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59.5714اللغة العربيةادبيكلية التربية للبناتبنين سالم عجمي شبيب العبودي55

59.4286اللغة العربيةأحيائيكلية التربية للبناتدانية صادق عبدالمطلب علي الموسوي56

59.4286اللغة العربيةعلميكلية التربية للبناتروى صفاء عبدالعباس حمزه الزبيدي57

59.4286اللغة العربيةادبيكلية التربية للبناتسندس حسن علي صالح الجنابي58

59.1429اللغة العربيةادبيكلية التربية للبناتاالء فرهود كماز مطشر الشويلي59

59.1429اللغة العربيةادبيكلية التربية للبناتداليا مازن هاشم وهيب البياتي60

59.1429اللغة العربيةادبيكلية التربية للبناتشيماء جميل عطية عجرش المعموري61

59اللغة العربيةأحيائيكلية التربية للبناتامنة سلوان محمدعلي حسين العزاوي62

59اللغة العربيةادبيكلية التربية للبناتدعاء عدنان عبد الحسين صالح العبيدي63

59اللغة العربيةتطبيقيكلية التربية للبناترحمة خضير عباس عجيل الجنابي64

59اللغة العربيةادبيكلية التربية للبناتسمر سامي محمد حمزه العبيدي65

58.8571اللغة العربيةادبيكلية التربية للبناتزهراء قاسم كريم جاسم الربيعي66

58.8571اللغة العربيةادبيكلية التربية للبناتزينب سمير جاسم مجيد الجبوري67

58.7143اللغة العربيةادبيكلية التربية للبناتسهى وصفي طاهر هاشم الهماشي68

58.7143اللغة العربيةعلميكلية التربية للبناتضحى حسن عبد الهادي سعدون الحارثي69

58.5714اللغة العربيةتطبيقيكلية التربية للبناتزهراء خالد محمد داود المشهداني70

58.2857اللغة العربيةادبيكلية التربية للبناتسارة فوزي سعيد عباس الجادري71

58.2857اللغة العربيةتطبيقيكلية التربية للبناتنور صباح عبدالمهدي حمزه الشجيري72

58.1429اللغة العربيةادبيكلية التربية للبناترسل خالد محمد محسن زوبعي73



58.1429اللغة العربيةادبيكلية التربية للبناتزهراء محمد راضي عبد الالمي74

63.2857رياض االطفالأحيائيكلية التربية للبناتفرح رمزي عبد المحسن مجيد الحمداني75

62.4286رياض االطفالادبيكلية التربية للبناتفاطمة سمير حسين صادق نركيلجي76

62رياض االطفالأحيائيكلية التربية للبناتايات عامر ابراهيم محمد الجبوري77

60.2857رياض االطفالعلميكلية التربية للبناتغدير محمد عزيز ثابت الزكي78

59.8571رياض االطفالادبيكلية التربية للبناتحوراء عالء عبدالكاظم كاطع الساعدي79

59.7143رياض االطفالادبيكلية التربية للبناتزهراء علي خماط حامد الزيدي80

58.7143رياض االطفالتطبيقيكلية التربية للبناتريم حاتم مصطفى جاسم العامري81

58.4286رياض االطفالعلميكلية التربية للبناترباب كاظم طاهر ناصر الموالي82

58.2857رياض االطفالادبيكلية التربية للبناتزهراء رضا محمد علي محمد حسين الحسني83

62.5714علوم القرأنتطبيقيكلية التربية للبناتنور الهدى احمد علوان لفته العبودي84

61.5714علوم القرأنادبيكلية التربية للبناتعلياء اياد صادق مهدي الخزعلي85

60علوم القرأنتطبيقيكلية التربية للبناترواء يعقوب يوسف محمد الشامي86

59.7143علوم القرأنادبيكلية التربية للبناتغفران عباس عوده فايز الشمري87

59.4286علوم القرأنادبيكلية التربية للبناتدانيه اياد صبحي صالح الكبيسي88

58.8571علوم القرأنادبيكلية التربية للبناترؤى هيثم سلمان خضير القرغولي89

58.7143علوم القرأنادبيكلية التربية للبناتمودة ماجد محمود شاكر البياتي90

58.2857علوم القرأنادبيكلية التربية للبناتميامين باسم محمد عزيز الطائي91

58علوم القرأنادبيكلية التربية للبناتامنة شاكر محمود عيدان الحمداني92



المعدلاسم القسمالكليةالكليةاالسم الرباعي و اللقبت

64.7143التاريخادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية اطياف رضا حسن محسن المعمار1

