
2فالعملًنظري1 ف اسم الطالبت

8االء صالح جاسم دمحم السبعاوي1

6.5االء عامر دمحم خلف الجمٌل2ً

10احمد حسٌن علً صالح الجبوري3

10احمد شافً علص كردي4

احمد طه عزاوي طه الخفاج5ً

5.5احمد عبد العزٌز شاكر محمود الدوري6

8احمد محمود ٌوسف بالل الربٌع7ً

9ادٌان رحٌم عبد خلف الفراج8ً

10اسامة كمال دمحم رشٌد المالمال9ً

5.5اسحاق عباس محٌسن هاشم الجناب10ً

9.5اسراء خالد عبد صالح الحٌان11ً

11.5اسماء دمحم حمٌد دمحم الجرمل12ً

7.5اصاله عدنان جٌاد عد الرحمن المٌس13ً

4.5امٌمة حامد مٌاح ضاٌع الجناب14ً

7.5انس خالد دمحم احمد البطاح اللهٌب15ً

8انفال محسن وهب عثمان اسود16

6اٌة ابراهٌم شكور عزٌز17

8اٌمان فالح نجم حسن الحاج18

8اٌه عبدهللا محمود مطلب العجٌل19ً

5اٌه عماد محً صالح العزاوي20

8بان فاروق عزٌز محمود زنكنة21

12تبارن رٌاض رمضان محمود الحمٌري22

9.5تبارن عبد الكرٌم رشٌد وحٌد العزاوي23

7تبارن علً كاظم فلٌح الجبوري24

تبارن فاروق ناصر علٌوي25

7.5حران علً حماد ظاهر الجبوري26

8.5حسن علً عبٌد مهدي الكٌم27

حسٌن علً سالم علً عبدهللا28

5حسٌن فالح حسن سعدي الخزرج29ً

3حمد حسٌن حمد جاد هللا اللهٌب30ً

10حنٌن حمد بٌات حمد العزي31

8حٌدر ممداد طه نجم النعٌم32ً

10.5خالد عباس فاضل غبن المحٌاوي33

10خالد علً احمد بردي العبٌدي34

5ختام فائك مهدي صالح السامرائ35ً

8.5دانٌه مهدي شهاب احمد الدوري36

9دعاء حسن حمد خضر37

10دٌانا دمحم فتحً احمد الحمدان38ً

1.5راق عبد الكرٌم دمحم علوان الكروي39

8رانً احمد بدري شعٌب البدري40
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10.5رسل رسول عبد حمود الزٌدي41

