
 

القسم النهائً%المعدلالمجموعفرع الدراسةالجنساسم الطالب الرباعًالرقم االمتحانًت

الرٌاضٌات45965.57تطبٌقًذكرابراهٌم جلٌل صبٌح مسٌر االبراهٌم1161851067002ً

الرٌاضٌات43161.57تطبٌقًذكراحمد علً نوري علً الساري2161851027005

الرٌاضٌات48869.71تطبٌقًذكراحمد هٌثم احمد خنفر العضب3201851001011

الرٌاضٌات48268.86تطبٌقًانثىاسراء سعد حمٌد حسٌن 4161852231004

الرٌاضٌات44563.57تطبٌقًانثىاسماء عبدالودود عبدهللا عبدالجبار5161852152001

الرٌاضٌات46165.86تطبٌقًانثىالبتول مصطفى كاظم عبد هللا الحسان6161852170002ً

الرٌاضٌات42560.71احٌائً ذكرالحسن هٌثم مصطفى عبد الواحد المظفر7161841084011

الرٌاضٌات45665.14علمًانثىانعام عواد علً شكران العبودي8273100004

الرٌاضٌات44463.43تطبٌقًانثىاٌات احمد عبدالستار عبدالنب9161852240004ً

الرٌاضٌات47567.86تطبٌقًانثىاٌة ناظم حمود سمٌر االسدي10161852176012

الرٌاضٌات43662.29تطبٌقًانثىأمنة ٌاسٌن محمود حسٌن العجٌم11161752220002ً

الرٌاضٌات45064.29تطبٌقًانثىبدور علً محٌسن صمد المحمود12161852380012

الرٌاضٌات43962.71تطبٌقًانثىتبارك راهً حاتم صوالغ عبودي13161852171004

الرٌاضٌات46366.14تطبٌقًانثىحباٌب حمدي حافظ شبٌب14161852277006

الرٌاضٌات44663.71تطبٌقًذكرحسن علً فٌاض زاٌر15161851013009

الرٌاضٌات44263.14تطبٌقًذكرحسن لفته حسٌن صنٌخ16161851013010

الرٌاضٌات46666.57علمًذكرحسٌن عبدالزهرة ناهً منصور17161611307007

الرٌاضٌات44763.86تطبٌقًذكرحسٌن علً كرٌم جاسم 18161821025009

الرٌاضٌات46666.57تطبٌقًانثىحنٌن اسعد ورواش فاضل 19161852268011

الرٌاضٌات43161.57تطبٌقًانثىحنٌن ٌعرب محمد صادق اسماعٌل20161752240024

الرٌاضٌات42060.00صناعًذكر (معلم)حٌدر عبدالكرٌم جاسم عبدالرضا21

الرٌاضٌات49570.71تطبٌقًذكرخلٌل عبد الباسط عبد المجٌد خلٌل 22161751008013

الرٌاضٌات45665.14احٌائً انثىدعاء محمد طارق عباس 23161842146007

الرٌاضٌات42260.29تطبٌقًانثىدعاء محمد غضبان علً السلمان24161852168011

الرٌاضٌات42660.86تطبٌقًانثىدعاء محمد مدٌخن مجٌد25161852226033

الرٌاضٌات48569.29تطبٌقًانثىزهراء اسعد لعٌبً علوان ال حمٌد26161852278004

الرٌاضٌات43061.43تطبٌقًانثىزهراء حسٌن علً ناصر الصٌمري27161852176036

الرٌاضٌات46566.43تطبٌقًانثىزهراء علً ناصر محمد السٌد نور28161752158011

الرٌاضٌات44062.86تطبٌقًانثىزهراء فٌصل معٌدي محسن الدٌراوي29161852150013

الرٌاضٌات44463.43تطبٌقًانثىزٌنب امٌن شلش هالل30161852277010

الرٌاضٌات43962.71احٌائً انثىزٌنب حسن نجم عبدهللا الدٌراوي31161842177004

الرٌاضٌات42260.29تطبٌقًانثىزٌنب كاظم طلٌب خصاف المحمد32161852213010

الرٌاضٌات43462.00تطبٌقًانثىسارة رعد جاسب حٌدر المحسن33161852176066

الرٌاضٌات42660.86احٌائً انثىسرى سمٌر رحٌم عبود الجبٌناوي34161742162021

الرٌاضٌات45364.71تطبٌقًذكرسهر حسن مالك عبدالصاحب35161851340014

الرٌاضٌات50472.00تطبٌقًذكرسٌف جعفر جواد كاظم 36161851013031

الرٌاضٌات46566.43تطبٌقًانثىشهد احمد رشك عبد السٌد التمٌم37161852230016ً

الرٌاضٌات45164.43تطبٌقًانثىشهد ثابت عبد الخالق مالك السعدي38161852169076

الرٌاضٌات42861.14علمًانثىشٌرٌن علً محمد طاهر3916121230009

الرٌاضٌات42761.00تطبٌقًانثىصادق كرٌم كاظم محمد الدهٌس40161851135042

الرٌاضٌات45164.43تطبٌقًذكرصدام نعمة ابراهٌم رشم المالك41161851364114ً

الرٌاضٌات45264.57تطبٌقًذكرعبدالرزاق زكً عبدهللا حسن42161851355153

الرٌاضٌات42660.86علمًذكرعبدالستار خضٌر نعٌمه هاٌس43161611127046

الرٌاضٌات46566.43 ذكر(مدرس)عقٌل شراد مهدي صالح العٌدان448-8612063ً

الرٌاضٌات42761.00تطبٌقًذكرعلً احمد ناصر محمود الرنكور45161851046043

الرٌاضٌات49971.29تطبٌقًذكرعلً زٌد خلف شعٌب النور46161851060104
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الرٌاضٌات45765.29تطبٌقًذكرعلً عدنان كامل عبدالرضا االسدي47161851352141