64.7143التاريخادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية عباس حسين حمزه سالم الشجيري2

63.7143التاريخادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية مهند اسماعيل عباس جبر الدلفي3

62.2857التاريخادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية نسرين نجم عبدهللا سلمان الشمري4

61.8571التاريخادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية محمد نصر محمد خلف الجبوري5

61.2857التاريخادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علي حسين موله خلف الساعدي6

60.7143التاريخأحيائيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية زهراء بهاء علي جسام الدليمي7

60.1429التاريخادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية وليد خالد عكيل حسن المساري8

62.4286الجغرافيةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية زينه مهدي عبيد خضير الربيعي9

61.4286الجغرافيةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية وليد هادي احمد ابراهيم الغريري10

85.7143العلوم التربوية والنفسيةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية انعام علي خلف عيسى الظاهري11

62.1429العلوم التربوية والنفسيةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية والء احمد زامل كاظم الساعدي12

61.7143العلوم التربوية والنفسيةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية سارة ثامر نعمه عبود الموسوي13

61.4286العلوم التربوية والنفسيةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية مهند محسن عذاب عبيد السعيد14

59.8571العلوم التربوية والنفسيةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية اسالم ناصر خضير سكران الدليمي15

59.8571العلوم التربوية والنفسيةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية دنيا حسن اله محمد الدلفي16

59.8571العلوم التربوية والنفسيةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية عبدهللا يوسف احمد فرحان الخابوري17

59.8571العلوم التربوية والنفسيةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية مرتضى طالب عبيد هادي العناوي18

59.2857العلوم التربوية والنفسيةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علي عمار حميد حسان الشيباوي19

59العلوم التربوية والنفسيةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية اية مجيد اموري علوان الغريري20

59العلوم التربوية والنفسيةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية منار عبد الرحيم كريم حسين الشمري21

59العلوم التربوية والنفسيةعلميابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية هاله قيس حسين علي الكناني22

58.8571العلوم التربوية والنفسيةأحيائيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية عارف ثامر عزيز صبيخ الخالدي23

58.5714العلوم التربوية والنفسيةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية سفيان صعب محمد مظهور اللهيبي24

58.5714العلوم التربوية والنفسيةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية شهد ليث خليل حسن ال جعفر25

58.4286العلوم التربوية والنفسيةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية غزوان مدحت اسماعيل جميل الفراجي26

58.4286العلوم التربوية والنفسيةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية مروة صفاء اسماعيل جاسم الزبيدي27

58.1429العلوم التربوية والنفسيةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية مصطفى رياض حسن سلمان الجبوري28

58العلوم التربوية والنفسيةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية حوراء فارس كاظم كاطع العكيلي29

58العلوم التربوية والنفسيةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية محمد عالء حسين محمد التميمي30

58العلوم التربوية والنفسيةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية نزار عبدالكريم خوام خلف التميمي31

75.8571اللغة االنكليزيةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية حيدر حسن هاني حمد الزويني32

69.4286اللغة االنكليزيةعلميابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ابوالحسن حسين علي كاظم التميمي33

62.7143اللغة الكرديةأحيائيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية امال خميس شاحوذ حمود العبيدي34

60.5714اللغة الكرديةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية قيدار عادل مطشر علي الغريري35

60اللغة الكرديةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية غيث هيثم حمزه جاسم الدليمي36



59.4286اللغة الكرديةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ماب نعمه شهاب جمعه الالمي37

59.4286اللغة الكرديةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية محمد عايد يوسف خضير العجيلي38

58.2857اللغة الكرديةادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية احمد هاني حمدان جاسم المسعودي39

