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2016279.86علمياحمد سعيد جاسم محمد1
2016179.86علمياسماء حسين عبد الخضر مهدي2
2014279.86علمياياد جليل جبار بعير3
2016279.86علميرقيه ستار شوين حمزه 4
2010279.86علميرواء علي حسين علي 5
2008279.86علميعلي عبدالحسين شاكر ناجي6
2015179.86علميغياث الدين جواد مجيد حمود7
2015179.86علميكرار كاظم خليفه غياض8
2014179.86علميمحمود ابراهيم عبدالحسين هادي9

2015179.86علميمصطفى عبد الجبار محمد صالح علي 10
2016179.86علميمصطفى علي جالوي جاسم11
2011279.86علميميثم كريم حسين عباس12
2016179.86علميياسمين علي كاظم علي13
2021179.83احيائيإسراء احمد شهيد مجيد 14
2021179.83احيائيآالءعقيل كريم محسن 15
2020179.83احيائيجابر ناظم شاهر جبر16
2021279.83احيائيجنات سعد حسن كريم17
2021279.83احيائيجنات سعد حسن كريم 18
2021179.83احيائيحسن علي كوكز عبد هللا 19
2020179.83احيائيحسن وائل حسن عطيه20
2021279.83احيائيحسنى جاسم حسن جاسم21
2021279.83احيائيحسين رحيم ذياب هيتاوي22
2021179.83احيائيحسين صالح مهدي حسن23
2021279.83احيائيحسين طالب محل درموك24
2021279.83احيائيحسين هاتف عيسى محمدعلي25
2021279.83احيائيزهراء علي نور علي26
2021279.83احيائيزهراء فليح جابر باقر27
2021279.83احيائيسجاد باقر رعد جاسم28
2021179.83احيائيصادق حسين محسن محمد 29
2021279.83احيائيضحى شمس الدين يادكار محمد30
2021179.83احيائيعبدهللا نصير عبداالمير يحيى 31
2021279.83احيائيعلي غازي عبد خلف32
2021279.83احيائيعلي يوسف فاضل كريم33
2021279.83احيائيفاطمة ابوكليش عباس عبود 34
2021279.83احيائيقاسم محمد حبيب كاظم35
2021279.83احيائيمثنى عبود مرزوك دايخ36
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2021279.83احيائيمحسن قاسم راشد محمد37
2020279.83احيائيمحمد عباس نشيد بوهان 38
2021179.83احيائيمحمد علي خالد غالب زغير39
2021179.83احيائيمرتضى مراد كامل خانس40
2021279.83احيائيمصطفى علي موفق علي41
2021279.83احيائيمصطفى كاظم عطية لفته42
2020179.83احيائيمنتظر جابر عوده مهذول43
2021279.83احيائينور الهدى خالد سلمان حسن 44
2021279.83احيائيوفاء عبدالنبي كريم صلف45
2016279.71علميامير نجم عبد هللا عبد الحسين46
2011279.71علميبركات ازهر جعفر علي47
2011179.71علميضي هيثم عبد حسن 48
2019279.71احيائيعبدهللا عباس حسين علي49
2019279.71احيائيغزوان ثامر حنبس مسعود50
2015379.71علميكرار علي حسين علوان51
2016179.71علميمحمد حسن سلمان احند52
2021279.67احيائياسيا صالح حسن جاسم53
2021279.67احيائياية محان شاكر صالح54
2021179.67احيائيايوب حبيب هاشم جاسم55
2021279.67احيائيباقر جاسم محمود عبد فلحي 56
2021279.67احيائيبراء احمد علي كاظم 57
2021279.67احيائيحسين عبدالكاظم جليد غضيب58
2021279.67احيائيرسل علي حميد كاظم59
2021179.67احيائيرنده مصعب ابراهيم عبيس60
2021279.67احيائيزمن حامد  عبد حسن61
2021279.67احيائيزهراء جاسم عبد زيد رومان62
2021179.67احيائيزهراء حاتم محسن عبد هللا63
2021179.67احيائيزهراء محمد لطيف راهي64
2021279.67احيائيزينب جابر حيوان سلطان65
2021179.67احيائيسجاد حاكم كريم برغوث66
2021279.67احيائيطارق عبود كريقش محمد67