الرٌاضٌات46266.00علمًذكرعلً كرٌم كاظم علً 48161611068036

الرٌاضٌات48068.57احٌائً ذكرعلً الفً ٌاسر عبٌد البوصالح49161841135021

الرٌاضٌات43462.00تطبٌقًذكرعلً محسن جبار سالم المالك50161851364169ً

الرٌاضٌات45765.29تطبٌقًذكرعلً ناظم جلٌل عوده الدٌراوي51161851307032

الرٌاضٌات47067.14تطبٌقًانثىفاطمة حسن فٌاض داٌخ صابط52161852172025

الرٌاضٌات43862.57تطبٌقًذكرفهد سالم دشر اسماري الخزعل53161851062060ً

الرٌاضٌات43161.57احٌائً ذكركاظم سعٌد رشٌد منات54141741064012ً

الرٌاضٌات45665.14تطبٌقًذكركرار رشٌد عوض كاظم الصالح55161751034110ً

الرٌاضٌات47567.86تطبٌقًذكركرار علً لفته ٌاسر المالك56161851300051ً

الرٌاضٌات45665.14تطبٌقًانثىكفاح محمد حطاب عبدهللا57161852383068

الرٌاضٌات42560.71تطبٌقًانثىلولوه كمال جمٌل مسلم 58161852216017

الرٌاضٌات50271.71تطبٌقًانثىلٌلى رٌاض محمد سهر السعد59161852243066

الرٌاضٌات45164.43تطبٌقًذكرمحمد رشٌد حسٌن منشد60161851135067

الرٌاضٌات45164.43تطبٌقًذكرمحمد عامر برٌفش حمود العلوان61161851363166

الرٌاضٌات42761.00تطبٌقًذكرمحمد عبد االمٌر محمد نجم االنصاري62161851049133

الرٌاضٌات44563.57تطبٌقًذكرمحمد مٌثم محٌل ناسً الركاب63161851355287ً

الرٌاضٌات45965.57تطبٌقًانثىمرام حسٌن علً كحٌوش الحمدان64161852184092ً

الرٌاضٌات54678.00 ذكر(مدرس)مرتضى حسٌن محمد عبدالصمد6516611014542

الرٌاضٌات42660.86تطبٌقًذكرمرتضى حسٌن مهدي لفته الدٌراوي66161851024039

الرٌاضٌات44062.86تطبٌقًذكرمرتضى عبد الباقً صالح عاتً االسدي67161851353130

الرٌاضٌات56280.29علمًانثىمروه واثق فراس عوده الشرشاوي68

الرٌاضٌات43061.43احٌائً انثىمرٌم ٌوسف لفته كنعان الموسوي69161842171025

الرٌاضٌات45865.43علمًذكرمٌثم فٌصل مندٌل حبٌب70161511083099

الرٌاضٌات44163.00تطبٌقًانثىنبأ صالح مهدي هادي الحسن 71161852264007

الرٌاضٌات43361.86تطبٌقًانثىنبأ عبد هللا شاوي ٌاسٌن العل72161852202052ً

الرٌاضٌات49170.14تطبٌقًانثىنبأ مسلم محمد عبد الزهرة العبادي73161852176105

الرٌاضٌات42360.43علمًانثىنور احمد عبدالرسول موسى العكٌل74161312165016ً

الرٌاضٌات47067.14تطبٌقًانثىنور عالء خٌري الزم أل مشٌش75161852274023

الرٌاضٌات44864.00تطبٌقًانثىنوران عبدهللا حامد عبدهللا العٌدان76161852172033ً

الرٌاضٌات46065.71تطبٌقًانثىنوره مانع جبار عودة الشرشاوي77161852184107

الرٌاضٌات43061.43علمًانثىنوف محمد فارس منوخ78161212209071

الرٌاضٌات43462.00احٌائً ذكرهادي ٌاسٌن محمود حسٌن 79161841044042

الرٌاضٌات42360.43تطبٌقًانثىوجدان غسان حمود جاسم البدران 80161852383098

الرٌاضٌات48168.71تطبٌقًذكرولٌد عبد الصاحب عثمان سلمان المازن81161751049189ً

الرٌاضٌات42961.29تطبٌقًذكرٌوسف مازن داود محمود القطران82161851021032ً
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الفٌزٌاء46466.29علمًذكرابراهٌم مٌري رحٌم جبار 1161411029001

الفٌزٌاء42360.43تطبٌقًذكراحمد صبٌح عودة حسٌن2161751371017

الفٌزٌاء44563.57تطبٌقًذكراحمد عبدالرحٌم مهدي عبد3161751301009

الفٌزٌاء42260.29احٌائً ذكراحمد عمار حمٌد طارش الشاهٌن4161841140007

الفٌزٌاء46566.43احٌائً انثىاسراء صباح جعفر علٌوي الغزاوي5161842381006

الفٌزٌاء42360.43علمًذكراكرم حسن كرٌم حسٌن6161511042010

الفٌزٌاء50472.00تطبٌقًانثىبتول اسماعٌل جاسم حسٌن الحموداوي7161852268007

الفٌزٌاء42660.86احٌائً انثىبنت الهدى عبد العباس نوري عبادي المعبراوي8161842197012

الفٌزٌاء42961.29تطبٌقًذكرحسن جاسم محمد عل9161851050025ً
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الفٌزٌاء42060.00تطبٌقًذكرحسٌن رحمن جاسم محمد العزٌز10161851363052

