
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

:-أسماء الطلبة المتخرجين من الدرسات االولية 
 

اسم الطالب واللقب كما مدون القسمت

بالكامل فً االمر الجامعً

رقم االمر 

الجامعً

الدور الذي المعدلالجنسالجنسٌةتارٌخه

تخرج منه 

الطالب

دراسة 

م/صباحٌة

سائٌة صباحٌةاالول93.45ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1احمد رافد هاشم عبد الرحمنالحاسبات1

صباحٌةاالول91.806أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رجاء غالً عطٌة جاسمالحاسبات2

صباحٌةاالول89,827أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1همسه محمود وهٌب رزوقًالحاسبات3

صباحٌةاالول87,94أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1هاله محمد عبد احمدالحاسبات4

صباحٌةاالول87,821أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1ثناء صالح مهدي رشٌدالحاسبات5

احمد عبد العظٌم عبد الواحد الحاسبات6

عبد القادر

صباحٌةاالول87,324ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1

صباحٌةاالول86,912أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مها طالب عبد هللا حسنالحاسبات7

صباحٌةاالول86,576أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1هاشمٌة عبد المنعم علً حسنالحاسبات8

صباحٌةاالول85,558ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1احسان سٌد سلمان حسٌنالحاسبات9

صباحٌةاالول84,145أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1عبٌر عبد السالم عبد الكرٌمالحاسبات10

صباحٌةاالول83,846أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سالً علً حكٌم جاسمالحاسبات11

صباحٌةاالول83,205أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1هدى طالب ٌحٌى كاظمالحاسبات12

صباحٌةاالول82,937أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سحر وهاب كاظم جمٌلالحاسبات13

صباحٌةاالول81,512ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1وسام محمود مصطفى سلٌمالحاسبات14

صباحٌةاالول81,154أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1نورا مجٌد حٌدر مشكورالحاسبات15

صباحٌةاالول81,006ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1علً حسٌن حمد هللا عباسالحاسبات16

صباحٌةاالول77,963ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1محمد رعد احمد حموديالحاسبات17

صباحٌةاالول77,505ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1اسعد لطٌف سعٌد مهديالحاسبات18

صباحٌةاالول77,059أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1عطاء فائز طهالحاسبات19

صباحٌةاالول75,997أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1زهراء ابراهٌم جاسم سلمانالحاسبات20

صباحٌةاالول75,915أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1اٌناس كاظم جبر راضًالحاسبات21
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صباحٌةاالول75,762أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1امال عبد المنعم سلمان برٌسمالحاسبات22

صباحٌةاالول75,222أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1بسمه ربٌع صهٌب عبد هللاالحاسبات23

صباحٌةاالول75,063أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1فاتن عدنان حسٌن محمدالحاسبات24

صباحٌةاالول75,028أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1لبنى عبد الكرٌم شرٌف محمدالحاسبات25

صباحٌةاالول74,754ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1عالء حسٌن علً عبد هللاالحاسبات26

صباحٌةاالول74,017أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1هدى مظهر داود سلمانالحاسبات27

صباحٌةاالول93.45ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1حسنٌن عبد الكرٌم محمد علًالحاسبات28

صباحٌةاالول73,419ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1نزار حٌدر الزم مطلكالحاسبات29

صباحٌةاالول73,196أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مٌالد خالد عباس مخلفالحاسبات30

صباحٌةاالول72,527أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رٌام محمد عادل محمدالحاسبات31

صباحٌةاالول71,575أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1زٌنب صادق جعفر فتاحالحاسبات32

صباحٌةاالول71,534أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رٌم فاروق ٌونس عبد القادرالحاسبات33

صباحٌةاالول71,219أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1هند سعدي صالح عاٌدالحاسبات34

صباحٌةاالول71,084أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1ٌسر ولٌد عبد الحمٌد رفعتالحاسبات35

صباحٌةاالول70,979أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1االء رفاه جبار محمدالحاسبات36

صباحٌةاالول70,973ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1ٌاسر شاكر محمود زٌنلالحاسبات37

صباحٌةاالول70,816أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سٌماء رعد محمد جاسمالحاسبات38

صباحٌةاالول70,543ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1محمد موفق كافً طهالحاسبات39

صباحٌةاالول70,44أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سحر صباح خضٌر كاظمالحاسبات40

صباحٌةاالول70336أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مروه جمال علً خمٌسالحاسبات41

صباحٌةالثان70253ًأنثىعراقٌة09-10-15/عال خالد ناٌفالحاسبات42

صباحٌةاالول702342أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1امال ٌحٌى علً البطٌخالحاسبات43

صباحٌةاالول701971أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1اسٌل علً محمد حسٌنالحاسبات44
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صباحٌةاالول69543أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1بان اسماعٌل جٌاد مهديالحاسبات45

صباحٌةالثان69033ًأنثىعراقٌة09-10-15/زٌنب منٌر محمد رضاالحاسبات46

صباحٌةاالول69028أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1زٌنه محمود شكر محمودالحاسبات47

صباحٌةاالول678825ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1عبد الكرٌم صفاء محمد جاسمالحاسبات48

صباحٌةاالول67,86أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1ٌسرى شكر حمٌد بطًالحاسبات49

صباحٌةاالول67778أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سهاد رشاد عبد الحمٌد ناصرالحاسبات50

صباحٌةاالول67618أنثىفلسطٌنٌة09-06-245830/  أ 1هالة منٌر صبحً محمدالحاسبات51

صباحٌةاالول67494ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1طارق عبد الكرٌم عباس خضٌرالحاسبات52

صباحٌةالثان66667ًأنثىعراقٌة09-10-15/مٌس سلٌمان شاويالحاسبات53

حسٌن خٌري عبد الرضا الحاسبات54

حمودي

صباحٌةاالول66,56ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1

صباحٌةاالول66381أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1وفاء ولٌد عبد حسٌنالحاسبات55

صباحٌةاالول66124أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1اعتزاز غازي جاسم غانمالحاسبات56

صباحٌةاالول65,82ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1علً شاكر محمود خلفالحاسبات57

صباحٌةالثان65758ًأنثىعراقٌة09-10-15/زٌنب كاظم مطر ٌوسفالحاسبات58

صباحٌةاالول65602ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1عمار محمد شاكر محمودالحاسبات59

صباحٌةاالول65579ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1عمار شعالن علً حسٌنالحاسبات60

صباحٌةاالول65326ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1وضاح انور سلمان اسماعٌلالحاسبات61

صباحٌةاالول64989ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1حٌدر فخري مٌره جعفرالحاسبات62

صباحٌةاالول64824ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1احمد قصً احسان ٌوسفالحاسبات63

صباحٌةاالول64617أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سحر حسن رحٌم ذخرالحاسبات64

صباحٌةاالول64589ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1محمد رضا عادل هاديالحاسبات65

صباحٌةاالول63739أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سارة جعفر حسٌن راضًالحاسبات66

صباحٌةاالول63604ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1سرمد عبد هللا نجم عبٌدالحاسبات67

صباحٌةاالول63494أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1هاله محمد عبد العزٌز محسنالحاسبات68
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صباحٌةاالول63381أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1اٌناس غانم علً محمودالحاسبات69

صباحٌةاالول63371أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مروه علً حسٌن صالحالحاسبات70

صباحٌةاالول63349أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1الزهراء ماهر علً نعمانالحاسبات71

صباحٌةاالول63096ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1محمد عبد الخالق خضٌر عباسالحاسبات72

صباحٌةاالول62746أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1زهراء طالل فرحان ذٌابالحاسبات73

صباحٌةاالول62,44أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1لندا مجبل حسن علوانالحاسبات74

صباحٌةاالول62361أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مروه نوفل عبود عٌسىالحاسبات75

صباحٌةاالول62285ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1مهند رسن عاصً عبودالحاسبات76

صباحٌةالثان62067ًأنثىعراقٌة09-10-15/سارة فرٌد جوادالحاسبات77

صباحٌةالثان61719ًأنثىعراقٌة09-10-245815/  أ 1فرح نجاح كامل حسنالحاسبات78

صباحٌةاالول61641ذكرعراقٌة09-06-30/علً عبد الوهاب اسماعٌلالحاسبات79

صباحٌةالثان61,25ًذكرعراقٌة09-10-15/عمر محمود ٌاسٌن فرحانالحاسبات80

صباحٌةالثان61119ًأنثىعراقٌة09-10-15/رنا حازم حمٌد محمدالحاسبات81

صباحٌةالثان60687ًذكرعراقٌة09-10-15/علً عامر علً جمعةالحاسبات82

صباحٌةاالول60,63ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1عبد هللا مؤٌد فاضل جمٌلالحاسبات83