2021179.67احيائيعلي تحرير فليح حسن68
2021279.67احيائيعلي حسين جاسم عبر69
2021279.67احيائيعلي رعد حمزه طرخان 70
2021179.67احيائيعلي سعد علي عليوي71
2021179.67احيائيفراك عوده غاطي جابر72
2020179.67احيائيفضل محمد جعفر عباس 73
2021279.67احيائيمحمد عبدالحسين مجيد صالح74
2010279.57علمياحسان علي طالب علي 75
2014179.57علمياحمد كاظم هويني هاشم 76
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2002179.57علميامتياز علي مجهول محمد77
2010179.57علميساره ثامر جابر عبدالوهاب78
2014179.57علميعباس فاضل عصفور سبهان79
2014179.57علميعالء حامد هادي جبار80
2017279.57احيائيقانون كريم عزاوي بيوض81
2016379.57علميمثنى حسين مطيع عبدعلي 82
2019279.57احيائيميقات عمار خضير حيسن83
2021279.50احيائيحنين حسن تويلي سلمان 84
2021279.50احيائيخالد حسن محمد عبد الرضا85
2021279.50احيائيرسول كاظم خوين لفته86
2021279.50احيائيرمق سعد صالح حمود87
2020179.50احيائيزينب جميل نور حسن88
2020279.50احيائيزينب حسين محسن محمد 89
2021279.50احيائيصالح مهدي نعمة شلتاغ90
2020279.50احيائيعبدهللا محيل عوده سلمان 91
2021279.50احيائيعلي حازم هادي حسن92
2021279.50احيائيعلي حسن علي محمد93
2021179.50احيائيعلي حميد شاطي عبيد94
2021279.50احيائيعيسى مشعل حوري عامر95
2021279.50احيائيغدير علوان سلمان عبدهللا 96
2021279.50احيائيفاطمة فرات صبار منذور97
2021279.50احيائيكوثر بشير فليح زغير98
2021179.50احيائيالرا سليم فليح حسن99

2021279.50احيائيموسى ربح محسن عطشان100
2017179.43احيائياطياف ليث محمد عبيد101
2001179.43علميحسين عبدالكاظم ياسين موسى102
2014179.43علميرزاق عواد حسين حسن 103
2017179.43احيائيزينب احمد مهدي محسن104
2015279.43علميسجا زكي محي نجم105
2016279.43علميسجاد حيدر عوده حسون106
2010179.43علميسهير فاضل عبد الزهرة 107
2012279.43علميعقيل خيري عبد حسين108
2015179.43علميعلي حسين جبار باجي109
2005179.43علميعلي صالح محمد صالح110
2016179.43علميغيث محمد نجم شنين 111
2014279.43علميكرار علي كاظم ظاهر112
2009279.43علميمظفر سعيد كاظم مهدي 113
2011279.43علمينورالهدى حيدر رحيم وهاب114
2011279.43علمينورالهدى حيدر رحيم وهاب 115
2015279.43علميهجران قيس فارس علي 116
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2021279.33احيائياحمد رزاق مبارك حسين 117
2021279.33احيائياحمد عادل جعفر مراد118
2021279.33احيائيامير كريم عباس علوان119
2021279.33احيائيايه كريم محمد عبد120
2021279.33احيائيباقر حسن حياوي مكوطر 121
2021279.33احيائيبنين امان جمعة حمود122
2020279.33احيائيجمال طالب جبل سموم123
2021279.33احيائيحامد خليل حيال عبد الحسين 124
2021279.33احيائيحسن باسم غانم علي 125
2020279.33احيائيحسن زكي ياسر لفته126
2021279.33احيائيحسن سلمان رحيم سريع127
2020179.33احيائيحسين حميد حسن سلطان128
2021279.33احيائيدعاء رحيم مشكور عباس129
2020379.33احيائيرضا رحيم هاشم عواد130
2021279.33احيائيزهراء رياض قاسم نور131
2021279.33احيائيزينب عبد الكريم سالم علي132
2021279.33احيائيزينب فاضل يوسف خضير133
2020279.33احيائيسجاد جواد ادريس كاظم 134
