
قسم تقنيات التمريض

المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

286.17احيائي2020علياء محمد صدام راضي1

286.17احيائي2021امنه سلمان علي ناصر 2

186.14احيائي2022رسل علي عبد الرضا عباس3

186.14احيائي2022حوراء عالء كريم كاظم4

186.14احيائي2022علي عالء شدهان عبد5

186.14احيائي2022محمد لطيف عبد االمير غزاي6

186.14احيائي2022حسنين فالح ابوعلي محسن7

186.14احيائي2022ماهر حسين علي حسين8

186.14احيائي2022حسن محمد عقيل عبدالسادة9

186.14احيائي2018زهراء جليل كريم موزان10

286.14علمي2015علي نعيم خسران ابوجالي11

186.14احيائي2022نبأ ليث كريم ماجد12

186.14احيائي2022فاطمة محمد جاسم كاظم13

186.14احيائي2022كوثر مهدي ليهوب حسون14

286.14علمي2015دعاء فرحان رياح فرهود15

286.14احيائي2022استبرق كريم فليح حساني16

286.14احيائي2022فاطمة حسين جواد حسين17

286.14احيائي2022سالم عبد الحسن جاسم عبد18

286.14احيائي2022رقيه حسين عبد مسلم19

286.14احيائي2022زهراء عبد الزهرة عباس حسن20

286.14احيائي2022حوراء حاتم عبادي حمزه21

286.14احيائي2022حسين كاظم حمزة مخيف22

286.14احيائي2022عباس علي يحيى عامر23

286.14احيائي2022منتظر ابراهيم موازي بدر24

286.14احيائي2022احمد ضيول جبار محمد25

286.14احيائي2022زهراء نصير فليح زغير 26

286.14احيائي2022دعاء مهدي حسن ثامر27

286.14احيائي2022حيدر حسين جودي كاظم28

286.14احيائي2022مصطفى اسعد ثامر جوده29

286.14احيائي2022مصطفى صالح شنين عبيس30

286.14احيائي2022يوسف عامر حسين عباس31

286.14احيائي2022بنين سمير صالح لعبي32

286.14احيائي2022نور محمد كاظم جاسم 33

286.14احيائي2022رسل هيثم خالد هاشم34

286.14احيائي2022سيف خالد علي ياسر35

286.14احيائي2022ايات فراس حاكم هاتف36

286.14احيائي2022مقتدى محمد طعمة كاظم37
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المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