58اللغة الكرديةتطبيقيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية بتول يوسف هاشم عيدي الكناني40

65.4286علوم القرأن الكريمعلميابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية مصطفى عبد الرزاق صادق مهدي الشمري41

64.8571علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية وليد عزاوي سريبت نجرس المفرجي42

63.7143علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية احمد اياد بدر نومان الغريري43

63.1429علوم القرأن الكريمتطبيقيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ليث فاضل ياس خضير الجنابي44

62.5714علوم القرأن الكريمعلميابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية صباح عصام علي ناجي الهيازعي45

61.7143علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ايات حسين جاسم محمد الغريري46

61.7143علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية عالء صالح علوان محمود الغريري47

61.2857علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية هاجر رحيم كامل عجيل العبودي48

60.7143علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ضياء محسن عكيل حسن الطائي49

60.7143علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية محمد فرج مرير كردوش الزوبعي50

60.2857علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ثامر طالب دغش شلتاغ الطائي51

60علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية اميره انور خلف شاكر الجنابي52

59.8571علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية سهيل نايل مطرود نايف الخالدي53

59.8571علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية -يامين حسين عباس سلمان 54

59.7143علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية احمد طارق مزعل محمد الجنابي55

59.5714علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية اسامه كريم احمد موسى القيسي56

59.5714علوم القرأن الكريمأحيائيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية سليمان عدنان محمد احمد الحيالي57

59.5714علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية نور الدين شاكر حميد عبد الدليمي58

59.4286علوم القرأن الكريمتطبيقيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تبارك صادق عاشور شديد الدراجي59

59.4286علوم القرأن الكريمتطبيقيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية طاهر عماد نجم عبيد العامري60

59.4286علوم القرأن الكريمعلميابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية محمد مراد محمود حسين الزركوشي61

59.2857علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية امجد محمود دلف موسى القيسي62

59.2857علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية عمار عبيد عدل عباس الحلبوسي63

59.1429علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تراث علي محمود احمد الغريري64

59.1429علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية قصي حميد محسن عبدهللا الغريري65

58.8571علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية تكتم علي محمد عبيد الالمي66

58.8571علوم القرأن الكريمتطبيقيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية مالك صادق عاشور شديد الدراجي67

58.5714علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية احمد ياسين عبدهللا هراط الجنابي68

58.5714علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ياسين غالب علي حسين الدليمي69

58.4286علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية عبد هللا حسن عبد هللا خضير العبيدي70

58.4286علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية وديان نايف حاتم ابراهيم الجنابي71

58.4286علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية يحيى احمد فياص علي النعيمي72

58.2857علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية سجاد حسن كاظم شامخ النصراوي73



58.1429علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية علي حسين علي كشيش الجاسمي74

58.1429علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية ياسر سعد ابراهيم هالل الكرطاني75

58.1429علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية يوسف علي ذياب عطيه الجبوري76

58علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية سجاد سعد مظلوم وهيب العكيلي77

58علوم القرأن الكريمأحيائيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية محمود يونس سلمان خيال المفرجي78

58علوم القرأن الكريمادبيابن رشد/ كلية التربية للعلوم االنسانية منال مراد علي عجه 79



المعدلاسم القسمالكليةاالختصاصاالسم الرباعي و اللقبت

64.7143علوم الحاسوبابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائياسماء اسماعيل عواد محمد اليوجد1

62.2857علوم الحاسوبابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيمؤمل مؤيد جعفر عكال اليوجد2

62.1429علوم الحاسوبابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيمحمد علي شهاب احمد اليوجد3

60.1429علوم الحاسوبابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة علميبثينه حاتم ظاهر رطان اليوجد4

58.2857علوم الحاسوبابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيامير محمد عبداالمير محمد عسكر5

58.2857علوم الحاسوبابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيميس ماجد بشاره ناشي اليوجد6

82.8571علوم الحياةابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة علميعبير كامل حمدي عباس اليوجد7