صباحٌةالثان59729ًأنثىعراقٌة09-10-15/تغرٌد طارق عزٌز عودةالحاسبات84

صباحٌةالثان59649ًأنثىعراقٌة09-10-15/مٌسم قٌصر صالحالحاسبات85

صباحٌةاالول59,36ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1حٌدر تمٌم عبد علٌويالحاسبات86

صباحٌةاالول59149أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1دنٌا عبد الزهرة صالح نعمةالحاسبات87

صباحٌةالثان58856ًأنثىعراقٌة09-10-15/اروى خلٌل محمدالحاسبات88

صباحٌةالثان57602ًأنثىعراقٌة09-10-15/زٌنب جلٌل راهًالحاسبات89

صباحٌةالثان57269ًأنثىعراقٌة09-10-15/لمٌس جلٌل ابراهٌم عبد هللاالحاسبات90

صباحٌةالثان57226ًأنثىعراقٌة09-10-15/شٌماء عبد الكرٌم سلٌم صالحالحاسبات91

صباحٌةالثان56931ًذكرعراقٌة09-10-15/احسان عالء عمرانالحاسبات92
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صباحٌةالثان56868ًأنثىعراقٌة09-10-15/حنٌن طارق ابراهٌم جمٌلالحاسبات93

صباحٌةالثان56599ًذكرعراقٌة09-10-15/عمار سمٌر رمضان جوادالحاسبات94

صباحٌةالثان56,2ًأنثىعراقٌة09-10-15/دعاء ناجً صاحب ساجتالحاسبات95

صباحٌةالثان54554ًأنثىعراقٌة09-10-15/سارة محمد فاضل احمدالحاسبات96

صباحٌةالثان53793ًذكرعراقٌة09-10-15/عالء احمد شباط ناٌفالحاسبات97

صباحٌةالثان53779ًذكرعراقٌة09-10-15/عبد اللطٌف محمود محسنالحاسبات98

صباحٌةالثان53,07ًذكرعراقٌة09-10-15/رائد كامل ٌاسٌن شرقًالحاسبات99

صباحٌةالثان50467ًأنثىعراقٌة09-10-15/مروة سٌد محمود الخرازالحاسبات100

صباحٌةاالول90.071أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1اسٌل هادي علكم عوٌزعلوم الحٌاة101

صباحٌةاالول88.03أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1زٌنب جلٌل عبد الكرٌمعلوم الحٌاة102

صباحٌةاالول87.134أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1حوراء حسٌن  جاسم عبدعلوم الحٌاة103

مصطفى مثنى عبد الرزاق علوم الحٌاة104

حسن

صباحٌةاالول86.344ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1

صباحٌةاالول84.769ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1نهاد سهٌل نجم عبدعلوم الحٌاة105

صباحٌةاالول84.3أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1انسام صباح عباس مصطفىعلوم الحٌاة106

صباحٌةاالول83.48أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1اسراء حسن هادي حسٌنعلوم الحٌاة107

صباحٌةاالول83.035أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1جمانة جبار سعٌد عٌسىعلوم الحٌاة108

صباحٌةاالول82.864أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1هدى محمد علً هاشمعلوم الحٌاة109

صباحٌةاالول82.154أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1روٌدة ٌونس لفته مهودرعلوم الحٌاة110

صباحٌةاالول81.568أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1هبة مٌذر توفٌق مجٌدعلوم الحٌاة111

صباحٌةاالول81.47أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1عبٌر فاضل عبد علً حسنعلوم الحٌاة112

صباحٌةاالول80.988أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1اسراء حمٌد مكً سعٌدعلوم الحٌاة113

صباحٌةاالول80.638ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1حٌدر عادل موسى علًعلوم الحٌاة114

صباحٌةاالول80.397أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1حنان سلمان احمدعلوم الحٌاة115

صباحٌةاالول80.287أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1انفال عبد الستار صالح سلطانعلوم الحٌاة116
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صباحٌةاالول79.842أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1امال طعمة سلٌمان موسىعلوم الحٌاة117

صباحٌةاالول79.392ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1حٌدر شمر عباس داودعلوم الحٌاة118

صباحٌةاالول79.296أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1امال فاضل حسون مهديعلوم الحٌاة119

صباحٌةاالول79.01ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1علً احمد كاظم جوادعلوم الحٌاة120

صباحٌةاالول77.418أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مً سعدي فاضل حسنعلوم الحٌاة121

صباحٌةاالول77.322أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1اسراء حاتم كرٌم عباسعلوم الحٌاة122

صباحٌةاالول77.204أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1نسرٌن خلف مناجد نوافعلوم الحٌاة123

صباحٌةاالول77.167أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1روٌدة عبد فالح شذرعلوم الحٌاة124

صباحٌةاالول76.58أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1تبارك عدنان جواد رضاعلوم الحٌاة125

صباحٌةاالول76.277أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1زٌنب ٌقظان جاسم كاظمعلوم الحٌاة126

صباحٌةاالول76.211أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1نور تحسٌن علً نافععلوم الحٌاة127

صباحٌةاالول75.951ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1محمد عبد العادل حسٌنعلوم الحٌاة128

صباحٌةاالول75.416ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1سلوان سعد جابر حسٌنعلوم الحٌاة129

صباحٌةاالول75.226ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1احمد عزٌز كاظم دعٌجعلوم الحٌاة130

صباحٌةاالول75.02أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1ضمٌاء داود سلمان سعدونعلوم الحٌاة131

صباحٌةاالول75.017أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1هدٌل طه فخري طهعلوم الحٌاة132

صباحٌةاالول74.739أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مروة مصطفى كامل محمدعلوم الحٌاة133

صباحٌةاالول74.035أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1استبرق كامل كرٌم صاٌلعلوم الحٌاة134

صباحٌةاالول73.453أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1االء رحٌم كرٌم كاظمعلوم الحٌاة135

صباحٌةاالول73.117أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1نور حسونً جدوع عبد هللاعلوم الحٌاة136

صباحٌةاالول73.112ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1تحسٌن عالء حسٌن محمدعلوم الحٌاة137

صباحٌةاالول73.083أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1زٌنب محمد عبد الرحمن محمدعلوم الحٌاة138

صباحٌةاالول72.51أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1حنان موسى غانمعلوم الحٌاة139

صباحٌةاالول72.3أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1روال عبد المجٌد محمدعلوم الحٌاة140
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صباحٌةاالول72.178أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1وداد جبار عوٌد منٌرعلوم الحٌاة141

صباحٌةاالول72.088ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1علً داود سلمان علًعلوم الحٌاة142

صباحٌةاالول71.39ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1احمد مهدي حمزة كاظمعلوم الحٌاة143

صباحٌةاالول71.379أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1زٌنب عزام كرٌم ٌونسعلوم الحٌاة144

صباحٌةاالول70.994أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1هدٌل لطٌف ٌوسف عبد هللاعلوم الحٌاة145

صباحٌةاالول70.985أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1ضفاف مصطفى كامل خماسعلوم الحٌاة146

صباحٌةاالول70.645أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سرور حسٌن مطر كرمعلوم الحٌاة147

صباحٌةاالول70.279أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سمر عدنان سعٌد محسنعلوم الحٌاة148

صباحٌةاالول70.275أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1هوٌدة كامل نوريعلوم الحٌاة149

صباحٌةاالول70.073أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رشا ظافر محمد جمٌلعلوم الحٌاة150

صباحٌةاالول69.781أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مروة فوزي عبد الرحمن احمدعلوم الحٌاة151

صباحٌةاالول69.644أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مروة قحطان محمد القرهعلوم الحٌاة152

صباحٌةاالول69.49أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رسل جاسم عبد هللا سلمانعلوم الحٌاة153

صباحٌةاالول69.447ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1ضرغام سلٌم عبود عباسعلوم الحٌاة154

صباحٌةاالول69.331أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رفٌف عبد المجٌد محمدعلوم الحٌاة155

صباحٌةاالول69.107أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1زهراء عودة لطٌف وهٌبعلوم الحٌاة156

صباحٌةاالول69.01ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1مرتضى جاسم جعفر محمدعلوم الحٌاة157

