
عملي نهائي2فالعملينظري1 ف اسم الطالبت

10.8610.17احمد حسن علي حسين 1

6.410.37احمد حميد صالح محمد 2

8.9310.95احمد عبد المجيد حميد شكر 3

611.15احمد كريم ناصر جميل 4

8.9411.87احمد محمد علي سرحان 5

8.7410.97اسراء عباس صبر حسن6

7.8911.22اسراء غازي محسن جبار 7

8.19.8اسراء فاضل يوسف جاسم 8

1112.82اصالة شهاب احمد خلف9

5.944.77اآلء أيوب محمد مطلك 10

7.389.77امال عبد الباسط ضايع علوان 11

8.6411.47امنه شهاب علي طحطوح12

7.0710.57امير صباح كاظم مزيعل 13

6.9410.1ايه محمود خليل عبد 14

5.748.25ايه هشام احمد فياض 15

5.911.4تقى ثامر حسن علي 16

7.28.1حسام يوسف خلف صالح 17

6.5810.37حسنين ريس عراك ضاحي 18

3.5710.67حسين عادل عدنان محمود 19

4.9512.15حسين علي حسن إبراهيم 20

4.748.45حسين علي حسين جواد 21

10.1611.52حنان عواد خلف كريم 22

8.310.2حوراء محيسن نعيم عثمان 23

6.8610.25ربى معن هاشم علوان 24

9.0411.72رسل محمد هادي محمد 25

8.5611.53رغد صفاء الدين قاسم سليمان 26

12.9712.97رقية عارف جبار مطر 27

9.029.85رقية محي صالح مهدي 28

8.2410.02ريام رشيد حميد احمد 29

6.410.12ريام عامر دوبان سليمان30

8.7711.02زهراء حسن علي حميد 31

4.8711.22زهراء عبد الكريم حميد احمد 32

7.298.55زهراء نجاح جنات حسن 33

8.7611.12زينب ثائر مهدي خلف 34

5.1210.27سارة احمد صبر عناد 35

8.5411.77سارة ياسر احنف محي الدين 36

7.529.1سجاد هادي كاظم ساجت 37

7.245.05سجى زاهر عبد األمير عباس 38

7.9610.56سجى عمران نصيف فليح 39

6.727.6سلوان حردان احمد حسن40

10.0710.77سماء عالء حبيب علوان 41

1011.77سنا حمودي عصام نعمان 42
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10.4812.07سهام يوسف جمعة خضير 43

7.3910.55شهد حيدر احسان حمدي 44

6.811.1شهد كاظم جالل ناجي 45

4.711.25شهد نزار فاضل صلفيج 46

6.411.65صابرين جاسم عبد حمادي 47

8.3410.62صكر صبيح مهدي علي 48

11.6410.82ضحى رعد مهدي إبراهيم 49

11.39.52طارق رياض احمد عباس 50

10.129.7طيبة رياض مهند حسن51

5.578.37عبد الرحمن موسى محمد 52

7.229.05عبدهللا عصام قاسم ولي 53

9.878.87عبدهللا مهدي عزيز سلمان 54

7.1410.86عبير حسن عجيل موسى 55

9.3612.42عدنان عبدالحميد سليمان نجم 56

10.3813.72عز الدين حمد غايب اسود 57

11.3712.75عال خالد احمد حمود 58

7.0410.2علي حميد سلطان مخلف 59

7.510.5علي عبد اللطيف فاضل صالح 60

5.311.05غدير فرحان عطشان فاضل 61

7.211.55قاسم عباس شاكر علي 62

3.6610.27مازن سهيل نجم عبدهللا 63

4.588.85مازن كريم محمود سلطان 64

8.3412.02محمد األمين صالح إبراهيم عبيد 65

11.911.27محمد طالب احمد جاسم 66

5.19.6محمد عماد عبد الوهاب عبد الواحد 67

5.665.45محمد كمال حسن مطر 68

6.0711.37محمود محمد مطلك محمد 69

5.6411.45مرتضى فالح حسن علي 70

6.259.5مروة عكلة عواد عواد 71

9.4110.15مريم احمد صبر عناد 72

8.9412.42مريم عمر عبدهللا علوان 73

8.8411.37مزهر صباح حبيب حسين 74

7.3710.77مصطفى باسم إبراهيم رجب 75

6.648.77مالك موسى عزيز حسن 76

8.810.75منتظر حسين بكر حسن 77

7.9812.05نور حسين نقي محمود 78

7.6711.02هاجر مهدي احمد محمد 79

7.211.42هبة عبد األمير رضا حلواص 80

7.111.65همسة سعد كامل عيدان 81

5.168.9هند شكر عبد حسين 82

6.911.07ياسر نادر حسين فليح 83

6.668.82منار علوان كاظم علوان 84
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