76علوم الحياةابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيايسر عماد صالح سلمان اليوجد8

74.5714علوم الحياةابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيحنين اياد ياسين حسين الحياني9

72.8571علوم الحياةابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيايالف عادل علي جاسم اليوجد10

71.2857علوم الحياةابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيرسول رسن محيل بشارة اليوجد11

70.7143علوم الحياةابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة علميحسنين محمد عبد الحسين سمير اليوجد12

70.4286علوم الحياةابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة علميأثار قتيبة مجيد حميد اليوجد13

70.1429علوم الحياةابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيعبدالرحمن جمال عبدالرحمن زيدان الجميلي14

70علوم الحياةابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيصابرين فاخر تاغي عالوي الكناني15

69.8571علوم الحياةابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة علميتقوى احمد زيد عبيد اليوجد16

69.4286علوم الحياةابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيايه داود مخلف سلمان اليوجد17

69علوم الحياةابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة علميهدير عباس مضلوم عبدالكريم اليوجد18

68.8571علوم الحياةابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة علمينبأ قصي محمد عباس اليوجد19

68.7143علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيشهد جعفر رحيم علي اليوجد20

67.2857علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقياثير اسماعيل خليف علوان اليوجد21

66.7143علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائياالء نعيم عباس علي عواد22

64.4286علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيهدى علي كاظم جعفر اليوجد23

64.1429علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيساره صالح عبود فواز اليوجد24

63.5714علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيسرى ثامر محسن شايع اليوجد25

63.5714علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيسهى حاتم اسماعيل محمد اليوجد26

62.8571علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيايه محمد حسين محمد اليوجد27

62.7143علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيعهد صبحي عبدالصاحب نارس الكعبي28

62.4286علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيعبد المجيد هيثم عبد الحميد ياسين اليوجد29

62.2857علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائييسرى عباس مهدي دوشه اليوجد30

62.1429علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيمحمد حيدر محمد صكب اليوجد31

61.7143علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيتبارك احمد محمود فرحان اليوجد32

61.5714علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيصادق شعالن هاتف عبد الساده اليوجد33

61.57علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيدعاء صالح درج شهاب اليوجد34

60.8571علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيجنيد عبد الستار جبير جفال الخليفاوي35

60.5714علوم الرياضياتابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيرند زاهد عبدالجبار رشيد اليوجد36



71.4286علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيميمونه خالد جاسم محمد االعظمي37

69.2857علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة علميعمران موسى عمران عيسى الجبوري38

66.8571علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائييوسف فؤاد فاضل مظلوم اليوجد39

66علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيزبيده مثنى بدر ياس اليوجد40

65.5714علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيسميه طارق ياسين محمود اليوجد41

65.4286علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيعلي عادل احمد عباس العبيدي42

65.2857علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائياحمد محمد غافل حريز اليوجد43

65.1429علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة علميحسن جميل عباس سلطان العذاري44

64.8571علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيحارث عالء حمد شيحان اليوجد45

64.8571علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيحسين سامي عوده حداوي اليوجد46

64.7143علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيمينا رائد حامد عبدالرحمن اليوجد47

64.5714علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيزهراء قاسم حمود عبد اليوجد48

64.1429علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيعامر عدنان رشيد عبدهللا الجبوري49

64علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائياحمد جسام ندى كنو القرةغولي50

64علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة علميشهد اركان هاشم جعاز اليوجد51

63.8571علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيعبد هللا عبد حمد سرحان اليوجد52

63.8571علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقينور زهير عدنان فاضل اليوجد53

63.7143علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيمصطفى ماجد حميد سهيل اليوجد54

63.1429علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيشهد محمد حسن احمد الدليمي55

63.1429علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيمريم زياد طارق داود اليوجد56

62.8571علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيعبدالقادر علي فرج عنوي اليوجد57

62.7143علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيعهد صبحي عبد الصاحب نارس اليوجد58

62.4286علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة علميفيان جواد حسن خمان اليوجد59