الفٌزٌاء44363.29تطبٌقًذكرحسٌن كاظم حسٌن علً الفطرن11161851049040ً

الفٌزٌاء64391.86علمًذكرحسٌن هشام ٌعقوب ٌوسف البطاط1216121019078

الفٌزٌاء48068.57تطبٌقًانثىحوراء نبٌل سهٌل مزٌد السناف13161852171007ً

الفٌزٌاء46165.86علمًانثىدالٌا خالد عبد االله محمد حسن14161612274003

الفٌزٌاء43562.14احٌائً انثىروان محمد عاتً جبر ال سعٌد15161842165148

الفٌزٌاء45565.00احٌائً انثىزٌنب عبدالجبار عبدهللا مصطفى16271742091056

الفٌزٌاء47467.71تطبٌقًانثىزٌنب عبدالعباس لوٌخ شمران17161852219022

الفٌزٌاء49470.57تطبٌقًانثىزٌنب عقٌل شالل علً 18161752207018

الفٌزٌاء48969.86علمًانثىزٌنب فؤاد عبد الكاظم جبر العبودي19161512237024

الفٌزٌاء44062.86تطبٌقًانثىزٌنب ماجد محمد راضً المنصوري20161852294011

الفٌزٌاء42060.00احٌائً انثىسارة مؤٌد جابر مجٌد الرمضان21161842145071

الفٌزٌاء48969.86تطبٌقًانثىسوزان مصطفى كاظم ٌاسٌن22161852202031

الفٌزٌاء48469.14تطبٌقًانثىسوالف طارق جري سنبل الحجاج23161852243047

الفٌزٌاء42160.14تطبٌقًذكرسٌف جمٌل خٌر هللا نصر 24161851357147

الفٌزٌاء46266.00تطبٌقًانثىشهد جواد دٌوان جباره الحجاج25161852243050

الفٌزٌاء45364.71احٌائً انثىضحى عباس علً كمر الدراج26101112061041ً

الفٌزٌاء43762.43تطبٌقًذكرعبدهللا حسن عباس عذافة27161851374015

الفٌزٌاء43261.71تطبٌقًذكرعبدهللا عبدالعزٌز عبٌد لفته الزرٌع28161851036067

الفٌزٌاء42861.14تطبٌقًذكرعبدهللا نجم خضٌر عٌسى الضرٌح29161751364113

الفٌزٌاء47367.57تطبٌقًذكرعلً اسماعٌل حسن عرٌبً العزباوي30161751353066

الفٌزٌاء43562.14تطبٌقًذكرعلً رضا جواد كاظم حسن الراشد31161851084167

الفٌزٌاء49670.86تطبٌقًذكرعلً زاٌد عبد جابر32161751135041

الفٌزٌاء43762.43تطبٌقًذكرعلً كامل عبد الواحد علً الشناوة33161851079043

الفٌزٌاء47167.29تطبٌقًانثىغدٌر سعد جفال لفته المالك34161852184073ً