7.5رسل كرٌم طه دمحم بنً عز42

7.5رسول ناجً مسربت كاظم اللهٌب43ً

رضوان وضاح عباس عبد العزٌز المٌس44ً

10رغد عماد عبد المادر امٌن الٌوزبك45ً

9رلٌة فؤاد حمٌد عبد العزاوي46

10زكرٌا شكر محمود ٌونس الطائ47ً

10زهراء عادل شحٌت ظاهر البٌخان48ً

6زهراء مشتاق طالب حسٌن الصرٌوي49

9زٌنب عمار احمد علً العنبك50ً

10زٌنب مصطفى لاسم دمحم الربٌع51ً

4سارة احمد عبدهللا صالح الجوران52ً

6ساهر حمد امدٌد عبدهللا الجبوري53

9.5سبهان شكر محمود معٌوف العبٌدي54

8سجى صالح فتحً علً الغرب55

7سجى عامر عجٌل عبد الموسوي56

9سجى لحطان ٌوسف ٌعموب نجار57

10سحر عادل اسماعٌل ناٌف الحمدان58ً

8سحر دمحم مزاحم كامل السامرائ59ً

10سراب اثٌر مزاحم جاسم الدوري60

5.5سرى هاشم دمحم سلمان الجبوري61

سعد عبد خمٌس حسٌن الغرٌري62

8.5سفٌان سالم عالوي محمود الخفاج63ً

8شمس عدنان حسٌن نصٌف الزبٌدي64

6.5شهد دمحم شاكر محمود االحباب65ً

5.5صابرٌن فاضل صعب علً طعٌمة66

10.5صفا ظافر مصطفى ابراهٌم غصٌبة67

6صمٌدع نوري عبد الرحمن الصمٌدع68ً

6.5ضحى علً حسن عبد العزاوي69

10ضفاف ابراهٌم حسٌن خمٌس الحمدان70ً

11.5طٌبة احمد محً الدٌن لاسم العبٌدي71

10طٌبه غٌاث صالح خلف التكرٌت72ً

8عائشة خالد صالح جمعة الكروي73

11عائشة سعد نجم عبدهللا74

8عباس نبٌل هادي عزٌز المنصوري75

7.5عبد الرحمن رعد علً حسٌن البجاري76

7.5عبد الرزاق حسٌن احجاب عبد الرحمن77

10عبد العزٌز احمد عبدهللا عبد الطائ78ً

5.5عبد العزٌز عنتر اعبٌان افنٌسان المولى79

عبد المهٌمن فرج رشٌد ذٌاب الكرخ80ً

8عبدهللا احمد ابراهٌم طه دمحم شرٌف81

8عبدهللا سعدون فلٌح حمد العٌساوي82

8عبدهللا ٌاس عبدهللا حرفوش83



9.5عمر جاسم دمحم سالم العبدهللا84

12عمر هاشم دمحم حمزة الخالدي85

10عمر ٌوسف محمود دحام الدلٌم86ً

7.5فاتن لحطان عدنان اسماعٌل الخفاج87ً

9.5فاطمة جمهور حسن عباس الطائ88ً

فاطمة رحٌم رزاق عبود البدٌري89

6فاطمة طالب صراخ عرٌبً العبودي90

10.5فاطمة فٌصل سلٌم فرحان91

فاطمه عدنان عباس احمد الهاموندي92

9لجٌن هاشم حمود عبد الدوري93

9لممان فالح حمو حسن94

7.5مازن كرٌم حمود سلطان العبودي95

8دمحم المؤمون شهاب احمد حسن96

دمحم جواد انور احمد بٌبان97ً

6دمحم خالد عبدهللا احمد الجبوري98

10.5دمحم طه صالح عجاج الحلبوس99ً

11دمحم عبد االمٌر تحسٌن محمود100

7دمحم عبد الرحمان صالح عبٌد العزي101

8دمحم عبد الستار سلٌم عبدهللا اللوٌزي102

7دمحم عبد العزٌز دمحم علً الٌاس كورد103

دمحم عثمان نوار هاشم دمحم الصواف104

9دمحم لاسم ٌاسٌن جبار النعٌم105ً

7دمحم مثنى دمحم ذنون الحمدان106ً

7.5دمحم ممداد محمود مال علً السراج107

8.5دمحم ٌونس حسون عجاج اللهٌب108ً

7محمود مثنى حسن طه التكرٌت109ً

10.5مروة عامر علوان منصور المجمع110ً

10مروة نزار دمحم عبدالكرٌم العبدهللا111

8مرٌم زكرٌا محمود علً ولً الخالدي112

7.5مرٌم لحطان عباس دمحم ٌاسٌن113

7مصطفى عبد العزٌز سعود دمحم الجرمل114ً

مصطفى عدنان دمحم احمد النعٌم115ً

7.5مصعب ستار زٌدان خلف العبٌدي116

7ممداد ٌوسف علً مصلح الجبوري117

8منال موسى راوي ترف الجبوري118

7منذر مبدر ناجً ٌاسٌن العزاوي119

7مٌس ابراهٌم ادهم عبدهللا الحمدان120ً

مٌمونة حمٌد احمد كرٌفع العبادي121

9.5ناصر دمحم خلٌفة طه الجبوري122

9.5نور الدٌن دمحم حسن اسماعٌل الجبوري123

10نور الهدى منهل خزعل دمحم الخزاع124ً

6نور سعد دحام عبد الشنداح125

8نور دمحم احمد دمحم التمٌم126ً



9هاجر ٌعرب متعب عبد الربٌع127ً

7هدى حسٌن طالب حسٌن128

10هدٌر عبدهللا محمود نجم المعماري129

7هشام حسن نعمة حمادة السبعاوي130

7.5همام غالً دمحم131

8وائل دمحم خلف132

4.5وفاء كرٌم سعود133

9.5ٌاسٌن ٌونس دروٌش134

12.5ٌمامه حسٌن عل135ً
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