صباحٌةاالول68.561أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1اٌالف صباح عبد الحمٌد رزوكعلوم الحٌاة158

صباحٌةاالول68.505أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1اسٌل احمد حسٌن احمدعلوم الحٌاة159

صباحٌةاالول68.333ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1ٌاسر حسٌن خشان حمزةعلوم الحٌاة160

صباحٌةاالول68.286أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1ضحى مناضل حسٌن سلمانعلوم الحٌاة161

صباحٌةاالول67.948ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1سرمد عبد المجٌد عزٌز حسٌنعلوم الحٌاة162

صباحٌةاالول67.687أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1صفا خٌري حمد عٌالعلوم الحٌاة163

صباحٌةاالول67.622ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1علً سالم صبري زٌونعلوم الحٌاة164
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صباحٌةاالول67.523أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1دعاء شاهر فدعوس نوٌهًعلوم الحٌاة165

صباحٌةاالول67.486أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رٌم طالل بهاء الدٌن عثمانعلوم الحٌاة166

صباحٌةاالول67.319أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1ابتهال عبد الكرٌم مهدي صالحعلوم الحٌاة167

صباحٌةاالول66.659أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1حوراء عبد العزٌز زٌن مخلفعلوم الحٌاة168

صباحٌةاالول66.626ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1احمد فارس ٌحٌى حسٌنعلوم الحٌاة169

صباحٌةاالول66.597أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1نعم حسٌن محسن سلمانعلوم الحٌاة170

صباحٌةاالول66.561أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1جنان حمٌد حسن سلطانعلوم الحٌاة171

صباحٌةالثان66.536ًأنثىعراقٌة09-10-15/سوزان عالء عبد الحافظعلوم الحٌاة172

صباحٌةاالول66.495أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1هبة رعد حمٌد عبد السالمعلوم الحٌاة173

صباحٌةاالول66.438أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1تمارا زكً سعٌد توفٌقعلوم الحٌاة174

صباحٌةاالول66.241أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1نور عادل كاظم خلفعلوم الحٌاة175

صباحٌةاالول66.214أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1نور جمٌل موسى ضبابعلوم الحٌاة176

صباحٌةاالول66.21أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1شهد شهاب احمد صالحعلوم الحٌاة177

صباحٌةاالول66.192ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1عمار محمود عبود عجرشعلوم الحٌاة178

صباحٌةاالول66.125أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رند لٌث عبد الوهاب عبدعلوم الحٌاة179

صباحٌةاالول65.961أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مً عبد هللا خلٌل ابراهٌمعلوم الحٌاة180

صباحٌةاالول65.759أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رجاء عبد الكاظم عبد الحسنعلوم الحٌاة181

صباحٌةاالول65.625أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سرى سعد عبد الكرٌم جاسمعلوم الحٌاة182

صباحٌةاالول65.516أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رسل حسن سلمان عبد هللاعلوم الحٌاة183

صباحٌةاالول65.246أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مٌس عصام محمد عبدعلوم الحٌاة184

صباحٌةاالول64.985أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سارة صفاء رشٌد ناجًعلوم الحٌاة185

صباحٌةاالول64.751أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1نور حٌدر ابراهٌم صالحعلوم الحٌاة186

صباحٌةاالول64.722أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1دعاء جعفر علً حسٌنعلوم الحٌاة187

صباحٌةاالول64.713أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مالٌة حاتم هامل عزٌزعلوم الحٌاة188
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صباحٌةاالول64.701أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1صبا طارق عٌسى علًعلوم الحٌاة189

صباحٌةاالول64.439أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مرٌم فرٌد ولسن ارتٌنعلوم الحٌاة190

صباحٌةاالول64.13ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1علً شنٌشل جبر برديعلوم الحٌاة191

صباحٌةاالول63.95أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1ٌسرى عبد االمٌر محمد داخلعلوم الحٌاة192

صباحٌةالثان63.7ًأنثىعراقٌة09-10-15/شمس كمال رسول مهديعلوم الحٌاة193

صباحٌةاالول63.654أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مها عبد الوهاب محمد جاسمعلوم الحٌاة194

صباحٌةاالول63.649ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1تحسٌن عبد علً زبون عباسعلوم الحٌاة195

صباحٌةاالول63.522ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1ٌاسر عباس محمود علًعلوم الحٌاة196

صباحٌةاالول63.188أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مٌس محمد فاضلعلوم الحٌاة197

صباحٌةاالول63.032ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1ٌوسف بدٌع ٌوسفعلوم الحٌاة198

صباحٌةاالول63.028ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1محمد غالً كاظمعلوم الحٌاة199

صباحٌةاالول62.932أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مروة كرٌم فالح عباسعلوم الحٌاة200

صباحٌةاالول62.851أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1شهد غسان محمدعلوم الحٌاة201

صباحٌةاالول62.771ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1نوري حسٌن علً محٌسنعلوم الحٌاة202

صباحٌةاالول62.384أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1اسماء نافع محمود مربطعلوم الحٌاة203

صباحٌةالثان62.328ًأنثىعراقٌة09-10-15/مروة علً عبد عودةعلوم الحٌاة204

صباحٌةاالول62.211أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رغد محمد فؤاد ٌوسف محمدعلوم الحٌاة205

صباحٌةاالول62.001أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سارة عباس محمودعلوم الحٌاة206

صباحٌةاالول61.907أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1نور زامل رشٌد ٌوسفعلوم الحٌاة207

صباحٌةاالول61.886أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1انتظار علً حسٌن مثٌلعلوم الحٌاة208

صباحٌةاالول61.502أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1علٌاء هاشم محمد محمد هاشمعلوم الحٌاة209

صباحٌةالثان61.258ًذكرعراقٌة09-10-15/عالء تركً لهمود علًعلوم الحٌاة210

مزدلفة عبد الحمٌد اسماعٌل علوم الحٌاة211

ابراهٌم

صباحٌةاالول61.227أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1

صباحٌةالثان60.834ًذكرعراقٌة09-10-15/عادل عبد الكاظم لعٌبً زاملعلوم الحٌاة212
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صباحٌةاالول60.77ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1مصطفى خالد عبد هللاعلوم الحٌاة213

صباحٌةاالول60.308أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مروة حمدي علًعلوم الحٌاة214

صباحٌةالثان60.285ًذكرعراقٌة09-10-15/حسٌن غائب سعدعلوم الحٌاة215

صباحٌةالثان60.213ًأنثىعراقٌة09-10-15/نجوان صباح حمدان ثوٌنًعلوم الحٌاة216

صباحٌةاالول59.866أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سارة ضٌاء ابراهٌم حماديعلوم الحٌاة217

صباحٌةاالول59.789ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1حسٌن مدحت جلٌلعلوم الحٌاة218

صباحٌةالثان59.187ًذكرعراقٌة09-10-15/علً غانم احمد خلفعلوم الحٌاة219

صباحٌةالثان59.094ًذكرعراقٌة09-10-15/نبٌل ٌار احمد مٌر احمدعلوم الحٌاة220

صباحٌةاالول58.986أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1حال عادل راضً فنجانعلوم الحٌاة221

صباحٌةاالول58.838أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سجى علوان عبد كرمشعلوم الحٌاة222

صباحٌةاالول58.835أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مروة سعد عوادعلوم الحٌاة223

صباحٌةالثان58.747ًأنثىعراقٌة09-10-15/مها منذر احمد حسٌنعلوم الحٌاة224

صباحٌةالثان58.673ًذكرعراقٌة09-10-15/فهمً جمال عزٌز محمدعلوم الحٌاة225

صباحٌةالثان58.602ًأنثىعراقٌة09-10-15/أستبرق محسن هاشم جابرعلوم الحٌاة226

صباحٌةاالول58.298ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1علً محمد ضٌاءعلوم الحٌاة227

صباحٌةاالول58.075ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1منتظر صالح عبد محمودعلوم الحٌاة228

صباحٌةالثان58.037ًذكرعراقٌة09-10-15/سٌف هاشم بدر منصورعلوم الحٌاة229

صباحٌةالثان57.635ًأنثىعراقٌة09-10-15/بتول محمد محمود فنديعلوم الحٌاة230

صباحٌةالثان57.512ًذكرعراقٌة09-10-15/علً ٌعقوب هاشم فهدعلوم الحٌاة231

صباحٌةالثان57.422ًأنثىعراقٌة09-10-15/جنان زامل كاطععلوم الحٌاة232

صباحٌةاالول57.379ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1ولٌد كرٌم دغٌم حسامعلوم الحٌاة233