2021279.33احيائيسجاد حسين فليح عودة135
2020179.33احيائيسالم جليل شافي كزار 136
2021279.33احيائيسهام شمخي ياسين حسون137
2020379.33احيائيصادق فاهم عبدالحسين كاظم 138
2021279.33احيائيطيبة حسين صالح حسن 139
2021279.33احيائيعادل قصي صاحب هادي140
2021279.33احيائيعباس مصعب فرهود عوده141
2021279.33احيائيعلي عبدالكريم مهدي محمد142
2021279.33احيائيعلي محمد نعمه حسين143
2021279.33احيائيعلي مهدي نعمه حسين144
2021179.33احيائيغانم نجم عبد الساده غضب145
2021179.33احيائيفاطمة محسن شعالن رفه146
2021179.33احيائيقاسم ارحيم عبدعلي ضيدان147
2021279.33احيائيمحمد بدر عبد خلف148
2021179.33احيائيمحمد حسن شاكر عبد149
2021179.33احيائيمحمد حسن شاكر عبد 150
2021279.33احيائيمحمد علي عبدالحسين عجزان151
2021279.33احيائينور اسامة رجاء محمد كاظم152
2020279.33احيائينور عواد كاظم مدفون153
2021279.33احيائينورالهدى حسين مزهر حسين154
2021279.33احيائينورالهدى خالد رسن طشار155
2021179.33احيائيهدى مثنى كريم دفار 156
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2012179.29علمياستبرق عادل محمدعلي يوسف157
2019179.29احيائيباقر حميد جاسم حمود158
2016179.29علميبنين رزاق حسن عبدالحسين 159
2018279.29احيائيحامد عبدالخضر حمزة مهدي160
2018379.29احيائيحسن هادي محمد جواد161
2016279.29علميحسنين كاطع جبر فيحان162
2016279.29علميحسين شنان مجهول عبد نور163
2014179.29علميحسين علي دوهان جاسم164
2019179.29احيائيحيدر تيمول جبر جاسم 165
2015379.29علميرقية حسن عليوي ناصر الغرابي166
2014279.29علميزينب عبد الزهره فاضل حسون167
2011279.29علميشهد ناجي عبدهللا حميدي168
2014279.29علميعلي عبدهللا علي جميل169
2015279.29علميفواز مبارك ثويني مصيخ /الزويد170
2015279.29علميمريم صباح حمزة مياط171
2016379.29علميمصطفى حمزة سلمان خفيت 172
2015179.29علميميالد صالح جاسم مونس173
2014279.29علمينورهان فرحان عواد كاظم174
2015279.29علميهدى ساجد رسول عبدالكريم 175
2017279.29احيائيوسام محمد رشيد مسرهد176
2020279.17احيائياسماء حسن كليب زريجان177
2020279.17احيائيآيات صاحب عبد الواحد عبد الحسين 178
2021279.17احيائيحسن عباس نعمه عبد الخضر 179
2020179.17احيائيحسين جابر ناصر حسين 180
2021279.17احيائيحسين كاظم صخيل راضي181
2021279.17احيائيرقية صباح نعمه ياسر182
2021279.17احيائيرنا حامد جاسم عثو183
2021279.17احيائيزهراء حسين عبد الشهيد محمد رضا184
2021279.17احيائيزهراء رزاق عبد عبود185
2021279.17احيائيزينب علي غثيث عواد186
2020279.17احيائيسجاد حكيم سالم خيون187
2021279.17احيائيسجاد طه ياسين طيبنه 188
2021279.17احيائيسجاد طه ياسين طينه189
2021279.17احيائيصادق عبدالحسين شوان حمزه190
2021279.17احيائيصالح مهدي فاضل دليفي191
2021279.17احيائيضرغام حيدر جياد عبد192
2021279.17احيائيعلي صالح جابر جواد193
2020279.17احيائيعلي نعمان حسين كاظم 194
2021279.17احيائيعلي هادي علي خورشيد195
2021279.17احيائيفاطمة امين رسول حميد196
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2021279.17احيائيمحمد عباس رحيم زتكاح 197
2021179.17احيائيمحمد عباس كاطع محمد198