286.14احيائي2022عباس فريق احمد عبد الواحد38

286.14احيائي2022علي نجم عبد عودة39

186.14احيائي2022زهراء ماجد عبد عون عريبي 40

286.14احيائي2022نادية سليم كاظم محمد41

286.14احيائي2017ايات ناصر محمد عبد الحسن42

186.14احيائي2022نور الهدى ثائر عبد الزهرة محسن43

186.00علمي2015زهراء خزعل كريم نهار44

286.00علمي2011بهاء نعيم صبر  كاظم45

186.00احيائي2022علي عبد الرزاق جواد عبد الكاظم46

286.00احيائي2018وديان محمد حسن فاضل47

186.00احيائي2022ايات حيدر ذياب جالب48

186.00احيائي2022منار علي جبار خليف 49

186.00احيائي2022شهد هادي موسى حمزه50

186.00احيائي2022ايه لؤي كاظم سايع 51

186.00احيائي2022علي كامل عبادي عباس52

186.00احيائي2022براء نعيم دحبوش خلخال 53

286.00احيائي2022رقية منذر نعمان خضير54

286.00احيائي2022زينب عمار موسى كريم55

286.00احيائي2022زهراء غازي فيصل ساجت56

186.00احيائي2022رقيه محمد جميل سهم 57

286.00احيائي2022امين حمزه سالم جبار58

286.00احيائي2022سارة سالم عظيم هادي59

286.00احيائي2022محمد احمد ناجي عبد هللا60

286.00احيائي2022بنين محمد عباس عبد61

286.00احيائي2022كرار حيدر هادي عبيس62

286.00احيائي2022احمد عباس جابر هذال63

286.00احيائي2022محمد صادق رسول صاحب محمد64

286.00احيائي2022مهدي فرحان مرزوك عاشور65

286.00احيائي2022تقى جاسم شالل شنجار 66

286.00احيائي2022ختام نايف مسير دليهم67

286.00احيائي2022محمد دوحي جبار سلمان68

286.00احيائي2022عباس ماجد رحيم محسن69

286.00احيائي2022مصطفى طاهر جبار عبد الزهرة70

186.00احيائي2022جاسم محمود عمر صالح71

286.00احيائي2022غادة فالح علوان عويز72

186.00احيائي2022محمد حسين مثمر ضيدان 73

286.00احيائي2022زهراء جبار رباط عبد74

286.00احيائي2022شهد احمد جبار عبد االمير75

286.00احيائي2022زهراء عقيل كريم محسن76

286.00احيائي2022محمد مهند صاحب محمد77

186.00علمي2015رقيه شاكر رحيم طالب 78

286.00احيائي2022سجاد سعد نعيم تايه79



المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

286.00احيائي2022سكينة زياد جواد عباس80

286.00احيائي2022حسن محمد عبد مظلوم81

286.00احيائي2022مريم هادي عبد هللا طالب 82

185.86احيائي2022زهراء سعد مجيد حميد83

185.86احيائي2022حنين ماهر عيسى صالح84

185.86علمي2016نور كاظم جبار كاظم85

185.86احيائي2022امجد علي محمد رويس86

285.86علمي2016ايالف ياسيم منصور عبد ايوب87

185.86احيائي2022هدير حيدر صالح عبد علي88

185.86احيائي2022زهراء محمد مهدي صالح89

185.86احيائي2022حوراء هالل عوض ابو حيه90

185.86احيائي2018ايه كاظم جواد كاظم 91

285.86احيائي2022مهدي جمال بغدادي سلمان 92

285.86احيائي2022حسين عالء راضي علي93

285.86احيائي2022فاطمة محمد حمزة هاشم94

285.86احيائي2022عباس حيدر جواد كاظم95

285.86احيائي2022اية طالل نعمة ساير96

285.86احيائي2022احمد عيسى عبيد صافي97

285.86احيائي2022رسل علي محمد مطر98

285.86احيائي2022زهراء محمد علي زغير 99

285.86احيائي2022سجى محمد شاتول كاظم100

285.86احيائي2022عباس حيدر علي حمزه 101

285.86احيائي2022تبارك محمد خلف عبد عون102