صباحٌةالثان57.377ًذكرعراقٌة09-10-15/سٌف حازم عبد الباقً جمعةعلوم الحٌاة234

صباحٌةاالول57.32أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سرى قاسم صحنعلوم الحٌاة235

صباحٌةاالول57.3أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1لٌندا صباح اسماعٌل ابراهٌمعلوم الحٌاة236
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مصطفى احمد عبد الحسٌن علوم الحٌاة237

احمد

صباحٌةالثان57.258ًذكرعراقٌة15-10-09/

صباحٌةاالول56.934أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رجاء فالح حسنعلوم الحٌاة238

صباحٌةالثان56.821ًأنثىعراقٌة09-10-15/تماره محمد امٌن ٌونسعلوم الحٌاة239

صباحٌةاالول56.73أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1هناء حسن فرجعلوم الحٌاة240

صباحٌةالثان56.532ًذكرعراقٌة09-10-15/عالء قاسم امٌن سلمانعلوم الحٌاة241

صباحٌةاالول56.405ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1مؤٌد اٌاد شاكر حموديعلوم الحٌاة242

صباحٌةالثان56.398ًأنثىعراقٌة09-10-15/رواء علً كرٌم كاظمعلوم الحٌاة243

صباحٌةاالول56.067أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مٌس خالد ٌعقوب ماجدعلوم الحٌاة244

صباحٌةالثان55.915ًأنثىعراقٌة09-10-15/شٌماء خلف محمد عبد هللاعلوم الحٌاة245

صباحٌةالثان55.753ًأنثىعراقٌة09-10-15/مروة عبد الكاظم حمودعلوم الحٌاة246

صباحٌةالثان55.639ًأنثىعراقٌة09-10-15/أمل سوري محمد عدايعلوم الحٌاة247

صباحٌةالثان55.535ًذكرعراقٌة09-10-15/احمد علً عبد الهاديعلوم الحٌاة248

صباحٌةالثان55.488ًذكرعراقٌة09-10-15/حسام فؤاد عبد اللطٌفعلوم الحٌاة249

صباحٌةالثان55.433ًأنثىعراقٌة09-10-15/سرى غالب حسن ابراهٌمعلوم الحٌاة250

صباحٌةاالول55.206ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1حٌدر علً حسونً جوٌدعلوم الحٌاة251

صباحٌةالثان55.029ًذكرعراقٌة09-10-15/سٌف علً عادل عمرعلوم الحٌاة252

صباحٌةالثان54.994ًذكرعراقٌة09-10-15/علً ٌاسٌن خضٌر عباسعلوم الحٌاة253

صباحٌةالثان54.964ًذكرعراقٌة09-10-15/ٌاسر جلٌل اروٌد عكارعلوم الحٌاة254

صباحٌةالثان54.663ًذكرعراقٌة09-10-15/مصطفى كامل خضٌر وهٌبعلوم الحٌاة255

صباحٌةالثان53.535ًذكرعراقٌة09-10-15/مروان فاضل حسن علًعلوم الحٌاة256

صباحٌةالثان53.362ًذكرعراقٌة09-10-15/علً نبٌل حمودي شهابعلوم الحٌاة257

صباحٌةالثان53.142ًأنثىعراقٌة09-10-15/مروة باسم ابراهٌمعلوم الحٌاة258

صباحٌةالثان53.035ًذكرعراقٌة09-10-15/جعفر فاضل وهابعلوم الحٌاة259

صباحٌةالثان52.623ًذكرعراقٌة09-10-15/مصطفى عبد العظٌم جلٌلعلوم الحٌاة260
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صباحٌةالثان52.586ًذكرعراقٌة09-10-15/عماد مظهر خلٌل مسٌرعلوم الحٌاة261

صباحٌةالثان52.541ًذكرعراقٌة09-10-15/طالل نجم عبد محمودعلوم الحٌاة262

صباحٌةاالول52.457ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1نوزت نشأت مهديعلوم الحٌاة263

صباحٌةاالول52.427ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1مهند سعد عبد الحسنعلوم الحٌاة264

عمار اٌاد عبد اللطٌف عبد علوم الحٌاة265

الجبار

صباحٌةالثان52.42ًذكرعراقٌة15-10-09/

صباحٌةالثان52.378ًذكرعراقٌة09-10-15/عمار حكمت سلمان داودعلوم الحٌاة266

صباحٌةالثان50.778ًذكرعراقٌة09-10-15/سٌف الدٌن علً ٌاسٌن خضٌرعلوم الحٌاة267

صباحٌةاالول89.78أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1زٌنب مالك خضٌر مهذولالكٌمٌاء268

صباحٌةاالول89.525أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1صابرٌن ادٌب صالح مهديالكٌمٌاء269

صباحٌةاالول83.983أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سارة عماد مهدي عبٌدالكٌمٌاء270

صباحٌةاالول82.584أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1زٌنب داوود عبد االمٌر مهديالكٌمٌاء271

صباحٌةاالول82.144أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مٌرفت حمٌد اسماعٌل محسنالكٌمٌاء272

صباحٌةاالول81.583أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رغد علً هادي محمدالكٌمٌاء273

صباحٌةاالول80.931أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1صباح نوري ابراهٌمالكٌمٌاء274

صباحٌةاالول80.19أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رباب عبد الكرٌم عباس عوادالكٌمٌاء275

صباحٌةاالول79.616أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1زهراء هشام عزت محمدالكٌمٌاء276

صباحٌةاالول78.882أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مرٌم صدام خنجرالكٌمٌاء277

صباحٌةاالول78.702ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1فؤاد محمد لطٌف سلومًالكٌمٌاء278

صباحٌةاالول78.674أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1دالٌا عادٌل سلٌم ناٌلالكٌمٌاء279

صباحٌةاالول78.337أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1هدى عبد الرضا عجٌل حسنالكٌمٌاء280

صباحٌةاالول78.239أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1ابتهال عناد حرب عطٌةالكٌمٌاء281

صباحٌةاالول77.542أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رشا محمد لطٌف لفتةالكٌمٌاء282

صباحٌةاالول77.421أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رقٌة عٌدان عباس عبٌدالكٌمٌاء283

صباحٌةاالول77.189أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1نور جاسم نصٌفالكٌمٌاء284
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صباحٌةاالول77.134أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1فاطمة عبد الستار محمد سكرانالكٌمٌاء285

صباحٌةاالول76.389أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سمر صادق عبد الكرٌم علًالكٌمٌاء286

صباحٌةاالول76.314أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1شٌماء كاظم طاهر جندالالكٌمٌاء287

صباحٌةاالول76.258أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1ندى وداد حمدالكٌمٌاء288

صباحٌةاالول75.92أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1نور شمسً مال هللاالكٌمٌاء289

صباحٌةاالول75.036أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سجى مازن عبد الرحمن حمٌدالكٌمٌاء290

صباحٌةاالول74.732أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1اسماء غافل عمٌش الجنابًالكٌمٌاء291

صباحٌةاالول74.697أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1انسام شاكر محمود حمٌدالكٌمٌاء292

صباحٌةاالول74.472أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1االء جاسم محمد حسنالكٌمٌاء293

صباحٌةاالول74.291ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1امٌر عز الدٌن محمد مهديالكٌمٌاء294

صباحٌةاالول73.713أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1اسراء علً رسن داخلالكٌمٌاء295

صباحٌةاالول73.706أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1زهور سعد كاظم مطرالكٌمٌاء296

صباحٌةاالول73.659أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1منتهى فهد الجحالكٌمٌاء297

صباحٌةاالول73.56أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1غادة جمال حسنالكٌمٌاء298

صباحٌةاالول73.309أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1افراح عبد الحسٌن احمد كاظمالكٌمٌاء299

صباحٌةاالول73.126ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1ٌاسر مهنا عبد العزٌز احمدالكٌمٌاء300

صباحٌةاالول73.103ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1ابراهٌم ناهً ابراهٌم محمدالكٌمٌاء301

صباحٌةاالول71.251أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1منتهى كاظم سلطان سلمانالكٌمٌاء302

صباحٌةاالول70.719ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1وسام صباح عباس كاظمالكٌمٌاء303

صباحٌةاالول70.682أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1نور هادي صالح محمد سعٌدالكٌمٌاء304

صباحٌةاالول69.877أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1هبة نجم عبد الخالق عباسالكٌمٌاء305

