
المعدلالطالب_اسم

75.9429سيف الدين رافع هيلي لعيبي االسدي

74.8571طه ياسين محمد مزعل الخليفة

72محمود باسل طه حمود المحمود

71.7143اماني عقيل عبدالواحد عبدالسيد المنصور

71.6571علي وائل علي سوادي الوائلي

71.4857ندى عادل صاحب داود الحمداوي

70.2857حنين عبد الكريم شاكر

69.5714ياسر نعمان منذر عبداللطيف العلي

69.1429مريم طه ياسين

68.3143مريم رعد عبدالسادة حافظ الساعدي

67.6571ياسين يعقوب يوسف خلف العيسى

67.4857زهراء ناهي عجيل عبدالعالي الحلفي

67.1143وليد خالد عبدهللا محمد البقال

67علي ساجت صبيح عبد البزوني

65.8286ايمان حامد يعقوب يوسف حسين

65.7714البتول نبيل جواد كاظم العطبي

65.6نوال عالء ثامر خلف الصبيح

65.2571سالم عامر فاروق علي عبدالحسين

64.9714يعقوب فهد معله ناصر الزاملي

64.6عبد هللا عماد علي

64.5714نوال قصي محمد

64.4571عبدهللا اسماعيل مطلق صباح المبروك

64.2857نور طه محمود سبهان سالمي

64.1714روان عبدالكريم عبدالجليل حميد السعيد

64.1143معصومة علي عباس جعفر

63.7429رسل مانع جبار عوده الشرشاوي

63.4زينب جاسم محمد مهدي الخالدي

63.4فاطمة عادل علي دشر الحيدري

63.3429اسماء عبدالوهاب عبدالرزاق عبدهللا النجم

63.3429فادية فاضل عاشورعبدالواحد العطبي

63.3429منتظر جمعه دعيم شغاتي البزوني

63.2286سارة كمال الدين مهلهل عبد السعد

63.1143امثال كاظم جمعة حميد الحجاج

63.1143نرجس حسن نصر مهجر الجبر

63مصطفى رافد حميد

62.9714زهراء جواد كاظم اسماعيل العيداني

62.8بنين كريم الزم فهد الدمشي البومحمد

62.6571روان وليد عبدالكريم عباس الناصر

62.3143ضحى صالح عبدالرحيم محمد عبدالكريم

62.2286تبارك أحمد عبد الرزاق محمد الجاسم

62.2286ليلى سالم محمد شرهان التميمي

62.1429سناء اكرم محمد رضا التميمي

61.8571احمد سالم كاظم حسن

61.6857علي مبارك خشان مطر

61.5714زينب حميد محمود عاشور السكران

61.4857ايمان جواد كاظم عبدالنبي العجاج
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61.3714سارة عبدالجبار عبداللطيف عبدالرزاق الطعمي

61.1714جله نار عبدالرحمن خلف مجلي الموحي

61.1714زينب سيف الدين علي حسن الربيعي

61.1714هدى عيسى غضبان وطبان الوادي

61.0857حسين رياض موزان هاشم الرمضان

61.0857فاطمة احمد عبدالوهاب علي الربيعي

61.0571غيث عبدالحليم دهر جبار  الجباره

60.6571جنان عوده محسن علي القطراني

60.5143حوراء احمد نديم شهف المالكي

60.3429زينب نوري عبدالكريم مطلك الزبيدي

60.2857انفال حامد ابرهيم نجم الدنين

59.8857امنه حسن ياسين خضير السويجت

59.7429احمد سعيد جبار

59.7143بتول شاكر علي حسين الناصر

59.5429سجى طالب ظاهر مهدي

59.4زينب حسين محمد جواد عبدالزهرة البدران

59.4زينب صالح مهدي محمد المياحي

59.0571محمد باقر ثامر صبار جياد العطوان

59.0286خديجة احمد جاسم محمد

58.5429زينب هيثم عبد جاسم الجاسم

58.5143جنان كاظم  يوسف محسن الجاسم

58.3714نور فؤاد سالم محمد الحمداني

58.2571زهراء محمود شاكر عبد هللا ال علي

56.9714اسراء طعمه عريبي عبد