285.86احيائي2022حوراء ابراهيم علي جاسم103

285.86احيائي2022علي حسين كاظم طراد 104

285.86احيائي2022طيبه عماد محي محسن105

185.86علمي2012حيدر سلطان حسن حسين106

285.86احيائي2022مقتدى يحيى عاشور كاظم107

285.86احيائي2022زينب ميري عيدان عاشور108

285.86احيائي2022ابراهيم فرحان كاظم محمد109

185.86احيائي2022ادم قاسم كاظم حمادي 110

285.83احيائي2020هدى صفاء فرحان غالب111

285.83احيائي2020حيدر طاهر كامل حنطي112

185.83احيائي2022بنين عامر كامل حسين113

185.71احيائي2022حسن مكي صاحب هادي 114

185.71احيائي2022علي ميثم حسين علوان 115

285.71علمي2016دنيا عباس ازيارة كاظم116

185.71احيائي2022خديجة طالب كرب صليبي117

285.71احيائي2018ميس عباس كاظم زاير118

185.71احيائي2022دعاء سعيد عبدالعباس حرامي119

285.71علمي2015عباس محمد مرهون حمدان120

285.71علمي2013امنه هادي سوادي مرزه 121



المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

285.71احيائي2022حسين عقيل مزيون مخور122

285.71احيائي2022بنين حسين لفتة راهي123

285.71احيائي2022حسن قاسم محمد محمود124

285.71احيائي2022ضحى جابر علي عبود125

285.71احيائي2022حيدر عباس كطل عباس126

285.71احيائي2022فاطمة زعباط كتاب غافل127

285.71احيائي2022فضل واثق حبيب ثجيل128

285.71احيائي2022زينب احمد شياع كريم129

285.71احيائي2022قاسم عباس عدنان محمد علي130

285.71احيائي2022فاطمة رياض سعيد زباله 131

285.71احيائي2022ضرغام عباس هادي عايز132

285.71احيائي2022نرجس عبد السادة حسين علي133

285.71احيائي2022يقين كامل شنان شالكه134

285.71احيائي2022مرتضى فرحان سلمان عبدهللا 135

285.71احيائي2022كرار حيدر جابر عيطان136

285.71احيائي2022نور حسن هاشم نجم137

285.71احيائي2022حيدر حسن ويسر علي138

285.71احيائي2022ختام خالد عبد الزهرة محمد139

185.71احيائي2022خليل علي ابراهيم خليل140

185.67احيائي2021رقية احمد فالح هادي141

185.67احيائي2021حسين صالح جبر عبد هللا142

185.67احيائي2021بشائر عواد شياع عواد143

185.67احيائي2021اياد عقيل سعيد صبار 144

185.57احيائي2022حسين قحطان نخالة موسى145

185.57احيائي2022نور كرار راضي كاظم146

185.57احيائي2022تبارك رضا كاظم محمد147

285.57علمي2014اكرم عظيم هاشم حسين148

285.57علمي2016رملة راضي سعد يحيى149

185.57احيائي2022علي عبد االمير جبار حمادي150

185.57احيائي2018زهراء حسين موسى عيسى151

185.57احيائي2022فاطمة ساجد صاحب عطية152

285.57علمي2016زينب مكي خضير عباس 153

185.57احيائي2022مرتضى احمد فرحان حجار154

285.57احيائي2022رقيه صالح لفته شمال155

285.57احيائي2022بنين حيدر عبد الزهرة حسين156

285.57احيائي2022حيدر محمد عبد عباس157

285.57احيائي2022زينب علي سكران لكن158

285.57احيائي2022فاطمة حمزة محمد حسين159

285.57احيائي2022نرجس رزاق غزاي خريبط160

285.57علمي2013هشام خضير ياسين خضير161

285.57احيائي2022حسين علي ميراوي حسن 162

185.57احيائي2022فاطمة نعيم جبر ماش163



المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

285.57احيائي2022علي محمد حبيب كاظم164

285.57احيائي2022الرضا علي حسين حمادي165

