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2015292.57علميايات حسين عبدالحسن ياسر1

2015292.57علميزهراء علي حنت حرز2

2015192.57علميزينب ماهر طالب نايف3

2013192.57علميضمياء قيصر عبد علي مطم4

2015292.57علميعال عالء صالح عبد الحسين5

2015192.57علميعلي اسعد جميل عبد6

2019192.57احيائيمحمد وليد علي عبد الحسن 7

2012192.57علميمرتضى سعدون حسين راضي8

2015292.57علميمصطفى صالح جبار محمدعلي9

2017292.57احيائيميس ماجد فاضل خضير10

2013192.57علميندى كريم محمد حسين 11

2015192.57علميهبه فائز ادريس سعد12

2015292.57علميهدير فؤاد نوماس عطيه13

2021292.50احيائياحمد داود سلمان علي14

2021192.50احيائيايمان ماضي عطوان جاسم15

2021292.50احيائيبنين حاتم حسن بسه 16

2021292.50احيائيبنين فارس حمزه عليوي17

2021292.50احيائيتبارك كريم حسن محيسن18

2021292.50احيائيحسين علي جاسم ظاهر19

2020192.50احيائيحوراء حسين مدلول ابو خرسة20

2021292.50احيائيحوراء نعمان رحيم وساف21

2021192.50احيائيدعاء رضا كاظم لفته22

2020192.50احيائيرضا ستار جبار عباس 23

2021292.50احيائيرقيه اديب عدنان حبيب24

2020192.50احيائيرؤى رعد صالح مهدي25

2021292.50احيائيزهراء حيدر فاضل خشان26

2021192.50احيائيزينب عامر محمد حمزة27

2021292.50احيائيزينب وضاح نوري مجيد28

2021292.50احيائيسجاد عدنان وهاب جواد29

2021192.50احيائيشفق علي حميدي حبيب30

2021292.50احيائيصفا سعيد منعم سلمان 31

2021192.50احيائيعذراء علي عبيس طراد 32



2021192.50احيائيعلي ابراهيم سعيد عبيد33

2021192.50احيائيفاطمة صالح مهدي احمد34

2021292.50احيائيفاطمة محمد قاسم جاسم 35

2021192.50احيائيفاطمة مشرق كاظم خضير 36

2021192.50احيائيفردوس فراس محسن سرحان37

2021192.50احيائيقاسم ريسان علي حسين38

2021292.50احيائيمحمد نعم عبود شناوة39

2021292.50احيائيمسلم هالل عبد  زماط40

2021292.50احيائيمصطفى مصلح علي عوده41

2021292.50احيائيمنتظر حسن عبد هللا حسين42

2021292.50احيائيمها علي حمزه جاسم 43

2021292.50احيائينور سالم عبيس فرهود44

2021292.50احيائينور فراس نعمه كريم45

2021192.50احيائيهاجر نعمة عزيز كاظم 46

2021192.50احيائييقين امجد حسين هادي47

2021292.50احيائيحسين خضر شريف رزاق48

2021292.50احيائينور حيدر ناجح49

2015292.43علميحسين جبار عبد حسون 50

2012292.43علميحسين رشيد شهيد محمد51

2014192.43علميحوراء فهد تايه عبيد52

2016192.43علميزهراء حمزه شالوك عراك 53

2015192.43علميزهراء حيدر ابراهيم دهالوي54

2014192.43علميشفاء صالح عبد الخضر حسين 55

2014192.43علميعالء حافظ ناصر جميل 56

2013192.43علميعالء سمير فاضل عبيد57

2013192.43علميمسلم عقيل حسن حبيب58

2011292.43علميوالء عباس نعمه خريبط 59

2021192.33احيائياحمد عطا هللا عبد عطية60

2020192.33احيائياسماء رزاق جودة جاسم61

2021292.33احيائيامير عادل عبدهللا خضير 62

2021192.33احيائيأسحاق هادي كاظم ساجت 63

2021292.33احيائيبنين جهاد صالح مهدي 64

2021192.33احيائيبنين عبد هللا فنجان نعيمه65

2021192.33احيائيبنين كريم عمران علي 66

2020392.33احيائيحبيب غالب علي رضا67

2021292.33احيائيحسين محمد رضا  عبد العباس محمد68

2021292.33احيائيحوراء احمد صاحب راجي69

2021192.33احيائيرقيه عامر صادق باقر 70