الفٌزٌاء42861.14تطبٌقًانثىفاطمة حامد كباشً عبدالكرٌم35161752302017

الفٌزٌاء45665.14تطبٌقًانثىفاطمة علً مبارك مرٌهج كرٌزي36161752268047

الفٌزٌاء44163.00تطبٌقًانثىقمر ثائر عبد االمٌر احمد الغالب37161852231045

الفٌزٌاء42560.71تطبٌقًانثىكلثوم احمد فالح حسن المنصور38161852274016

الفٌزٌاء48569.29تطبٌقًذكرمحمد ابراهٌم خلٌل صخً التمٌم39161751062061ً

الفٌزٌاء46967.00تطبٌقًذكرمحمد حسن قاسم شفٌق المالك40161851053097ً

الفٌزٌاء45164.43احٌائً ذكرمحمد سادة جمعة عبٌد41161841374002

الفٌزٌاء45565.00تطبٌقًذكرمحمد صالح ازرار مهاوش السلٌط42161611060219ً

الفٌزٌاء48769.57تطبٌقًذكرمحمود ٌعقوب مكً بدر الشرع43161851089102

الفٌزٌاء43562.14احٌائً ذكرمرتضى قاسم حسٌن ٌونس البدراوي44161841010030

الفٌزٌاء43462.00تطبٌقًانثىمرٌم احمد شبٌب حبٌب السٌمري45161852184093

الفٌزٌاء43261.71تطبٌقًذكرمصطفى صدام عطٌة ٌاسٌن 46281851151570

الفٌزٌاء42260.29تطبٌقًذكرناجً ضاحً هداد جابر47161851053131

الفٌزٌاء44964.14تطبٌقًانثىنور الهدى علً هاشم منشد48161852245050

الفٌزٌاء43462.00تطبٌقًانثىنور جعفر هاشم محمد الربٌع49161752176100ً

الفٌزٌاء43261.71تطبٌقًانثىنور صبٌح خضٌر عبود االسدي50161752383066

الفٌزٌاء45064.29تطبٌقًانثىنور علً عبد الصمد معٌدي الحلف51161852169112ً

الفٌزٌاء43862.57احٌائً انثىنور قاسم عودة عباس السماوي52161742230055

الفٌزٌاء46065.71تطبٌقًانثىنور منتظر مالك معتوق العبد هللا 53161752210099

الفٌزٌاء43261.71تطبٌقًانثىهجران حسٌن خضٌر عباس االمارة54161752175050

الفٌزٌاء49070.00تطبٌقًانثىوفاء صبٌح حمود مرتضى الحجاج55161852243078

الفٌزٌاء49470.57تطبٌقًذكرٌاسر سعدون ناصر مصبح الجشعم56161751062076ً

الفٌزٌاء42060.00تطبٌقًانثىمروة مرتضى حمادي ضٌدان57161852215022
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الكٌمٌاء46766.71احٌائً انثىابتهال كاظم أربٌن جبار1161742162001