صباحٌةاالول69.602أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1غفران عبد ثجٌل عزٌزالكٌمٌاء306

صباحٌةاالول69.508أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1وفاء علً سالم محمد الطائًالكٌمٌاء307

صباحٌةاالول69.409أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1االء ناٌف كاظم حسٌنالكٌمٌاء308
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صباحٌةاالول69.365أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سجى عباس جاسم محمدالكٌمٌاء309

صباحٌةاالول69.137ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1علً كاظم بدنالكٌمٌاء310

صباحٌةاالول69.092ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1فؤاد صبري عبد القهار سبتًالكٌمٌاء311

صباحٌةاالول69.029أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سرى سالم سعٌد كاظمالكٌمٌاء312

صباحٌةاالول68.791أنثىفلسطٌنٌة09-06-245830/  أ 1حنٌن جمٌل حٌدر طهالكٌمٌاء313

صباحٌةاالول67.775أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سبأ نزار صعصع هوٌديالكٌمٌاء314

صباحٌةاالول67.699أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1هبة عماد حاتم عباسالكٌمٌاء315

صباحٌةاالول67.655أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رسل عدنان عباس جوادالكٌمٌاء316

صباحٌةاالول67.551ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1علً ثامر هانًالكٌمٌاء317

صباحٌةاالول67.432أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1زٌنة صالح مهدي رزوقًالكٌمٌاء318

صباحٌةاالول66.793أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1امانً عبد االمٌر كاظم شحاذةالكٌمٌاء319

صباحٌةاالول66.712أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1ادٌم شاكر كاظم هنديالكٌمٌاء320

صباحٌةاالول66.684أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1حوراء محمد مهدي صالحالكٌمٌاء321

صباحٌةاالول66.646أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رشا عبد الواحد جاسمالكٌمٌاء322

عبٌر عبد المنعم عبد االمٌر الكٌمٌاء323

حمزة

صباحٌةاالول66.351أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1

صباحٌةاالول66أنثىفلسطٌنٌة09-06-245830/  أ 1منى زكرٌا عبد محمودالكٌمٌاء324

صباحٌةاالول65.841ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1عباس فاضل احمد حسٌنالكٌمٌاء325

صباحٌةاالول65.298أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1ازهار والً صبر عاٌدالكٌمٌاء326

صباحٌةالثان64.973ًأنثىعراقٌة09-06-30/سارة معٌد عبد الجبار غٌدانالكٌمٌاء327

صباحٌةاالول64.897أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1صبا عبٌد غراوي زٌدانالكٌمٌاء328

صباحٌةاالول64.647أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1علٌاء صباح سلمان داودالكٌمٌاء329

صباحٌةاالول64.465أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1عذراء علً مال هللا مودةالكٌمٌاء330

صباحٌةالثان64.414ًأنثىعراقٌة09-10-15/ظالل عبد العال مأمون عودةالكٌمٌاء331

صباحٌةاالول64.293ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1 جعفر ثامر جبار جاسمالكٌمٌاء332
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صباحٌةاالول64.213أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مسار جاسم عبود فلٌفلالكٌمٌاء333

صباحٌةاالول64.165أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1فاتن ثائر خالدالكٌمٌاء334

صباحٌةالثان64.119ًأنثىعراقٌة09-10-15/اسماء خضٌر سلمان ظاهرالكٌمٌاء335

صباحٌةالثان64.062ًذكرعراقٌة09-10-15/ٌحٌى محمد امٌن عبد الكرٌمالكٌمٌاء336

صباحٌةاالول63.978أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1زٌنب زهٌر سلمان جاسمالكٌمٌاء337

صباحٌةالثان63.925ًأنثىعراقٌة09-10-15/فاطمة الزهراء رضا طالبالكٌمٌاء338

صباحٌةاالول63.804ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1انس عبد احمد صالحالكٌمٌاء339

صباحٌةالثان63.75ًأنثىعراقٌة09-10-15/هدى علً عمران موسىالكٌمٌاء340

صباحٌةالثان63.706ًأنثىعراقٌة09-10-15/رفل ٌاس خضٌر عباسالكٌمٌاء341

صباحٌةالدور التكمٌل63.678ًأنثىعراقٌة09-10-15/رشا طالب شبلً عبد العزٌزالكٌمٌاء342

صباحٌة االول63.484أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1اٌمان علً عباس جارهللاالكٌمٌاء343

صباحٌةالثان63.322ًأنثىعراقٌة09-10-15/مٌس اسعد علً صالحالكٌمٌاء344

صباحٌةاالول63.212ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1عقٌل عودة فلٌح حسنالكٌمٌاء345

صباحٌةاالول63.161أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مروة عبد السالم حمزة ناصرالكٌمٌاء346

صباحٌةاالول62.694أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مروة عبد الزهرة عٌسى زاملالكٌمٌاء347

اسراء اسماعٌل عبد الجلٌل الكٌمٌاء348

التمٌمً

صباحٌة الثان62.48ًأنثىعراقٌة15-10-09/

صباحٌةاالول62.38أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سارة عدنان جبار سعٌدالكٌمٌاء349

صباحٌةالثان62.378ًأنثىعراقٌة09-10-15/زهراء سالم معٌوف حسونالكٌمٌاء350

صباحٌةاالول62.292أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سماح صٌوان رمضانالكٌمٌاء351

صباحٌةالثان62.193ًأنثىعراقٌة09-10-15/زهراء مهدي عبد محمدالكٌمٌاء352

صباحٌةاالول62.116أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1اٌات حسن صالح مهديالكٌمٌاء353

صباحٌةالثان62.074ًأنثىعراقٌة09-10-15/امل محمد خضٌر علٌويالكٌمٌاء354

صباحٌةالثان62.028ًأنثىعراقٌة09-10-15/مروة خالد محمد صكرالكٌمٌاء355

صباحٌةالثان61.915ًذكرعراقٌة09-10-15/حسنٌن علً مجٌد رشٌدالكٌمٌاء356
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صباحٌةاالول61.844أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رفاه جاسم جبر خلفالكٌمٌاء357

صباحٌةاالول61.747أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1اسٌل حسٌن فرحان محمدالكٌمٌاء358

صباحٌةاالول61.731ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1نهاد قاسم مهدي تقًالكٌمٌاء359

صباحٌةاالول61.545ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1مثنى عباس سلمان بحونالكٌمٌاء360

صباحٌةالثان61.525ًأنثىعراقٌة09-10-15/نسرٌن جبار جودة مرٌخالكٌمٌاء361

صباحٌةاالول61.483أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1بان فٌصل ناٌف دٌكان الدلٌمًالكٌمٌاء362

صباحٌةالثان61.356ًأنثىعراقٌة09-10-15/دعاء ماجد محمود احمدالكٌمٌاء363

صباحٌةاالول61.065أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1صابرٌن حسان محسنالكٌمٌاء364

صباحٌةالثان61.02ًأنثىعراقٌة09-10-15/هدى شرهان بداي خلفالكٌمٌاء365

صباحٌةاالول60.997أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1انسام شاكر محمود ارمٌضالكٌمٌاء366

صباحٌةالثان60.693ًذكرعراقٌة09-10-15/كاظم جواد فرج طاهرالكٌمٌاء367

زٌنب محسن علً جرٌدي الكٌمٌاء368

القٌسً

صباحٌةالثان69.508ًأنثىعراقٌة15-10-09/

صباحٌةاالول60.253أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سارة ذو الفقار جمٌل حمٌدالكٌمٌاء369

صباحٌةالثان59.991ًأنثىعراقٌة09-10-15/ابتسام جاسم عباس حسب هللاالكٌمٌاء370

صباحٌةاالول59.424أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سارة ناجً عبد الجلٌلالكٌمٌاء371

صباحٌةالثان59.654ًأنثىعراقٌة09-10-15/انعام جبار محمد كرٌمالكٌمٌاء372

صباحٌةالثان58.658ًأنثىعراقٌة09-10-15/هدى جبار صالح عطٌةالكٌمٌاء373

صباحٌةالثان58.26ًذكرعراقٌة09-10-15/ثائر صباح عزٌز كرٌمالكٌمٌاء374

صباحٌةالثان57.954ًأنثىعراقٌة09-10-15/سارة غازي فٌصل ابراهٌمالكٌمٌاء375

صباحٌةاالول57.854أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1الجنٌد عبد العزٌز رجب احمدالكٌمٌاء376

