
عملًنظري1 ف اسم الطالبت
3.5احمد حسن علً حسٌن الكروي1

3.5احمد حمٌد صالح دمحم النٌسان2ً

3.5احمد عبد المجٌد حمٌد3

3.5احمد كرٌم ناصر جمٌل الصعب4ً

4احمد دمحم علً سرحان الجبوري5

4.5اسراء عباس صبر حسن الجناب6ً

4.8اصالة شهاب احمد خلف اللهٌب7ً

4االء لصً شاكر ناج8ً

4اآلء أٌوب دمحم مطلن العساف9ً

3امال عبد الباسط ضاٌع علوان التمٌم10ً

4.8امنه شهاب علً طحطوح11

2اٌه محمود خلٌل عبد الدلٌم12ً

3.5بحور عامر علوان منصور13

2.5تمى ثامر حسن علً العاص14ً

3حسام ٌوسف خلف صالح الصمٌدع15ً

4.3حسٌن عادل عدنان محمود الجبوري16

4.8حسٌن علً حسن إبراهٌم17

3حنان عواد خلف كرٌم البٌات18ً

3ربى معن هاشم علوان الغراوي19

3.8رسل دمحم هادي دمحم الجناب20ً

3رغد صفاء الدٌن لاسم سلٌمان الموسوي21

4رلٌة عارف جبار مطر الدلٌم22ً

4رلٌة محً صالح مهدي اللهٌب23ً

3.5رٌام رشٌد حمٌد احمد الخزرج24ً

4.5رٌام عامر دوبان سلٌمان25

2زهراء عبد الكرٌم حمٌد احمد الزك26ً

2.8زٌنب ابراهٌم خضٌر عباس27

4زٌنب ثائر مهدي خلف الحدٌث28ً

2.8سارة احمد صبر عناد السعدون29

3سارة ٌاسر احنف محً الدٌن الناصري30

5سجاد هادي كاظم ساجت الجبوري31

4.5سجى زاهر عبد األمٌر عباس الطائ32ً

3.5سجى عمران نصٌف فلٌح كرٌج33

4.8سنا حمودي عصام نعمان الحمودي34

5سهام ٌوسف جمعة خضٌر الجبوري35

3.8شهد نزار فاضل صلفٌج العزاوي36

3صابرٌن جاسم عبد حمادي الجناب37ً

5صكر صبٌح مهدي علً العباس38ً

4.8ضحى رعد مهدي إبراهٌم العكاب39

4.8طارق رٌاض احمد عباس المره غول40ً

3طلٌعة بالً شكر دمحم الكنان41ً

2.8طٌبة رٌاض مضهد حسن42

4.5عبد الخالك عٌدان حمد خلف43

4.5عبد الرحمن موسى دمحم احمد الصعب44ً

3عبدهللا عصام لاسم ولً البٌات45ً

3.5عبدهللا مهدي عزٌز سلمان الطائ46ً

3.8عبٌر حسن عجٌل موسى النعٌم47ً

4عدنان عبدالحمٌد سلٌمان نجم البٌات48ً

4عز الدٌن حمد غاٌب اسود الطائ49ً

4.2عال خالد احمد حمود الفاطم50ً

2.5علً حمٌد سلطان مخلف الجبوري51

3.8علً عبد اللطٌف فاضل صالح البٌات52ً
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2.8غدٌر فرحان عطشان فاضل البدري53

3.8فاطمة مثنى دمحم عباس54

4.8مازن سهٌل نجم عبدهللا اللهٌب55ً

4دمحم االمٌن صالح56

4دمحم طالب احمد جاسم الدوري57

3دمحم عماد عبد الوهاب عبد الواحد 58

4دمحم فاضل سعدون محسن59

3.8دمحم كمال حسن مطر الشمري60

4.5محمود دمحم مطلن دمحم الصمٌدع61ً

2.8مروة عكلة عواد عواد عبدهللا62

5مرٌم احمد صبر عناد السعدون63

4مرٌم عمر عبدهللا علوان السامرائ64ً

4مزهر صباح حبٌب حسٌن الجبوري65

4مصطفى باسم إبراهٌم رجب التكرٌت66ً

3مصطفى عبدهللا حرجان67

4مالن موسى عزٌز حسن البٌات68ً

4منار علوان كاظم علوان69

3.8منتظر حسٌن بكر حسن البٌات70ً

3.8نور حسٌن تمً محمود البٌات71ً

3هاجر مهدي احمد دمحم الخرٌطل72ً

4همسة سعد كامل عٌدان انعٌري73

3.8هند شكر عبد حسٌن الجبوري74

4ٌاسر نادر حسٌن فلٌح البٌات75ً

تحمٌل

3.8عبد هللا عبد الحسٌن




