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76.865387احيائي/ علميزيد رزاق عبد أيوب هاشم1

76.865387علميايات علي عبيد كشاش2

76.865387علميوليد خالد عبدالحسين صبيح3

76.865387احيائي/ علميولي حسين محمد نعمة4

76.865387علميقبس علي ابراهيم جبار5

76.865387احيائي/ علميمرتضى عصام ابو الشون عبيد6

76.865387احيائي/ علميعلي عبد الزهرة ارحيم جبار7

76.865387علمياحمد كاظم حماد عنون8

76.865387احيائي/ علميحسن بشار رحيم كاظم9

76.834616احيائي/ علميعباس عبد المنعم عباس ولي10

76.834616احيائي/ علميمصطفى ثائر عبد الحسين علوان11

76.834616احيائي/ علميامل محمد هادي عزوز12

76.834616احيائي/ علميعمار ناجح جبار خماط13

76.834616احيائي/ علميمعالي حسن عبد زيد حسين14

76.834616احيائي/ علميعلي كاظم جبار كاظم الخزاعي15

76.834616احيائي/ علميساره حيدر محمدعلي هادي16

76.834616احيائي/ علميمصطفى سالم هادي عباس17

76.834616احيائي/ علميسعيد قاسم محمد دحام18

76.834616احيائي/ علميمحمد ناظم منذور حسين الوطيفي19

76.834616احيائي/ علميزينب عباس فاضل محمد20

76.715377علميمثنى رحيم ساير محمد21

76.715377احيائي/ علميخالد وليد ابراهيم خضر22

76.715377علميحسين ماجد امانه محمد23

76.715377علميحسين عواد كاظم علوان24

76.715377احيائي/ علميعباس علي جبار جياد25

76.715377علميصادق فاضل حسين علي26

76.715377احيائي/ علميزهراء رعد ادريس مزهر27
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76.715377احيائي/ علميهالل رياح نهير هالل28

76.715377علميسنين زمان خضير عمران29

76.674606احيائي/ علمياحمد عبدالحمزه عبدالحسين زغير30

76.674606احيائي/ علميبتول عباس جبر حسين31

76.674606احيائي/ علمياحمد جبار كاظم فرحان32

76.674606احيائي/ علميهدى عالوي عبد حمادي33

76.674606احيائي/ علميضرغام جبار علي كاظم34

76.674606احيائي/ علميايات علي مجيد محمد35

76.674606احيائي/ علميمختار حيدر عليوي عبد36

76.674606احيائي/ علميعبد هللا رحيم محمد محسن37

76.674606احيائي/ علميمحمد ناجي عزيز طلب38

76.674606احيائي/ علميسجاد محمد لوزان عاجل39

76.674606احيائي/ علميحيدر محمد عباس هاشم40

76.575367احيائي/ علميكرار حيدر عبد ساهي41

76.575367احيائي/ علميزينب لطيف نعمه كاظم42

76.575367احيائي/ علميعلي عبد العزيز عبد الرزاق عبد العزيز43

76.575367علميزمام محمود خليل صالح44

76.575367احيائي/ علمياحمد ابراهيم مالك عريبي45

76.504596احيائي/ علميزهراء جواد هاشم محمد46

76.504596احيائي/ علميمحمد باقر فاضل عباس علي قاسم47

76.504596احيائي/ علميمحمد محسن عجه طحيور48

76.504596احيائي/ علميزينب حسين خومان كاظم49

76.504596احيائي/ علميمحمد عقيل ناهي عربي50

76.504596احيائي/ علميطيبه مهند جاسم عبدهللا51

76.504596احيائي/ علميقاسم محمد علي خضر52

76.504596احيائي/ علميايمان سامي كامل عباس53

76.504596احيائي/ علميمجتبى قيس نعيم خضير54

76.504596احيائي/ علمياحمد حسين عبد حسن55



76.504596احيائي/ علميعلي تحسين علي جبر56

76.504596احيائي/ علميعلي حسن كاظم عبد57

76.504596احيائي/ علميمنتظر فليح عبد الحمزة هادي58

76.504596احيائي/ علميزينب هادي تايه حسين59

76.504596احيائي/ علمياصيل سامي خيون عبدهللا60

76.435357احيائي/ علميمحمد عالوي حسين عالل61

76.435357احيائي/ علميزهراء علي حسن عبود62

76.435357احيائي/ علميكرار قاسم مخور جاسم63

76.435357علميعلي جواد كاظم عمران64

76.435357علميمهند علي حسين غريب65

76.435357احيائي/ علميأمير مهلهل وناس حسنون66

76.435357علميداود سالم جاسم مطير67

76.435357احيائي/ علميبنين كريم ساير محمد68

76.334586احيائي/ علميحسين راضي كاظم كنكون69

76.334586احيائي/ علميعباس عادل حسن احمد70

76.334586احيائي/ علميحارث عباس جبر فهد71

76.334586احيائي/ علميرحاب جاسم محمد مطشر72

76.334586احيائي/ علميليليان عبداالمير شنان هاشم73

76.334586احيائي/ علميباقر حمزه رهيف اميشي74

76.334586احيائي/ علميمشعل خليف سهيل كاظم75

76.334586احيائي/ علميأمين أحمد فليح حسن76

76.334586احيائي/ علميحوراء محمد سعيد مكصد77

76.334586احيائي/ علميحسين كاظم جبر مرزة78

76.334586احيائي/ علميمحمدالصادق محمد برهان هاشم79

76.334586احيائي/ علميبتول خالد هادي عطيوي80

76.334586احيائي/ علميمحمد مطر حميدي حمود81

76.334586احيائي/ علميفاطمه حيدر اعبيس خفيف82

76.334586احيائي/ علميرحاب جاسم محمد مطشر83



76.334586احيائي/ علميعباس مجيد كامل عزوز84

76.334586احيائي/ علميبنين حمادي مجيد عبد البديري85

76.295347علميحيدر عبد الكاظم علي قنبر86

76.295347علميسجاد جواد موسئ لطيف87

76.295347علميزهراء كاظم معن خضير88

76.295347علميسجاد عالء حسين محمد89

76.295347احيائي/ علميعلي رزاق جاسم إبراهيم90

76.295347علميكرار جبار شبالوي كشاش91

76.295347علميهند مؤيد حاتم علي92

76.295347علمينورا مرتضى جاسم حنتوش93

76.174576احيائي/ علميحيدر حسين محمد محيسن94

76.174576احيائي/ علميزينب علي بدر سوادي95

76.174576احيائي/ علميحسين محسن جاسم عبدالنبي96

76.174576احيائي/ علميصدى كريم مهاوش كاظم97

76.174576احيائي/ علميصفاء ناصر باشي نشعان98

76.174576احيائي/ علميعلي عبدالرحمن غانم سلمان99

76.174576احيائي/ علميوليد سعدون جاسم صفيح100

76.174576احيائي/ علميزهراء رياض محمد سلطان101

76.174576احيائي/ علميحسيب ابراهيم حسين عبدهللا102

76.174576احيائي/ علميحسين محمد عبد الكاظم غازي103
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