185.57احيائي2022مرتضى حميد سعيد كاظم166

285.57احيائي2022تبارك باسم فاضل هاشم167

285.57احيائي2022عال رياض مالك صالح168

285.57احيائي2022زهراء نبهان طه عبود169

285.57احيائي2022عباس علي عبد الزهره شيال 170

285.57احيائي2022غدير باقر راجي فرحان171

285.57احيائي2022حسن صالح خضير هادي 172

285.57احيائي2022فاطمه حيدر شاكر خلف173

285.50احيائي2021اديان حاكم كاظم زكوم174

285.50احيائي2020عبد الصمد رشيد جميل حمد175

185.50احيائي2021محمد الحر جودت كاظم سيباهي176

185.50احيائي2021رقية عبد الهادي عباس علي177

185.50احيائي2020رضا حيدر نعمة محمد رضا178

185.43احيائي2022فاطمة مجاهد محمد علي عبد هللا179

185.43احيائي2017كوثر حمزة عبد مسلم محمد180

285.43احيائي2017فاطمة فاضل محمد عبد الرضا181

185.43احيائي2022باقر عقيل نعمه سرهيد182

185.43احيائي2022مصطفى عبد االله وناس حسن183

185.43احيائي2022حيدر احمد عباس عبد184

185.43احيائي2022زيد حسن علي هاشم185

285.43احيائي2022فاطمة عبدالسادة عبدهللا غريب186

285.43احيائي2022سكينة ناجح حسين حسن187

285.43احيائي2022حسن احمد عبد عون داوود188

285.43احيائي2022حوراء سنان عبد االمير حسين189

285.43احيائي2022عباس معين فخري هادي 190

285.43احيائي2022الحمزه معتز محسن حسون191

285.43احيائي2022زهراء خليل محسن مزعل 192

285.43احيائي2022محمد سلمان سامي سلمان193

285.43احيائي2022زيد اياد جابر كاظم194

285.43احيائي2022حسين فالح كريم عمر195

285.43احيائي2022احمد فالح عبار سلطان196

285.43احيائي2022حسين عبداالمير محمد علي هادي197

285.43احيائي2022ابراهيم عايد جياد عبود198

285.43احيائي2022مريم ليث مالح بجاي199

285.43احيائي2022منتظر صالح صاحب مجيسر 200

285.43احيائي2022زهراء خضير ميسر نمر 201

285.43احيائي2022زينه فرحان طارش حمود202

285.43احيائي2022فاطمة حامد عبود عواد203

285.43احيائي2022عالء عدي كريم لفته204

285.43احيائي2022مهدي يوسف عبد محمد205



المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

285.43احيائي2022فرح هادي فالح ورد206

285.43احيائي2022ابراهيم احمد شمران دهيوي207

285.43احيائي2022عبدهللا فارس عبد زيد حميد208

285.43احيائي2022حسين خليل برهان عبد الكاظم209

285.43احيائي2022ايمن مقداد ناجي عبد الحسين210

285.43احيائي2022احمد حميد شنانه خضير211

285.43احيائي2022غفران عايد فزاع غاوي212

285.43احيائي2022زينب حسين عبود هادي213

285.43احيائي2022عال رائدحسن وشيح214

285.43علمي2007وسن علي حاكم مهاوش215

285.43احيائي2022علي محمد عبد الحسين ابو حنينه216

185.43احيائي2017سماح مهدي محمد حسن217

285.33احيائي2020سجاد عقيل عبدهلل خضير218

285.33احيائي2020صفاء محمد حسن عبد االمير عبد هللا219

285.33احيائي2021مجتبى سرحان رشيد سلمان220

185.29احيائي2022زهراء سعد حميد نايف221

185.29احيائي2022نور الهدى عالوي لفتة222

185.29احيائي2022مرتضى جاسم احمد سلطان223

185.29احيائي2022محمد ابراهيم كاطع وناس224

185.29احيائي2022علي سلمان عبد هللا رباط225

185.29احيائي2022تبارك حميد حمزه محمد226

285.29احيائي2017شفاء محمد خليو فاضل227

185.29احيائي2022امير علي محمد كربوس228

