي حاجم المكدمي87

77.435427احيائي/ علميعلي حميد علي سهر88

77.435427علميعلي هادي عبيد علوان89

77.435427علميعبدهللا احمد جاسم محمد90

77.435427علمياحمد نوري مشحوت ناصر91

77.435427علميساره موسى علي ابراهيم92

77.435427احيائي/ علميعلي حسين سليم جبر93

77.435427علميمنتظر فاضل خضير بري94

77.435427علميحسين حمزه سعد عبيد95

77.435427علميزبيده حسن حسين كاظم العرباوي96

77.435427علميهاله رياض مهدي حسين97

77.435427احيائي/ علميعبد هللا ثجيل عبد محمد98

77.435427احيائي/ علميحسن جعفر عبد الحسن جبر99

77.334646احيائي/ علميدعاء عالء وحيد حسين100

77.334646احيائي/ علميمنير صفاء مهدي خلف101

77.334646احيائي/ علميعلي اكبر وهاب غني عبود102

77.334646احيائي/ علميسجاد نعمة زبيري حسين103

77.334646احيائي/ علميضياء رحيم عبد الزهره رحيم104

77.334646احيائي/ علميناطق محمد عراك عناد105

77.334646احيائي/ علميعلي ناصر رحيم راضي106

77.334646احيائي/ علميزينب جابر جالب كاظم107

77.334646احيائي/ علميطيبه هيثم سالم عبدالحسين108

77.334646احيائي/ علميايات جواد محمد عبيس109

77.334646احيائي/ علميحسين كريم عبد محمد110

77.334646احيائي/ علمياحمد حازم محمد حافظ111

77.334646احيائي/ علميتبارك نزار جاسم محمد112

77.334646احيائي/ علميمرتضى حميد عبد كاطع113

77.334646احيائي/ علميبنين نجم عبدالحسين رحم114

77.334646احيائي/ علميحسين عصام حميد رحيل النصرهللا115

77.334646احيائي/ علميدعاء احمد حبيب جارهللا116



77.334646احيائي/ علميعفاف عباس سعيد مقصد117

77.295417احيائي/ علميجعفر صادق بدر صبيح118

77.295417احيائي/ علميحسين علي حسان مجلي119

77.295417علميكاظم علي حسين مطر120

77.295417احيائي/ علميعقيل ميسر بكداش حمد121

77.295417احيائي/ علميمحمد جبار بليس عذار122

77.295417احيائي/ علمياحمد فرحان مطرود عبيد123

77.174636احيائي/ علميمحمد عباس محمد بخيت الجبوري124

77.174636احيائي/ علميسجاد جاسب حبش سلمان125

77.174636احيائي/ علميبنين محمد كاظم جاسم126

77.174636احيائي/ علمياالء عبدعلي حمزة عبد127

77.174636احيائي/ علميعباس اسماعيل محسن عبد128

77.174636احيائي/ علميعلي شهيد حسن عمران129

77.174636احيائي/ علميحيدر نصير عبد االمير يحيى130

77.174636احيائي/ علميمصطفى صدام فاضل عبيس131

77.174636احيائي/ علميمحمد ساجد حسين ناجي132

77.174636احيائي/ علميهدى ناجي حسين كشاش133

77.174636علميحنين صالح حاكم رسن134

77.174636احيائي/ علميزهراء عباس حسن تعبان135

77.145407علميمسلم محمد كريم جنديل136

77.145407احيائي/ علميعلي نجم عبد علي137

77.145407احيائي/ علمينبا كاظم حسوني غضبان138

77.145407احيائي/ علميضياء عامر خوام لذيذ139

77.145407علميمحمد علي جبر رباط140

77.145407احيائي/ علميمحمد صالح صالح طارش141

77.145407احيائي/ علميصالح اسماعيل محمد عبدهللا142

77.004626احيائي/ علمياالء غانم حمزه غبن143

77.004626احيائي/ علميشاكر كريم جواد كاظم144

77.004626احيائي/ علميمؤمل سالم عارف عبدالهادي145

77.004626احيائي/ علمياحمد سعدون احمد علي الرباكي146

77.004626احيائي/ علميزهراء شهد طبيج مطرود البدري147

77.005397احيائي/ علمينور ميري حسين ياسر148

77.005397احيائي/ علميهاني حسان عبد االمير منسي149

77.005397احيائي/ علمياحمد عبدهللا حمد نايف150

77.005397احيائي/ علميحسين عالوي داخل بطوش151

77.005397احيائي/ علمياحمد سامي حسون حساني152

77.004626احيائي/ علمينور احسان علوان ناصر153

77.004626احيائي/ علميبراق سالل عبد فرحان الحمزاوي154

77.004626احيائي/ علمينبيل نجم عبد طراد الكرعاوي155

77.004626احيائي/ علميمنتظر فالح حسن فهد156

77.004626احيائي/ علميضحى موجد عكموش هليل157

77.004626احيائي/ علميعلي احمد عبد العال محمد158



77.004626احيائي/ علميسجاد عايد خلف عبد159

77.004626احيائي/ علمياسراء علي فاضل عبد160

77.004626احيائي/ علمياحمد معن عبد االله محسن161

77.004626احيائي/ علميمحمد باقر ناظم خويط شويع162

77.004626احيائي/ علميساره سليم هادي جواد163

77.004626احيائي/ علميزهراء نجاح كاظم مؤمن164

77.004626احيائي/ علمينور احسان علوان ناصر165

77.004626احيائي/ علميثناء عبدالرزاق جياد عبدهللا166

77.004626احيائي/ علميعمار رعد مونس كاظم167

77.004626احيائي/ علميزينب شاكر خسير كاظم168

77.004626احيائي/ علميزهراء نجاح كاظم مؤمن169

77.005397علميزينب حسين جازع بطي170

77.005397احيائي/ علميلمياء حميد علي هنون حسين171

77.005397علمياحمد مسلم شطب علي172

77.005397علميرسل عبد الرضا طعمة إبراهيم173

77.005397علميمريم حسن حاتم جبر174

77.005397علميعهد رعد مناحي عيدان175

77.005397علميايالف محمد فليح حسين176

77.005397احيائي/ علميعباس جاسم محمد شنشول الطعيمه177

77.005397احيائي/ علميلمياء حميد علي هنون حسين178

77.005397علميمحمد هاني علي عبيس179