الكٌمٌاء44363.29تطبٌقًذكراحمد شهاب احمد درجال وحٌل2161851357021

الكٌمٌاء43962.71علمًذكراحمد طالب داود سوٌلم316911043003

الكٌمٌاء46566.43تطبٌقًذكراحمد ماجد عبدالكرٌم شعبان الحق4161851371024ً

الكٌمٌاء46466.29تطبٌقًانثىاسراء جبار الزم حلو 5161852184006

الكٌمٌاء42861.14تطبٌقًانثىاسماء داخل سلمان بندر االسدي6161852208002

الكٌمٌاء44363.29تطبٌقًانثىامل سعٌد عبد النبً سنبل الحجاج7161852243009

الكٌمٌاء42360.43احٌائً ذكرامٌر حسن عذار كاصد8161841006004

الكٌمٌاء43662.29تطبٌقًانثىاٌة جماد علً عبدالمحسن 9161852162005

الكٌمٌاء42961.29تطبٌقًانثىاٌناس محمد رضا علً حسٌن ابو مجداد10161852209007

الكٌمٌاء45865.43تطبٌقًانثىبتول حٌدر خمٌس حمود 11161852332006

الكٌمٌاء42660.86تطبٌقًانثىبنٌن سامً ٌوسف زامل الغراوي12161852184022

الكٌمٌاء43061.43تطبٌقًانثىتبارك محمد امٌن باقر داود13161752176014

الكٌمٌاء43361.86تطبٌقًذكرتمام رسن عبد مزبان14161751139011

الكٌمٌاء48969.86احٌائً ذكرجاسم محمد رضا حمدان15161841139011

الكٌمٌاء46065.71تطبٌقًذكرحسن رشٌد حمٌد عبد علً الكوام16161851083021

الكٌمٌاء42560.71احٌائً ذكرحسن عباس حسٌن داود17161741036010

الكٌمٌاء42360.43تطبٌقًذكرحسٌن علً حسٌن جبار البٌضان18161851036029ً

الكٌمٌاء43962.71تطبٌقًذكرحسٌن عودة حبٌب جابر السالم 19161751314013

الكٌمٌاء42160.14تطبٌقًذكرحسٌن ناصر موحان عبد النبً المٌاح20161851047048ً

الكٌمٌاء43061.43احٌائً انثىدعاء محمد حاشوش بدر الحسناوي21161842162019

الكٌمٌاء46065.71تطبٌقًانثىرسل بناي فاضل جبر المٌاح22161752176025ً

الكٌمٌاء48869.71تطبٌقًانثىرقٌة هٌثم عبد الزهرة خٌر هللا الحجاج23161852230008

الكٌمٌاء42260.29احٌائً انثىزهراء ابراهٌم عطٌة مفتاح االبراهٌم24161842222008ً

الكٌمٌاء45565.00تطبٌقًانثىزهراء عادل صبري جخٌور25161852240033
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الكٌمٌاء45264.57احٌائً انثىزهراء محمود جواد عنٌد26161842162025

الكٌمٌاء45865.43تطبٌقًانثىزهرة غازي مرزوق لفته الكرم هللا27161852169052

الكٌمٌاء43962.71تطبٌقًانثىزٌنب باسم عبدهللا سهل 28161752228031
الكٌمٌاء47868.29تطبٌقًانثىزٌنب رافع حبٌب ابراهٌم االسدي29161852245026
الكٌمٌاء49070.00تطبٌقًانثىزٌنب ماجد منصور قاسم العل30161852183016ً