2021279.17احيائيمرتضى علي هادي زبالة199
2021279.17احيائيمسلم جبار دريبي حسين200
2020179.17احيائيمقتدى علي شويع جبر 201
2021179.17احيائيمنار احمد مهدي محسن202
2021279.17احيائيمنتظر عبد شهيب مطرود 203
2021279.17احيائينور الهدى حيدر جاسم محمد204
2021279.17احيائيوميض نجاح خضر كاظم205
2016279.14علمياحمد مكصد عبود شدهان 206
2013279.14علميحسن حيدر عبد المهدي عبيد207
2016279.14علميحسن رائد كاظم ذياب الجبوري 208
2016279.14علميزينب شاكر فالح ايدام209
2013179.14علميسيماء عزيز يوسف عبود210
2015279.14علميعبدهللا عائد فاضل حسن211
2014279.14علميكرار جعفر حسن حسون212
2017179.14احيائيمحمد رياض كريم بعيوي213
2013179.14علميمحمد عادل نعمه حسون 214
2016179.14علميمصطفى مكي كاظم هادي215
2017279.14احيائيميثم إبراهيم هويدي حسن216
2007279.14علمينور رعد عبدهللا عباس 217
2016279.14علميحسن مهدي كاظم بهلوان218
2021179.00احيائيابوالحسن هادي خيون سالم219
2021279.00احيائياحمد جاسم عناد عبد الخضر220
2016279.00علميانتصار حين عبد الزهره حسون221
2013279.00علميانوار نجاح طالب سليم 222
2013179.00علمياوس عبد عذاب عطشان 223
2021279.00احيائيايات حسين هادي حسين 224
2021179.00احيائيايات فاضل جالب مهدي225
2015279.00علميايتاء قاسم شنو نعمه 226
2021279.00احيائيأمير جاسم عذير زبين 227
2021279.00احيائيبتول جابر شهيد جاسم 228
2021179.00احيائيبتول عبدالحسين علي غافل229
2020279.00احيائيبندر عايد ضيم دهيمش230
2016279.00علميبنين عامر كاظم عبود231
2021179.00احيائيبنين مؤيد عبد االمير راضي232
2021179.00احيائيجعفر جبار كريم نومان233
2007279.00علميحسام محمد عباس عبد الحسين234
2014179.00علميحسنين عالء حسين صالح235
2021279.00احيائيحسين عالء حسين جبر236
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2021279.00احيائيزينب جابر عبد جابر237
2021279.00احيائيزينب حسن عبد علي حمود238
2021179.00احيائيزينب محمد عزيز حسين239
2021279.00احيائيسجاد سرحان كاظم عباس240
2020279.00احيائيسماح قابل ضاري والي241
2016179.00علميشهد جمعة هدايه هادي242
2021179.00احيائيعباس حسن طالب عبد243
2021279.00احيائيعباس عبد الحسين عزيز عبيد244
2021279.00احيائيعبدهللا حيدر حسين غاوي245
2021179.00احيائيعلي رضا جليل عبد246
2021279.00احيائيعلي نعيم عبد الكريم نصار247
2021279.00احيائيعي سمير نفاع اميل248
2021179.00احيائيقبس غالب عزيز حسين249
2021179.00احيائيكاظم عايد نصيف جابر 250
2013279.00علميمحمد زهير حسون خلف251
2007279.00علميمحمد شاكر حسين حسن252
2021279.00احيائيمحمد عبدالخضر عباس نعمة253
2021279.00احيائيمحمد علي حسين حمزة254
2012279.00علميمصطفى عايد عبد زيد بناي255
2010279.00علميمنار خالد عبد العالي محمد 256
2021179.00احيائيمنى هاني عزيز علوان 257
2021279.00احيائيميالد عبد الرضا فاضل محسن258
2021179.00احيائينهلة عدنان ثجيل محمد259
2019179.00احيائيوالء هادي غافل جحات260
2021279.00احيائيياسر احمد جواد جعفر 261
2021279.00احيائيياسمين مجيد طعمة عمران262
2018279.00احيائييحيى ثامر حسين عباس 263
2017179.00احيائييوسف قاسم محمد عبود 264