2021292.33احيائيزهراء امين جبير كريم71



2021292.33احيائيزهراء سالم غني حسين72

2021392.33احيائيزينب شهيد بلعوط خليفة 73

2021192.33احيائيزينب عبد الكريم ناجي بجاي74

2021192.33احيائيسجاد حيدر خيون حسن75

2021292.33احيائيسجاد رائد جميل جاسم76

2021292.33احيائيسجى عقيل حسين عبدعلي 77

2021292.33احيائيعمار خليل هاشم حنون 78

2021292.33احيائيغيث مقدام جاسم عبدالحسين 79

2021192.33احيائيفاطمة حيدر شهاب احمد80

2021192.33احيائيمالك احمد هاني كريم81

2021292.33احيائيمحمد عباس شاكر عليوي82

2021192.33احيائيمختار خضير محمد عبدهللا83

2021292.33احيائينبأ علي كاظم تالي84

2021192.33احيائينرجس محمد ظاهر راضي 85

2020292.33احيائينور الهدى جعفر لفته عبيد 86

2021292.33احيائيرؤى عمران مهدي تايه87

2012192.29علميحسن ثائر عبد الجليل حسن88

2016192.29علميحسنين باقر ناجي مهدي 89

2012292.29علميدعاء حيدر كاظم جواد 90

2015292.29علميزهراء صباح عزيز علي 91

2013292.29علميزينب ميري جبر محيسن92

2014292.29علميفاطمة علي يزي جاسم93

2012292.29علميمازن سالم ورطان عمران94

2021292.17احيائيافنان حيدر فاهم عبدالعظيم95

2021292.17احيائيامنه فارس عبد ناصر96

2021192.17احيائيامير جميل داخل دحام 97

2021192.17احيائيامير يحيى عبدعلي محمد98

2021292.17احيائيايات عمار عبدالهادي هاني99

2021292.17احيائيايمان غانم عباس حسن100

2021192.17احيائيحسين حاكم مايح مردان 101

2021192.17احيائيرسل راضي محمد كاظم102

2021292.17احيائيزهراء علي حسين كريم103

2021292.17احيائيزهراء نوماس حسن ناهي104

2021192.17احيائيصباح رضا حسين  عجه105

2021292.17احيائيعلي احمد عباس حسن106

2021192.17احيائيعلي احمد هادي كريم107

2021192.17احيائيغصون حيدر داخل محسن108

2021292.17احيائيفاطمة خضير عباس ناجي109

2021292.17احيائيكاظم صباح كاظم شاتي110



2021292.17احيائيمحمد حسين عبود كريم111

2021292.17احيائيمحمد صالح محمد سلمان112

2021292.17علميمرتضى عماد اماملي عبد علي113

2021292.17احيائيمريم محمد جبوري جواد 114

2021192.17احيائيمسلم خماط كريم كركوش115

2021192.17احيائيمصطفى سالم ناصر حسين116

2021292.17احيائيهبه عبداالمير هادي حلف117

2021192.17احيائيودق مشتاق طالب مهدي 118

2014292.14علميانمار فيصل جبر فرحان 119

2014192.14علميايالف مهدي جاسم صيد120

2007192.14علميمصطفى عجمي سلمان جاسم 121

2012292.14علميهبة جبار كاظم عبادي122

2012292.14علميهبه صاحب عبد دروش123

2021192.00احيائياسيل حميد علي محمد124

2015192.00علميايات عبد هللا ناظم عبيدة125

2016292.00علميايالف ماجد زيدان عاصي126

2021192.00احيائيبتول صالح جواد جوهر127

2021192.00احيائيتبارك حمزه ابواللول حسين128

2021292.00احيائيتبارك علي حسن عبدالرحمن129

2015192.00علميحسن علي ناجي حسين130

2021292.00احيائيحسن قاسم وحيد جبار131

2021292.00احيائيحسين حسن فليح حسن132

2021192.00احيائيحسين ميثم كاظم عبدالحسن 133

2020292.00احيائيرقية علي جواد كاظم 134

2021292.00احيائيرقيه فاضل عبد االله طاهر135

2021292.00احيائيزهراء عباس حمزة كاظم136

2021192.00احيائيزهراء قاسم فليح حسن137

2021292.00احيائيزهراء مشتاق محسن صاحب138

2021192.00احيائيزينب حيدر محمدرضا حسن 139