صباحٌةالثان57.444ًذكرعراقٌة09-10-15/احمد عدنان مجٌد عزٌزالكٌمٌاء377

مها عبد الكرٌم محمد ٌاسٌن الكٌمٌاء378

العبٌدي

صباحٌةاالول57.324أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1

صباحٌةالثان57.113ًأنثىعراقٌة09-10-15/مروة ساهر خلٌل ابراهٌمالكٌمٌاء379

صباحٌةالثان57.07ًأنثىعراقٌة09-10-15/سارة ضٌاء الدٌن مجبل محسنالكٌمٌاء380
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زهراء مطر احمد عابد الكٌمٌاء381

المعماري

صباحٌةالثان56.928ًأنثىعراقٌة15-10-09/

صباحٌةالثان56.804ًأنثىعراقٌة09-10-15/عبٌر عطٌة حسن فرٌدالكٌمٌاء382

صباحٌةالدور التكمٌل56.717ًأنثىعراقٌة09-10-15/سماح صباح طه جوادالكٌمٌاء383

صباحٌةالثان56.703ًذكرعراقٌة09-10-15/وسام فلحً حسن راضًالكٌمٌاء384

رواء اكرام حمودي حسن الكٌمٌاء385

الطائً

صباحٌةالثان56034ًأنثىعراقٌة15-10-09/

صباحٌةاالول55371ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1ثامر سعدون عطٌةالكٌمٌاء386

صباحٌةالثان55235ًأنثىعراقٌة09-10-15/زهراء حسن فاضل عباسالكٌمٌاء387

صباحٌةالدور التكمٌل54825ًذكرعراقٌة09-10-15/سعدون حماد خلف شرفًالكٌمٌاء388

صباحٌةالثان54369ًذكرعراقٌة09-10-15/طارق مهدي جارك زاٌرالكٌمٌاء389

صباحٌةالثان54032ًذكرعراقٌة09-10-15/عقٌل عبد علً ثابتالكٌمٌاء390

صباحٌةالدور التكمٌل537948ًذكرعراقٌة09-10-15/عمار ستار سامً عبد الرحمنالكٌمٌاء391

مصطفى علً عبد الحسن الكٌمٌاء392

حمدي

صباحٌةالثان53524ًذكرعراقٌة15-10-09/

صباحٌةالدور التكمٌل50455ًذكرعراقٌة09-10-15/اشرف صالح حسٌنالكٌمٌاء393

صباحٌةاالول87.225أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1امانً احمد حمٌد مهديالرٌاضٌات394

ٌاسٌن عادل عرٌبً عبد الرٌاضٌات395

الرحمن

صباحٌةاالول84.904ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1

صباحٌةاالول83.82أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مروة ابراهٌم رحٌم عبدالرٌاضٌات396

صباحٌةاالول83.216ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1احمد هارون خلٌل فٌصلالرٌاضٌات397

ازهار عبد الرضا عبد الخالق الرٌاضٌات398

جعفر

صباحٌةاالول82.719أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1

صباحٌةاالول80.873أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1شذى جاسم روشه هلٌلالرٌاضٌات399

صباحٌةاالول80.267أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رؤى خلٌل ابراهٌم امٌنالرٌاضٌات400

صباحٌةاالول79.665أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1والء محمود داوود محمودالرٌاضٌات401

صباحٌةاالول79.59أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1اسماء حبٌب محل عبدالرٌاضٌات402

صباحٌةاالول79.371ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1قصً علً هاشم ناصرالرٌاضٌات403

صباحٌةاالول78.991أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سلمى فوزي حسن حسٌنالرٌاضٌات404
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صباحٌةاالول75.952أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1انمار عبد هللا خضٌر فحلالرٌاضٌات405

صباحٌةاالول73.991أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1زٌنب فوزي هلٌل حسنالرٌاضٌات406

صباحٌةاالول73.907أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1شهد جعفر كاظم هاويالرٌاضٌات407

صباحٌةاالول73.072أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1صباح رشٌد ٌاسٌن خضٌرالرٌاضٌات408

صباحٌةاالول72.55أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1اسراء كرٌم حمٌد راضًالرٌاضٌات409

صباحٌةاالول72.397أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1نور صباح هاشم كاظمالرٌاضٌات410

صباحٌةاالول72.096أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سهى اسماعٌل كاظم خلفالرٌاضٌات411

صباحٌةاالول68.813ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1سنان محمد ابراهٌم عبد الرحمنالرٌاضٌات412

صباحٌةاالول68.346أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1انفال حمٌد صعٌب خلٌفالرٌاضٌات413

صباحٌةاالول68.268أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1دٌانا طارق سبع خمٌسالرٌاضٌات414

صباحٌةاالول68.204أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مروة خضر علوان احمدالرٌاضٌات415

زٌنب عبد الجبار عبد الرزاق الرٌاضٌات416

مصطفى

صباحٌةاالول67.359أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1

صباحٌةالثان67.768ًذكرعراقٌة09-10-15/محمد منٌر علً حسنالرٌاضٌات417

صباحٌةاالول67.165أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1بتول هادي نصرت محمودالرٌاضٌات418

صباحٌةاالول66.223أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سارة كرٌم محمد كرٌمالرٌاضٌات419

صباحٌةاالول66.193أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1اسماء هاشم كاظم محمدالرٌاضٌات420

صباحٌةاالول66.019أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1لمى عادل جار هللا احمدالرٌاضٌات421

صباحٌةاالول65.947أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رٌم ولٌد خالد عبد علًالرٌاضٌات422

صباحٌةاالول65.417أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1هبة حسٌن علوان سهٌلالرٌاضٌات423

صباحٌةاالول65.311أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رٌا سرمد فخري جاسمالرٌاضٌات424

صباحٌةاالول65.121أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1استبرق عبد الجبار شهاب احمدالرٌاضٌات425

صباحٌةاالول64.588أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سوالف حٌدر سلمان داودالرٌاضٌات426

صباحٌةاالول64.087أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1لطٌفة عبد الكرٌم نصٌف جاسمالرٌاضٌات427

صباحٌةالثان63.983ًذكرعراقٌة09-10-15/اٌمن عبد الجبار عزاوي علًالرٌاضٌات428
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صباحٌةالثان63.817ًأنثىعراقٌة09-10-15/ارٌج كاظم محمد ناشورالرٌاضٌات429

صباحٌةالثان63.748ًأنثىعراقٌة09-10-15/شٌماء زٌدان طرفة محمدالرٌاضٌات430

صباحٌةاالول63.715أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1اسٌل علً احمد حماديالرٌاضٌات431

صباحٌةاالول63.368ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1ٌاسر محمد صالح حسنالرٌاضٌات432

صباحٌةالثان63.123ًأنثىعراقٌة09-10-15/رقٌة ماجد جواد جاسمالرٌاضٌات433

صباحٌةالثان63.026ًأنثىعراقٌة09-10-15/شٌماء طعمه محسن علًالرٌاضٌات434

صباحٌةاالول62.932ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1حٌدر فخري كرٌم رغٌفالرٌاضٌات435

صباحٌةالثان62.647ًأنثىعراقٌة09-10-15/وسماء طالب ابرٌسم مهديالرٌاضٌات436

صباحٌةاالول62.479أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سمر خالد عبد الغفور سلٌمانالرٌاضٌات437

صباحٌةالثان62.315ًذكرعراقٌة09-10-15/احمد سلٌم ناصر حواسالرٌاضٌات438

صباحٌةاالول62.311أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1بدور نبٌل طارق رضاالرٌاضٌات439

صباحٌةاالول61.949أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مها ساجر نصٌف جاسمالرٌاضٌات440

صباحٌةالثان61.541ًأنثىعراقٌة09-10-15/سارة قائد فٌصل رزوقًالرٌاضٌات441

صباحٌةاالول61.49ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1علً محمد دحام عزبةالرٌاضٌات442

صباحٌةالثان61.125ًأنثىعراقٌة09-10-15/سما فرقد علً عبد الوهابالرٌاضٌات443

صباحٌةالثان60.513ًذكرعراقٌة09-10-15/احمد باسل محمود ٌعقوبالرٌاضٌات444

صباحٌةاالول60.185ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1محمد سلمان وفٌق سلٌمانالرٌاضٌات445

صباحٌةالثان59.86ًأنثىعراقٌة09-10-15/غفران قاسم مهدي رزجالرٌاضٌات446

صباحٌةاالول59.453أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1هدى حسٌن عبد الحسٌن موسىالرٌاضٌات447