285.29علمي2003فرح كريم سلمان حسن229

285.29علمي2016نور احمد عبد الكاظم حمد230

185.29احيائي2022امنة ستار جواد طالب231

185.29احيائي2022عباس صادق ضايع زرزور232

185.29احيائي2022حيدر علي عباس شنان233

185.29احيائي2022منتظر محمد ابراهيم خيرهللا234

285.29احيائي2022زهراء منصور عبد متعب235

285.29احيائي2022كرار كاظم محيسن سلمان236

285.29احيائي2022زهراء داخل حسن حبيب237

285.29احيائي2022صالح غالب صالح مهدي238

285.29احيائي2022محمد عدي حسين هاشم239

285.29احيائي2022زيد طاهر كاظم بتور240

285.29احيائي2022فاطمة جميل عزيز نعيمه241

285.29احيائي2022عبد هللا ماجد حسين هادي242

285.29احيائي2022فاطمة قاسم هاشم حسين243

285.29احيائي2022عبدهللا فارس محمد سعيد هادي244

285.29احيائي2022حيدر عجيل لفته علي245

285.29علمي2002مرتضى سامي مهلهل عبادي246

285.29احيائي2022امير ماهر عبد العالي خضير 247



المعدلالدورالدراسةسنة التخرجاالسم الرباعيت

285.29احيائي2022حيدر سعد فزع بدر248

285.29احيائي2022يقين منصور جبار راضي249

285.29احيائي2022منتظر سالم ميل مزهر250

285.29احيائي2022زينب علي احمد عبد الحسين251

285.29احيائي2022مصطفى محمد حسين رحيم252

285.29احيائي2022عباس امين صادق باقر 253

285.29احيائي2022زينب كاظم شالكة رباط254

185.17احيائي2021تبارك عيسى حسين علوان 255

185.17احيائي2021سند مهند يوسف هندي256

285.17احيائي2021فاطمة علي حميد مجيد257

185.17احيائي2021دعاء هاتف مهدي كاظم258

185.14احيائي2022هاجر جاسم محمدعلي عيسى259

185.14احيائي2022فرح هيثم عبد الحليم عبد االمير260

185.14احيائي2022حسين صباح جاسم عواد261

185.14احيائي2022بنين حيدر عبد االمير عبادي262

185.14احيائي2022ايات حمد عبد زيد جاسم263

185.14احيائي2022بنين كاظم شناوة نعمة264

185.14احيائي2022زهراء احمد صالح مهدي265

285.14احيائي2018حوراء صباح عبد االمير حسين266

185.14علمي2009نور صالح مهدي محمد267

285.14احيائي2019محمد الجواد عباس رحيم كاظم 268

285.14احيائي2022غيداء علي عدنان راجي269

285.14احيائي2022عبدهلل عامر جواد مطوي270

285.14احيائي2022نورا حيدر عبد حمد 271

285.14احيائي2022حيدر قاسم عبد الحسين كاظم272

185.14علمي2016زهراء محمد جاسم نور273

285.14احيائي2022زهراء فاضل عيدان صادق274

285.14احيائي2022غفران ناجي حسن فراك275

285.14احيائي2022ياسين محمد علبي عزيز محمود 276

285.14احيائي2022علي حمودي ارحيم عباس 277

285.14احيائي2022روان عقيل كريم منعثر278

285.14احيائي2022اكرم عبد الحسين عبد279

285.14احيائي2022طفوف صادق عبد االمير مكطوف280

285.14احيائي2022باقر علي حميد مطرود281

285.14احيائي2022كرار حيدر جواد كاظم282

285.14احيائي2022محمد اسحاق هادي عبد علي283

285.14احيائي2022فرح محمد رزاق عبد284

285.14احيائي2022احمد حسن كاظم هاشم 285

285.14احيائي2022علي حيدر جابر محسن286

285.14احيائي2022كوثر موسى كريم عطية287

285.14احيائي2019علي قاسم كاظم حمزة288

285.14احيائي2022زهراء حامد ابو حنه عباس 289
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285.14احيائي2022محمد لطيف غبين سعود290