62.1429علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيرغد وليد عبد العزيز حسن اليوجد60

62.1429علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيكرار اسماعيل خليف علوان اليوجد61

61.5714علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة علميابوبكر محمود رزوقي توفيق اليوجد62

61.4286علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيموج خليل عثمان حميد اليوجد63

61.2857علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيريم غني عبدالرزاق محمد اليوجد64

61.1429علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيابراهيم عبيد ابراهيم طلب اليوجد65

61.1429علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة علميكرار غازي شكير رسين اليوجد66

61علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيكرار علي جاسب حسن اليوجد67

60.8571علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيرحيل علي عبدهللا حسين اليوجد68

60.4286علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيعمر علي ذياب حميد القرغولي69

60.2857علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة علميعمر عبد اللطيف حمد احمد اليوجد70

60.1429علوم الفيزياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة تطبيقيغدير خالد كريم هزام اليوجد71

75.4286علوم الكيمياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيسجى نجم عبيد علوان اليوجد72

70.2857علوم الكيمياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيفاطمة عماد عطوان غضيب الركابي73



68.8571علوم الكيمياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيطيبه فالح نجم عبد هللا اليوجد74

68علوم الكيمياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيعمر عادل عبدالكريم اسلم السامرائي75

67.5714علوم الكيمياءابن الهيثم/ كلية التربية للعلوم الصرفة أحيائيابراهيم فاضل جبل مغير الجنابي76