الكٌمٌاء42560.71تطبٌقًانثىزٌنب نزار حسن عبد هللا الحٌان31161852383038ً

الكٌمٌاء52975.57تطبٌقًانثىزٌنب ٌوسف ٌعقوب حسن عبد الرحٌم32161852183017

الكٌمٌاء46165.86تطبٌقًانثىسارة بشٌر توفٌق جابر33161852175027

الكٌمٌاء42260.29علمًانثىسارة رزاق منهل كناص المنتفك34161312152078

الكٌمٌاء42761.00تطبٌقًذكرسامً مجٌد حمٌد صالح القطران35161851352080ً

الكٌمٌاء43862.57تطبٌقًانثىسجى صابر حسن حسٌن الحماد36161852226066

الكٌمٌاء50371.86علمًانثىسلوى جاسم محمد عبٌد السلمان37161212234069

الكٌمٌاء45264.57تطبٌقًانثىشذى عبدالواحد  قاسم جبار38161852246004

الكٌمٌاء49470.57تطبٌقًانثىشمس الضحى خرٌبط مردان مزهر الحجاج39161852243049

الكٌمٌاء49470.57علمًذكرشهاب حمدان عبدالزهرة عبدالسادة 40161611128032

الكٌمٌاء42160.14احٌائً انثىشهد عصام غالً خالد البهادل41161842240038ً

الكٌمٌاء42861.14تطبٌقًانثىشهد مهند جاسم محمد ماجد42161852173028

الكٌمٌاء43662.29تطبٌقًانثىشٌماء مازن عبدالكرٌم موسى الخواف43161852380037

الكٌمٌاء43361.86تطبٌقًانثىصفا مهند كاظم عبداالمٌر الربٌعً 44161852167021

الكٌمٌاء43462.00علمًذكرظافر حسن كرٌم حسٌن 45161411042036

الكٌمٌاء42460.57تطبٌقًذكرعباس اٌوب ٌوسف ٌعقوب46161750160082

الكٌمٌاء48369.00تطبٌقًذكرعباس عادل نعمه ٌعقوب47161851077016

الكٌمٌاء44363.29تطبٌقًذكرعباس عبد الكرٌم رحٌم جبر48161851019076

الكٌمٌاء44363.29تطبٌقًذكرعباس قصً غالً احمد العٌادة49161751128040

الكٌمٌاء43962.71تطبٌقًذكرعبدالحسٌن فٌصل عبدالحسٌن لعٌب50161851090027ً

الكٌمٌاء48869.71تطبٌقًذكرعبدهللا جالل عبدالجبار عباس51161851361017

الكٌمٌاء42660.86تطبٌقًذكرعبدهللا لفته عبدالزهرة غالً 52161751020038

الكٌمٌاء46766.71تطبٌقًذكرعبدهللا محسن عباس ساهً الفارس53161851300037

الكٌمٌاء46967.00تطبٌقًذكرعبدهللا ولٌد حسن حزام الخزعل54161751019087ً

الكٌمٌاء49170.14تطبٌقًذكرعذراء داود هالل حمود الراض55161852277015ً

الكٌمٌاء44964.14تطبٌقًذكرعقٌل غازي علٌوي غٌالن البزون56161751035012ً

الكٌمٌاء47668.00احٌائً ذكرعالء محمد حزام تاٌه الصرٌف57221841030017ً

الكٌمٌاء42761.00احٌائً ذكرعلً حٌدر عبدالكرٌم مطلق58161841112013

الكٌمٌاء42260.29تطبٌقًذكرعلً خالد راضً خضٌر الكرامشه59161841357042

الكٌمٌاء43862.57تطبٌقًذكرعلً سامً ابراهٌم محمد الغلوم60161851056042

الكٌمٌاء44062.86تطبٌقًذكرعلً ولٌد جبر ثامر الجٌزان61161851361020ً

الكٌمٌاء48168.71تطبٌقًذكرعماد جبار عسكر ٌالً البزون62161751080026ً

الكٌمٌاء44763.86تطبٌقًذكرعماد عودة لصٌلص حسن االسدي63161851053083

الكٌمٌاء45665.14تطبٌقًذكرعماد هاشم عنٌد شاهر64161851139080

الكٌمٌاء43161.57علمًانثىعهد باسم محمد مشاي65161412204027

الكٌمٌاء46266.00تطبٌقًانثىفاطمة احمد صباح حاجم العزٌز66161852401028

الكٌمٌاء46266.00احٌائً انثىفاطمة جاسم محمد حسن الفرٌجات67161742202098

الكٌمٌاء43862.57تطبٌقًانثىفاطمة علً خضٌر ظاهر 68161752226110