صباحٌةالثان59.412ًأنثىعراقٌة09-10-15/فردوس محمد مال هللا علًالرٌاضٌات448

صباحٌةالثان59.193ًأنثىعراقٌة09-10-15/سارة كرٌم عبد محمد نصٌرالرٌاضٌات449

صباحٌةالثان59.142ًأنثىعراقٌة09-10-15/نور عالء الدٌن ناجً حسٌنالرٌاضٌات450

صباحٌةالدور التكمٌل59.095ًأنثىعراقٌة09-10-15/اغارٌد قحطان عباس حمٌدالرٌاضٌات451

صباحٌةالثان58.835ًأنثىعراقٌة09-10-15/عال طه ٌاسٌن ابراهٌمالرٌاضٌات452
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صباحٌةالثان58.826ًأنثىعراقٌة09-10-15/احالم عباس حسٌن علًالرٌاضٌات453

صباحٌةاالول58.575ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1محمد جاسم زٌدان كاظمالرٌاضٌات454

صباحٌةالثان58.507ًأنثىعراقٌة09-10-245815/  أ 1مأثر قاسم عبد علًالرٌاضٌات455

صباحٌةاالول58.413أنثىعراقٌة09-06-30/خولة ابراهٌم عباس حسٌنالرٌاضٌات456

صباحٌةالثان57.692ًأنثىعراقٌة09-10-15/مٌسم حسٌن مطر لفتهالرٌاضٌات457

صباحٌةاالول57.544ذكرعراقٌة09-10-245815/  أ 1عدي جاسم عباس حسنالرٌاضٌات458

صباحٌةالثان57.467ًذكرعراقٌة09-10-15/جعفر صادق خنشان ربٌعالرٌاضٌات459

صباحٌةالثان57.427ًأنثىعراقٌة09-10-15/مروة عدنان ابراهٌم محمدالرٌاضٌات460

صباحٌةالدور التكمٌل57.25ًأنثىعراقٌة09-10-15/نرجس فهمً جواد عبدالرٌاضٌات461

صباحٌةالثان56.84ًأنثىعراقٌة09-10-15/مروة جواد مطر شذرالرٌاضٌات462

صباحٌةاالول56.802أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1امل علوان صلٌبً كاظمالرٌاضٌات463

صباحٌةالدور التكمٌل56.653ًذكرعراقٌة09-10-15/ٌحٌى عبد هللا دلف محمدالرٌاضٌات464

نور الهدى اسماعٌل خمٌس الرٌاضٌات465

عباس

صباحٌةالثان56.527ًأنثىعراقٌة15-10-09/

صباحٌةالدور التكمٌل56.356ًأنثىعراقٌة09-10-15/سارة جالل ٌحٌى محمد سعٌدالرٌاضٌات466

صباحٌةالثان56.184ًذكرعراقٌة09-10-15/سعد فؤاد مٌخائٌل ٌوسفالرٌاضٌات467

صباحٌةالثان55.921ًأنثىعراقٌة09-10-15/نسرٌن ناصر محمد امٌنالرٌاضٌات468

صباحٌةالثان55.752ًذكرعراقٌة09-10-15/مهند عبد الرزاق خلٌفة محمودالرٌاضٌات469

صباحٌةالدور التكمٌل55.449ًذكرعراقٌة09-10-15/عمار عماد جمٌل ابراهٌمالرٌاضٌات470

صباحٌةالثان55.18ًأنثىعراقٌة09-10-15/مٌس طالب كاظم رشادالرٌاضٌات471

صباحٌةالدور التكمٌل54.864ًأنثىعراقٌة09-10-15/انتصار جاسم علً مصٌفًالرٌاضٌات472

صباحٌةالثان54.644ًأنثىعراقٌة09-10-15/وفاء احمد عٌسى هاديالرٌاضٌات473

صباحٌةاالول54.42ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1احمد كفاح عبد االمٌر موسىالرٌاضٌات474

صباحٌةالثان54.413ًأنثىعراقٌة09-10-15/جنان قاسم شالكة جمٌلالرٌاضٌات475

صباحٌةاالول54.376ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1علً صباح فلٌح خلٌفةالرٌاضٌات476
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صباحٌةاالول54.296ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1ثائر جٌاد سواديالرٌاضٌات477

صباحٌةالثان53.952ًأنثىعراقٌة09-10-15/منار صبٌح كمر حسٌنالرٌاضٌات478

صباحٌةالثان53.936ًذكرعراقٌة09-10-15/سٌف الدٌن محمد عكلةالرٌاضٌات479

صباحٌةالثان53.891ًأنثىعراقٌة09-10-15/افنان كاظم حسٌن مهديالرٌاضٌات480

صباحٌةاالول53.858أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1هبة جمال قاسم سلمانالرٌاضٌات481

صباحٌةالثان53.484ًذكرعراقٌة09-10-15/علً مهدي ناجً عبودالرٌاضٌات482

صباحٌةالثان53.278ًأنثىعراقٌة09-10-15/اٌناس محمد ٌاسٌن علًالرٌاضٌات483

صباحٌةالدور التكمٌل53.273ًذكرعراقٌة09-10-15/حٌدر نشأت احمد حسنالرٌاضٌات484

صباحٌةالثان53.187ًأنثىعراقٌة09-10-15/براء عبد الكرٌم فخري شقًالرٌاضٌات485

صباحٌةالدور التكمٌل52.682ًأنثىعراقٌة09-10-15/ناهدة حسٌن بالل محمدالرٌاضٌات486

صباحٌةاالول88.437أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1امنة حسن حلو علٌويالفٌزٌاء487

صباحٌةاالول87.77أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1امنة طه خمٌس عبودالفٌزٌاء488

صباحٌةاالول83.757أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1ازهار ضاٌف حاٌف الشواكالفٌزٌاء489

صباحٌةاالول83.186أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مرٌم سامً هاشم مجٌدالفٌزٌاء490

صباحٌةاالول81.937أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1حال عبد الرضا توفٌق صالحالفٌزٌاء491

صباحٌةاالول81.379أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1بان علً عبد الزهرة محمدالفٌزٌاء492

صباحٌةاالول80.325ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1محمد مسلم طاهر احمدالفٌزٌاء493

صباحٌةاالول80.081أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رفل نجم عبد زٌدالفٌزٌاء494

صباحٌةاالول79.847أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1شهد ابراهٌم محمد حسٌنالفٌزٌاء495

صباحٌةاالول79.652أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سمر اسماعٌل ابراهٌم قادرالفٌزٌاء496

صباحٌةاالول79.17أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1اٌناس فالح مهدي ناجًالفٌزٌاء497

صباحٌةاالول78.793أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1غفران رعد صبٌح عبٌدالفٌزٌاء498

صباحٌةاالول77.881أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رؤى محمود شاكر خلفالفٌزٌاء499

صباحٌةاالول77.033أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1بان كاظم جواد خلفالفٌزٌاء500
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صباحٌةاالول76.782أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1بسمة حسام الدٌن عبد الحمٌدالفٌزٌاء501

صباحٌةاالول75.921ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1محمد رشٌد غضبان ثوٌنًالفٌزٌاء502

صباحٌةاالول75.782ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1مروان مزهر فرحان شمانًالفٌزٌاء503

صباحٌةاالول75.602ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1احمد قٌس حسٌن اسماعٌلالفٌزٌاء504

صباحٌةاالول75.099أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رسل فاضل شالل حبٌبالفٌزٌاء505

صباحٌةاالول74.507ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1حسن جبار عٌسى كماشالفٌزٌاء506

صباحٌةاالول73.024ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1احمد عبد الحسٌن محمد عبدالفٌزٌاء507

صباحٌةاالول71.62ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1مصطفى خالد كامل محمدالفٌزٌاء508

صباحٌةاالول71.427ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1مرتضى حسٌن علٌوي جاسمالفٌزٌاء509

صباحٌةاالول71.318أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1سحر فرٌدون جعفر علًالفٌزٌاء510

صباحٌةاالول71.267أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1زٌنب خضٌر عبد شبجالفٌزٌاء511

صباحٌةاالول70.777ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1محمد كرٌم عبد الرحمن مشهودالفٌزٌاء512

صباحٌةاالول68.542أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1اسعاد نظام الدٌن خضٌر عباسالفٌزٌاء513

صباحٌةاالول68.338أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1اسماء علً حسٌن سلمانالفٌزٌاء514