285.14احيائي2022عذراء ناصر عبد الحسين كاظم291

185.14احيائي2022منال عبد غيالن ويدان292

185.14احيائي2022زهراء محمد عبد العكار لفته293

185.00علمي2012ابتهال كريم حسن رسن294

185.00احيائي2022امير وليد عبد زيد مطوي295

285.00احيائي2018محمد عباس جاسم محمد296

185.00احيائي2022زهراء خالد وهاب شهيد297

185.00احيائي2022علي شاكر شلطي ابو حميد298

285.00احيائي2021محمد باقر ثامر عباس حمادي299

185.00احيائي2022حوراء فاضل محمد عبدهللا300

185.00احيائي2022اية رعد عيدان جاسم301

185.00احيائي2022نور الزهراء كريم عبد الحسين علي302

285.00احيائي2022احمد كاظم حمزة كريم303

285.00احيائي2022تبارك رائد علي عباس304

285.00احيائي2022مصطفى واثق عبد حسين305

185.00احيائي2021سميه عادل ياسر جالب306

285.00احيائي2022امير حميد كشاش عزيز307

285.00احيائي2022هناء محسن دلف جاسم308

285.00احيائي2022زهراء حسن جاسم محمد309

285.00علمي2014ميالد مهدي جاسم عبود310

285.00احيائي2022رقية كاظم جواد عبد311

285.00احيائي2022منار علي كاظم ايشان312

285.00احيائي2022مشتاق نادي صالح حلبوص313

285.00احيائي2022مصطفى عدنان حاتم غازي314

285.00احيائي2022سجاد فؤاد كاظم حسن 315

285.00احيائي2022حسين حمود هاشم والي 316

285.00احيائي2022فاطمة حيدر ناصر كريم317

285.00احيائي2022زينب حيدر كاظم عبيس318

285.00احيائي2022امير وليد جواد كاظم319

285.00احيائي2022غدير علي زغير مطر320

285.00احيائي2022نرجس حسين حبيب عبود321

285.00احيائي2022زهراء كريم معيدي حسين322

285.00احيائي2022مصطفى ابراهيم حميد سعد 323

185.00احيائي2022فرح حيدرغازي هادي324

285.00احيائي2022زهراء حسن جاسم داوود325

185.00احيائي2022نور عماد عدنان فرج326

184.86احيائي2022علي محسن عباس علي 327

184.86احيائي2022ايمان عباس شاكر جواد328

184.86احيائي2022احمد وهاب عدنان محمد329

184.86احيائي2022صادق علي محمد مراح330

184.86احيائي2022ماهر فارس محمد طاهر331
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284.86علمي2010احمد سالم حسين عبدهلل332

184.86احيائي2022زينب علي حسين عبد الكاظم333

184.86احيائي2022حسين نجاح كاظم محمد334

184.86احيائي2022غدير عبد الحسين باقر عبد الزهرة335

184.86احيائي2022امنة عادل زاير علي336

184.86احيائي2022نور ماهر عادل شعالن337

184.86علمي2015حوراء عباس حمزة دهيم338

184.86احيائي2022هشام عادل جايش جاسم339

284.86احيائي2022نور عقيل طاهر راضي340

284.86احيائي2022زهراء محمد امين حمود341

284.86احيائي2022سجاد وحيد كاظم كرم342

284.86احيائي2022نور الهدى جبار كاظم فرحان343

284.86احيائي2022حسين قاسم حسن غازي 344

284.86احيائي2022ايات عبد الزهرة عباس فهد345

284.86احيائي2022طلبة مكصد محسن عبد عون346

284.86احيائي2022عباس محمد مسعود عبيد347

284.86احيائي2022رسل اياد حسن جاسم348

284.86احيائي2022بنين ناصر عبد عباس349

284.86احيائي2022اشهاد حمزه هاشم 350

284.86احيائي2022نوره محمد جعفر عبد351

284.86احيائي2022حيدر سالم عبد العباس عبد الحسين352

284.86احيائي2022حسين عبد علي جاسم مرهون353

284.86احيائي2022اسراء نغم هادي سعيد354

284.86احيائي2022ديار عماد محسن جبار355

284.86احيائي2022دينا سعد موجد امين356

284.86احيائي2022ابرار نعيم خشان مباشر357

284.86احيائي2022فاطمة كاظم خليل اسماعيل 358

284.86احيائي2022محمد احسان عدنان رسول359

284.86احيائي2022عالء كاظم محمد حسين يونس360

284.86احيائي2022كواكب وائل ترتيب كريم361

184.86احيائي2022صبا خالد ناظم محمد362

184.83احيائي2021مريم خضر سوادي شنيار363

184.83احيائي2020ضحى حامد جابر ناجي364

284.83احيائي2021عمار سعد كاظم حسين365

184.71احيائي2018امنة عادل جميل جابر366

284.71احيائي2017سجى نجم عبد ايوب محمد367

184.71احيائي2022علي السجاد خزعل راجي صايل368

184.71احيائي2022علي وحيد شياع نايف369

184.71احيائي2022نور عبد الكاظم محمد مطير370

284.71احيائي2017بنين حامد جبر حسين371

284.71احيائي2022رقية سالم ياسر حمزة372

284.71احيائي2022حسن شمخي جبر جابر373
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284.71احيائي2022علي حسن فليح طارش 374