الكٌمٌاء43261.71تطبٌقًانثىفاطمة مضر حامد غالب 69161752169091

الكٌمٌاء43261.71تطبٌقًانثىفاطمة نصٌر عبد العالً حنوش70161852194020

الكٌمٌاء44463.43تطبٌقًذكركاظم طالب حسٌن عل71161851005046ً

الكٌمٌاء44263.14تطبٌقًذكركرار عبدالنبً محمد سلمان72161751020058

الكٌمٌاء43662.29تطبٌقًذكركرار عقٌل طالب علً النجم73161851061044

الكٌمٌاء45164.43علمًذكركرار محمود ابراهٌم بوهان المحامٌد74161211025008

الكٌمٌاء42260.29احٌائً انثىلٌلى جمٌل شندي ماهود75161742164029

الكٌمٌاء43962.71تطبٌقًذكرمحسن علوان حمود بارج الرفٌع76161851135062ً

الكٌمٌاء42060.00تطبٌقًذكرمحمد بسام جبار سلمان الثوٌن77161851001146ً

الكٌمٌاء44463.43تطبٌقًذكرمحمد جواد جاسم محمد78161851001150

الكٌمٌاء43361.86تطبٌقًذكرمحمد حمٌد خٌر هللا علً الداود79161851049123

الكٌمٌاء46766.71تطبٌقًذكرمحمد ستار صحن صادق80161851020078

الكٌمٌاء43361.86تطبٌقًذكرمحمد طه حمدان درٌب81161851371272



الكٌمٌاء43662.29تطبٌقًذكرمحمد قاسم عزٌز ناصر 82161851358092

الكٌمٌاء49170.14تطبٌقًذكرمحمد كاطع سند ضٌدان البزون83161751035023ً

الكٌمٌاء46466.29تطبٌقًذكرمحمد نوري عبد اللطٌف حسٌن الٌعكوب84161851363181

الكٌمٌاء50271.71تطبٌقًذكرمحمود رحٌم عبدالزهرةعبدالحسن85161751300080

الكٌمٌاء42560.71تطبٌقًذكرمرتضى علً محٌبس محمد البٌضان86281751022079ً

الكٌمٌاء47067.14علمًانثىمروة عبد الكرٌم خلف زغٌر المٌاح87161512170052ً

الكٌمٌاء48869.71تطبٌقًانثىمرٌم قاسم عطٌة عبٌر88161852265018

الكٌمٌاء45264.57تطبٌقًانثىمسرة حامد فرعون ٌسر الكناص89161852169106

الكٌمٌاء44062.86تطبٌقًذكرمسلم مرتضى حسٌن قاسم الحسن90161751089079

الكٌمٌاء44563.57تطبٌقًذكرمصطفى صباح هاشم ٌاسٌن الحلو91161851015077

الكٌمٌاء44463.43تطبٌقًذكرمهدي امٌن شرٌف حسٌن الشرٌف92161751301060

الكٌمٌاء45865.43علمًانثىمٌعاد عبدالجبار ناصر مضخور93161212167021

الكٌمٌاء42160.14تطبٌقًانثىمٌهاد عبدالعزٌز عبدهللا عبدالعزٌز 94161852183031

الكٌمٌاء42460.57تطبٌقًانثىنبأ كرٌم مطر عبدالنب95161852238041ً

الكٌمٌاء50271.71احٌائً انثىنور الهدى سعد حمد حسن96111742152006

الكٌمٌاء42761.00تطبٌقًانثىنور الهدى عالء سعد محمد العطٌش97161852202055

الكٌمٌاء52274.57تطبٌقًانثىنور عبدالهادي جاسم غرٌب المٌاح98161752168032ً

الكٌمٌاء46366.14تطبٌقًانثىنور قٌس خالد مزعل الدوسري99161852238046

الكٌمٌاء43762.43احٌائً انثىهاجر ٌوسف خلٌل ابراهٌم العل100161842209074ً

الكٌمٌاء44864.00تطبٌقًانثىهدى محمد علً ٌونس زنكور101161852238048

الكٌمٌاء42660.86تطبٌقًانثىهدٌر عبد الستار ساجت عبد الكرٌم102161852207055

الكٌمٌاء47267.43تطبٌقًذكرهٌثم رحٌم سوٌد شغٌنه103161851356067

الكٌمٌاء47367.57تطبٌقًذكروالء منشد عبٌد شٌشخان104161751020088

الكٌمٌاء45164.43تطبٌقًذكرٌحٌى كاظم جاسم فعٌل105161851300071

الكٌمٌاء42460.57تطبٌقًانثىهبة مهند خلف ٌوسف106161752283042













 