صباحٌةاالول68.109ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1باسم محمد مهودر فلٌحالفٌزٌاء515

صباحٌةاالول67.675ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1مهند فالح شكر احمدالفٌزٌاء516

صباحٌةالثان67.488ًأنثىعراقٌة09-10-15/هناء كاظم دخٌنةالفٌزٌاء517

مروه ثامر عبد الستار عبد الفٌزٌاء518

الرحٌم

صباحٌةاالول66.998أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1

صباحٌةالثان66.991ًأنثىعراقٌة09-10-15/مروة علً جاسمالفٌزٌاء519

صباحٌةاالول66.938أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1هدى سعدون هاشم فلحًالفٌزٌاء520

صباحٌةاالول66.931أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1ندى امٌن حسن شاكرالفٌزٌاء521

صباحٌةاالول66.875أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رواء خلٌل ابراهٌم هاديالفٌزٌاء522

صباحٌةاالول66.738ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1اوس ثامر زبٌري محمدالفٌزٌاء523

صباحٌةاالول66.453ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1حٌدر جاسم صالح حماديالفٌزٌاء524
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صباحٌةاالول65.582ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1محمد زهٌر فاضلالفٌزٌاء525

صباحٌةاالول65.411أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مروه محمد عبد الوهاب محمدالفٌزٌاء526

صباحٌةاالول65.22أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1ٌاسمٌن علً حسٌن علوانالفٌزٌاء527

صباحٌةاالول64.962أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1شٌماء ابراهٌم عبد محمدالفٌزٌاء528

صباحٌةالثان64.928ًأنثىعراقٌة09-10-15/زٌنة حسٌن خضٌرالفٌزٌاء529

صباحٌةاالول64.799ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1مصطفى جمال عبد الكرٌم جوادالفٌزٌاء530

صباحٌةالثان64.578ًأنثىعراقٌة09-10-15/زٌنب طارق اسماعٌلالفٌزٌاء531

صباحٌةاالول64.458ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1اوس اٌمن ثاوزن عبد االمٌرالفٌزٌاء532

صباحٌةاالول64.418أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1انسام محمد احمد مطلكالفٌزٌاء533

صباحٌةالثان64.298ًأنثىعراقٌة09-10-15/رؤى عبد الستار حسنالفٌزٌاء534

صباحٌةالثان64.23ًأنثىعراقٌة09-10-15/تماره غسان شاٌعالفٌزٌاء535

صباحٌةاالول64.145أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1رؤى زٌاد حمٌد عبد الرحمنالفٌزٌاء536

صباحٌةاالول63.839ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1سلوان فاضل حطحوط عبارالفٌزٌاء537

صباحٌةاالول63.789أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1هبة قاسم مطر عودةالفٌزٌاء538

صباحٌةالثان63.735ًأنثىعراقٌة09-10-15/امٌرة زهٌر خلٌلالفٌزٌاء539

صباحٌةاالول63.751أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1اٌمان نظال الدٌن طلعت احمدالفٌزٌاء540

صباحٌةالثان63.376ًأنثىعراقٌة09-10-15/اسراء عبد الزهرة فرهودالفٌزٌاء541

صباحٌةاالول63.491أنثىعراقٌة09-10-245815/  أ 1سارة كمال عبد المطلب عبدالفٌزٌاء542

صباحٌةالثان63.1ًأنثىعراقٌة09-10-15/صابرٌن عبد الكرٌم عبٌدالفٌزٌاء543

صباحٌةالثان62.939ًذكرعراقٌة09-10-15/مرتضى كامل صعبالفٌزٌاء544

صباحٌةالثان62.883ًأنثىعراقٌة09-10-15/نهى رزاق ولًالفٌزٌاء545

صباحٌةالثان62.7ًأنثىعراقٌة09-10-15/نبراس رمضان حسٌنالفٌزٌاء546

صباحٌةاالول62.348أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مٌنا علً حسٌن داودالفٌزٌاء547

صباحٌةاالول62.298ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1محمد حازم فرحان عطشانالفٌزٌاء548
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صباحٌةاالول62.22أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1شهد امجد حمٌد وهٌبالفٌزٌاء549

صباحٌةاالول61.901أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1مرٌم ضٌاء عزٌز رحٌمالفٌزٌاء550

صباحٌةاالول61.886ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1سٌف سعدون محمود علًالفٌزٌاء551

صباحٌةالثان61.62ًذكرعراقٌة09-10-15/محمد هاشم عبد الجبارالفٌزٌاء552

صباحٌةاالول61.557ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1علً رحٌم عبٌد ناٌفالفٌزٌاء553

صباحٌةاالول61.475ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1لٌث ثامر عبد هللا عبد الحسٌنالفٌزٌاء554

صباحٌةالثان61.194ًأنثىعراقٌة09-10-15/اٌات مهدي محٌسنالفٌزٌاء555

صباحٌةالثان60.831ًأنثىعراقٌة09-10-15/نور قدوري طهالفٌزٌاء556

صباحٌةالثان60.68ًأنثىعراقٌة09-10-15/هالة عدنان ودٌعالفٌزٌاء557

صباحٌةالثان60.663ًأنثىعراقٌة09-10-15/ادٌان ناهً حسنالفٌزٌاء558

صباحٌةاالول60.662أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1عذراء حمودي علً حسٌنالفٌزٌاء559

صباحٌةالثان60.602ًأنثىعراقٌة09-10-15/نبأ رؤوف جوادالفٌزٌاء560

صباحٌةاالول60.219ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1عامر عبد هللا ابراهٌم حسٌنالفٌزٌاء561

صباحٌةالثان59.875ًأنثىعراقٌة09-10-15/هالة احمد مولودالفٌزٌاء562

صباحٌةالثان59.819ًذكرعراقٌة09-10-15/عمر عدنان عباسالفٌزٌاء563

صباحٌةالثان59.641ًأنثىعراقٌة09-10-15/نهى محمد عطٌةالفٌزٌاء564

صباحٌةاالول59.546ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1عدنان جمعه سٌد كنبارالفٌزٌاء565

صباحٌةالثان58.859ًذكرعراقٌة09-10-15/خالد نجم عبد الرحمنالفٌزٌاء566

صباحٌةاالول58.741ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1فاروق عبد الودود عبد الستارالفٌزٌاء567

صباحٌةاالول58.694أنثىعراقٌة09-06-245830/  أ 1لٌنا عادل مجٌد ولد بٌكالفٌزٌاء568

صباحٌةاالول58.668ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1محمد عباس روٌح عبٌدالفٌزٌاء569

صباحٌةالدور التكمٌل58.588ًذكرعراقٌة09-10-15/ٌاسر ناطق عبد اللطٌفالفٌزٌاء570

صباحٌةالثان58.313ًأنثىعراقٌة09-10-15/سمٌة عدنان عبد الرزاقالفٌزٌاء571

صباحٌةالثان58.14ًأنثىعراقٌة09-10-15/سارة مالك ناجًالفٌزٌاء572
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صباحٌةالثان58.05ًذكرعراقٌة09-10-15/هانً عبد الرزاقالفٌزٌاء573

صباحٌةالثان57.947ًأنثىعراقٌة09-10-15/صابرٌن هادي موسىالفٌزٌاء574

صباحٌةالثان57.142ًذكرعراقٌة09-10-15/عمار لفته عطٌهالفٌزٌاء575

صباحٌةالدور التكمٌل56.812ًأنثىعراقٌة09-10-15/هدى علً عبٌدالفٌزٌاء576

صباحٌةالثان56.483ًذكرعراقٌة09-10-15/حٌدر مجٌد عبد الزهرةالفٌزٌاء577

صباحٌةالدور التكمٌل55.7ًأنثىعراقٌة09-10-15/زٌنة طارق عكلةالفٌزٌاء578

صباحٌةالثان55.378ًأنثىعراقٌة09-10-15/علٌاء عبد الهادي حسنالفٌزٌاء579

صباحٌةاالول54.845ذكرعراقٌة09-06-245830/  أ 1احمد صبحً حمٌدالفٌزٌاء580

صباحٌةالثان54.133ًأنثىعراقٌة09-10-15/رقٌة عباس فاضلالفٌزٌاء581

صباحٌةالثان53.998ًذكرعراقٌة09-10-15/حٌدر مجبل غلٌمالفٌزٌاء582

صباحٌةالدور التكمٌل53.958ًذكرعراقٌة09-10-15/حٌدر عدنان احمدالفٌزٌاء583

قسم االحصاء




























