284.71احيائي2022رضا عبود زغير شنان375

284.71احيائي2022مصطفى محمد حموز ابو شخيرة376

284.71احيائي2022فاطمة كاظم ارهيف عبود377

284.71احيائي2022هدى احمد تكليف رحيم378

284.71احيائي2022فاطمة كامل ناظم محمد379

284.71احيائي2022تبارك قاسم خضر كاطع380

284.71احيائي2022اسراء اسماعيل خشان مهدي381

284.71احيائي2022زهراء حازم عبدالسادة محمد382

284.71احيائي2022ايالف وضاح كريم محمد383

284.71احيائي2022احمد هيثم احمد حسن384

284.71احيائي2022فاطمة نوفل غازي محمد385

284.71احيائي2022كاظم يقوب يوسف خضير386

184.71علمي2007احمد محسن رضا عبد الزهرة387

284.71احيائي2018ابراهيم عبد الوهاب محمد علي عبود388

284.71احيائي2022علي جاسم جعفر جاسم389

284.71احيائي2022مصطفى ضياء بربري محمد390

184.67احيائي2022علي سعد حسن عبد391

184.67احيائي2021زهراء محمد هاشم محمد392

184.67احيائي2021عباس ناصر عباس مبارك393

184.67احيائي2020عباس عطيوي مزهر فليفل394

284.67احيائي2021ابراهيم جواد كاظم شناوه395

184.57احيائي2022حوراء مثنى شجاع حسن396

184.57احيائي2022كرار محمد صبار عمران397

184.57احيائي2022لدن زهير فخري عبد الرزاق398

184.57احيائي2022زهراء علي يوسف محمد399

184.57احيائي2022مجيب محمود عبد الزهرة فرمان400

184.57احيائي2022اسماء محمود حلواص مهوس401

184.57علمي2006نور ماجد محبوب حنتوش402

284.57علمي2013كوكب جاسم محمد نزال403

184.57احيائي2022اديان فؤاد عبد الكاظم مهدي404

184.57احيائي2018مؤمل صالح عبد المهدي جبير405

184.57احيائي2022مرتضى احمد كريم جاسم406

184.57احيائي2022مصطفى عبد الحسن هاني علي407

184.57احيائي2022زينب محمد عبد الحمزة محمد408

184.57احيائي2022فاطمه صباح كاظم زغير 409

284.57احيائي2022مروة ردفان ظاهر محسن410

284.57احيائي2022هدى بدر عبد الرضا411

284.57احيائي2022احمد مظهر سلمان عبد412

284.57احيائي2022بيارق ناجح عودة رضيوي413

284.57احيائي2022رقيه عبد الرضا مجيد جريو414

284.57احيائي2022فاطمة حسين جدوع عبد415
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284.57احيائي2022يقين كريم حميد حسن416