2021192.00احيائيزينب عقيل سالم شاكر140

2021292.00احيائيسجى سعد مهدي صكب141

2021292.00احيائيسرور محمد عبد الرضا عليوي142

2021292.00احيائيسرى حسين مردان عبيد143

2015292.00علميسرى صالح عفش متعب144

2021192.00احيائيشهد فاضل فاهم محي 145

2021192.00احيائيصفاء عالء هادي حسن146

2021192.00احيائيضحى صباح حسن مجيد147

2021292.00احيائيعادل عمار هليل غثيث 148

2021292.00احيائيعلي راسم نصيف جاسم149



2015292.00علميعلي عبد الكريم جاسم عريبي150

2021292.00احيائيفاطمة جعفر عبد السجاد خادم151

2021292.00احيائيفاطمة راهي شناوي عاشور152

2021192.00احيائيفاطمة محمد عيدان عليوي153

2021292.00احيائيمحمد ماجد حمد عبد الكريم154

2021292.00احيائيمرتضى حسن عبدالكريم جاسم155

2014292.00علميمرتضى كاطع دويج حسين156

2021292.00احيائيمريم غانم علي عبد 157

2021292.00احيائيمهدي حامد صالح سليمان158

2020292.00احيائيمهند علي محي حسن159

2021192.00احيائيميثم مهدي ظاهر حبيب160

2021292.00احيائينورالهدى ستار جبار جادر161

2021192.00احيائيهدى سلطان صبار عبود162

2021292.00احيائييوسف عامر عبدالمهدي عبود163

2017191.86احيائيام البنين غسان علي عبد 164

2011291.86علميراسل حسين علي حسين كبه165

2016191.86علميزهراء حسين محمد سلمان 166

2014191.86علميصفا عالء عبد المنعم موسى167

2014191.86علميعلياء كاظم لفته سلمان 168

2012291.86علميفاتن توفيق عبد حمود169

2015191.86علميكوثر اياد شهيد170

2013191.86علميمروه صباح جاسم فليح171

2013291.86علميمصطفى حامد عبد هندي 172

2021191.83احيائياسامة ناصر حسن عيدان173

2021191.83احيائياسحاق عبدالزهرة رزوقي محسن174

2021291.83احيائياية علي عدنان  حميدي 175

2021291.83احيائيباقر جميل عجه عودة176

2021191.83احيائيبنين احمد محمد حسن177

2021191.83احيائيجعفر صادق  هادي ياسين178

2021291.83احيائيحسن فيصل نجم عبدالوهاب179

2021191.83احيائيحسين حيدر جبار سعيد180

2021291.83احيائيحسين علي زبيد عبيد181

2021291.83احيائيرغد عبدالمحسن جبار عبدالحسين 182

2021291.83احيائيزهراء ضياء عبدعلي مرزة183

2021291.83احيائيزيد فهد محمد سعود184

2021191.83احيائيزينب حليم عباس محمد185

2021291.83احيائيسجاد حسين عبد الزهرة عباس186

2021291.83احيائيسلوى احمد عذاب حسين187

2021291.83احيائيشهب عبد الحسين مسافر خضير 188



2021191.83احيائيشهد سامر عبدالخالق محمدعلي189

2021191.83احيائيطيبه احمد بدر نعمة190

2021291.83احيائيعبد هللا محمود جاسم عباس191

2021291.83احيائيعذراء ضياء عبدهللا  جعيالن192

2021291.83احيائيعلي جاسم رزيج سالم193

2021291.83احيائيعلي حقي اسماعيل سلوم194

2021191.83احيائيفاطمة عبدعلي عبدالزهرة شناوه195

2021291.83احيائيفالح حسن عبد الحميد مجيد196

2021291.83احيائيمحمد حسن هالل كاظم197

2021291.83احيائيمحمد صالح حسين علي198

2021191.83احيائيمحمد نضال هاتف عطية199

2021191.83احيائيمروة محمد عبود محسن 200

2021191.83احيائيمنتظر اسيل محمد جواد 201

2021291.83احيائيميثم حمزة ناهي عباس202

2021191.83احيائينور الهدى جميل صابر نزال203

2021291.83احيائينورالهدى حيدر عالوي حسن204

2021191.83احيائيهدى ميثم كاظم عبيد205

2021191.83احيائيدعاء عالوي عسكر حميد206