284.57احيائي2022زينب محمد حسين خليل ابراهيم417

284.57احيائي2022رحاب قاسم عاصف عرد418

284.57احيائي2022هدى علي كريم نعمة419

284.57احيائي2022دعاء صباح نعمة ياسر420

284.57احيائي2022طيبة عقيل حمزة حمود421

284.57احيائي2022نرجس حسين حسن حميد422

284.57احيائي2022مريم ميثم حسين علي423

284.57احيائي2022بركات احمد رحيم عبد424

284.57احيائي2022حسين علي حسن ناهي425

284.57احيائي2022غسق رياض حاشوش كاظم426

284.57احيائي2022حوراء عبد الرحيم عبد الصاحب مركب427

284.57احيائي2022احمد عادل عالوي عبد الحسن428

284.57احيائي2022حسين قاسم عبد علي سهيل429

284.57احيائي2022حسين غازي جبر زغير430

284.57احيائي2022علي عبد الستار رئيس ذياب431

284.50احيائي2021ابراهيم احمد محمد علي جدي432

284.43احيائي2018سحر ثجيل عاجل مشعل433

184.43احيائي2022ايات حسن موسى طعمة434

184.43احيائي2022علي حسين هادي ناجي435

184.43احيائي2022سحر حمد هادي عطيه 436

184.43احيائي2022رقية ضياء هادي جواد437

284.43احيائي2018بنين هادي نعمة هادي438

184.43احيائي2022محمد حمزة حمود سرحان439

184.43احيائي2019مصطفى محمد جبر فاضل440

184.43احيائي2022محمد رعد حسون مهدي441

184.43احيائي2022اديان غانك نجم عبد هللا442

284.43علمي2011صفاء حسن هاشم مرتضى443

284.43علمي2015زهراء علوان محسن جاسم444

284.43احيائي2017هشام فالح حسن عكلة445

284.43احيائي2022امير بسام عبدهللا محسن446

284.43احيائي2022زينب علي نعمة مبرد447

284.43احيائي2022محمد تقي حسن عبد العالي كاظم448

284.43احيائي2022اسراء هاشم محمد رضا449

284.43احيائي2022حنين فيصل عبد الرضا عذاره450

284.43احيائي2022سجاد فاضل مجلي سلطان451

284.43احيائي2022نور علي نوري محمد سعيد452

284.43احيائي2022عباس نوري زبون زجري453

284.43احيائي2018زهراء خالد عزيز مطر454

284.43احيائي2022مرتضى عباس كاظم حمود455

284.43احيائي2022زهراء حمزة مشعان عبد هللا 456

284.43احيائي2022ازهار لؤي رسول عبد مسلم457
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184.43احيائي2022مصطفى حيدر عبد الحسين كاظم458

184.43احيائي2022جيهان هادي عزاوي ابو الهيل459

284.43احيائي2022نهاد جليل حسين راضي 460

284.43احيائي2022معن فالح عبد العالي خضير461

284.43احيائي2022حيدر عبد زيد سكن ناصر462

284.43احيائي2022فاطمة محمد عبد الكاظم463

284.43احيائي2022فاطمة سعد كريم علي464

284.43احيائي2022منار كاظم خنفر وساف465

284.43احيائي2022قاسم ميثم غانم محسن466

284.43احيائي2022مرتضى محمد عبد الحسن برهي467

284.33احيائي2021زهراء عيسى حسين علوان468

284.33احيائي2021زهراء شهيد محمد موسى469

284.33احيائي2021زينب ثامر ادهام جبار470

184.29علمي2014صالح عبد الرضا جابر حسين471

184.29احيائي2022بتول نصير ناجح جابر472

284.29علمي2016زينب صالح حسن فاضل473

284.29علمي2013سجاد صالح حسون حسين474

184.29احيائي2022بنين غسان ماجد حسن475

184.29علمي2016محمد الجواد كريم جهيد محمد476

184.29احيائي2022زهراء ماجد جبار جيثوم477

184.29احيائي2022حسين مهدي خضير عباس478

284.29احيائي2022تبارك قاسم لفته عبدهللا479

284.29احيائي2022دينا وائل طه خيري480

284.29احيائي2022حوراء فرج حسن موسى481

284.29احيائي2022كريم طالب حمادي محيسن482

284.29احيائي2022نبأ علي جواد كاظم 483

284.29احيائي2022احمد ماجد ناجي شويخ484

284.29احيائي2022علي باسم عنون محمد 485

284.29احيائي2022محمد قاسم حميد كاظم486

284.29احيائي2022علي فارس علي حسان487

284.29احيائي2022زهراء امين حسون حمزة488

284.29احيائي2022فارس مراد حبيب مكاح489

284.29احيائي2022حسن علي كامل زاجي490

284.29احيائي2022زهراء كريم عبد الزهرة عبود491

284.29احيائي2022حسين ليث محمد رضا كاظم492