المعدلاسم القسمالكليةاالختصاصاالسم الرباعي و اللقبت

72.714الفيزياءكلية العلوم للبناتعلميزهراء احمد عبدالحسين عبدالسادة الحسيناوي1

70.857الفيزياءكلية العلوم للبناتعلميمينا علي محسن جربوع الشمري2

69.714الفيزياءكلية العلوم للبناتأحيائيدينا هيثم عبد حمود الجبوري3

68.143الفيزياءكلية العلوم للبناتعلميزينب قيس محيسن جويعد الربيعي4

67.286الفيزياءكلية العلوم للبناتأحيائيمريم محمد رسول ناجي العبودي5

67الفيزياءكلية العلوم للبناتتطبيقيمريم مؤيد ابراهيم عبطان الدليمي6

66الفيزياءكلية العلوم للبناتتطبيقيمهاد زهير عبد االمير رسن الالمي7

65.857الفيزياءكلية العلوم للبناتتطبيقيايات حسين غازي سلمان البديري8

65.571الفيزياءكلية العلوم للبناتعلميشيماء طه محمد عبدهللا الزبيدي9

64.857الفيزياءكلية العلوم للبناتعلمينجاه فاضل هرموش ساجت الكيمي10

64.429الفيزياءكلية العلوم للبناتعلمينبأ كمال عبيد محمود الراوي11

64.286الفيزياءكلية العلوم للبناتعلميطيبة موفق كاظم عبدالحسين الدليمي12

63.857الفيزياءكلية العلوم للبناتأحيائيشهد حسين هادي صالح العزاوي13

63.857الفيزياءكلية العلوم للبناتأحيائيضي علي محمد دخيل اليوجد14

63.833الفيزياءكلية العلوم للبناتعلميطيبة طارق احمد رضا15

63.714الفيزياءكلية العلوم للبناتعلميرؤى اسماعيل هادي محمود المجمعي16

63.429الفيزياءكلية العلوم للبناتتطبيقيزينب عامر سامي رشيد الهتيمي17

63.286الفيزياءكلية العلوم للبناتأحيائيرند محمد عبدهللا محمد الجبوري18

63.143الفيزياءكلية العلوم للبناتأحيائياية حاتم نايف عباس البو محي19

63الفيزياءكلية العلوم للبناتتطبيقينور عباس خضير عباس العبيدي20

62.571الفيزياءكلية العلوم للبناتتطبيقيغيداء هشام رشيد عبود الراوي21

62.429الفيزياءكلية العلوم للبناتعلميايات عباس رشيد مجيد العبيد22

62.429الفيزياءكلية العلوم للبناتعلميإيمان جعفر عبد شناوة من كعب23

62.143الفيزياءكلية العلوم للبناتأحيائيزهراء خالد عبدالمجيد عبدهللا السالم24

62.143الفيزياءكلية العلوم للبناتأحيائيسارة علي محمود حبيب اليساري25

61.571الفيزياءكلية العلوم للبناتتطبيقيزينه صباح نوري حردان المحمدي26

61.571الفيزياءكلية العلوم للبناتتطبيقينمارق هاشم عبد حسون الشريف27

61.429الفيزياءكلية العلوم للبناتعلميناز محمد سلمان سبع اليوجد28

61.143الفيزياءكلية العلوم للبناتتطبيقيدانة شاكر محمود خضير القيسي29

60الفيزياءكلية العلوم للبناتتطبيقينور فارس علي خميس العيساوي30

75.143الكيمياءكلية العلوم للبناتأحيائيحنين علي مصطفى علوان العزاوي31

73.286الكيمياءكلية العلوم للبناتأحيائيسجى منصور عالوي عريمط العيساوي32

72.857الكيمياءكلية العلوم للبناتعلميفضيلة جاسم محمدحسن صافي الغراوي33

72.571الكيمياءكلية العلوم للبناتأحيائي/تبارك سالم بجاي جواد 34

72.143الكيمياءكلية العلوم للبناتأحيائيمريم حمدان مطلك نشمي الجعباوي35

71.571الكيمياءكلية العلوم للبناتأحيائيصفا ماجد امين محمدصالح العبيدي36

71.571الكيمياءكلية العلوم للبناتعلميهاجر عبد الحسين فهد بلش الربيعي37

71.143الكيمياءكلية العلوم للبناتأحيائيسجى كريم صابر محمد المكاصيص38

66الكيمياءكلية العلوم للبناتعلميخديجة ناصر محمدنوري نجم العاني39

86.143علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيرقية عبدالعزيز حميد رجب البياتي40

82علوم حياةكلية العلوم للبناتعلميتوالي احمد درويش مصطفى عصفور41

78.714علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيغدير قاسم جاسم مسلم الوائلي42

77.714علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائينورالهدى سعد حمد محمد الحمد43

77.286علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائياية عبد الواحد جمعة عبود الزبيدي44

76.429علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائينور عماد عبدالرزاق عبدالباقر الحديثي45

75.714علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيغسق رياض علي مهاوي الجابري46

75علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائينور الحسين كاظم جواد كاظم القايجي47

74.143علوم حياةكلية العلوم للبناتأحيائيايناس محمد كاظم علي العبودي48



المعدل النهائياسم القسمالكليةاالختصاصاالسم الرباعي و اللقبت

66.0429التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةعلميحسين علي حسين علي العادلي1

59.1357التصميمكلية الفنون الجميلةادبيسجى علي عبدالرضا عبدالزهره الخفاجي2

76.6143الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةأحيائيدانيه محمد عبد الزهرة علوان العزاوي3

73.8143الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةادبيافنان حسام داود راضي الساعدي4

66.5929الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةتطبيقيياسمين محمد عزيز علي الموسوي5

73.3167الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةعلميشمس الضحى رعد فيصل عبود تميمي6

73.0286الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةادبيمحمد علي سلمان خليفه البيضاني7

72.6357الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةعلميأياد عماد سلمان وحيد الخزاعي8

63.95الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةعلميعبدالحكيم ناصر محيل شويع االمي9

75.8667الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةعلميامير ميخائيل يلدا يوسف كمو10



المعدلاسم القسمالكليةاالختصاصاالسم الرباعي و اللقبت

88.4286التقنيات االحيائيةكلية العلومأحيائيفاطمه عباس حمدهللا علي الزبيدي1

87.7143التقنيات االحيائيةكلية العلومأحيائيمحمد كيالن جواد كاظم الشيخلي2

85.8571التقنيات االحيائيةكلية العلومأحيائييسر عمار عدنان عزت الشيخلي3

85التقنيات االحيائيةكلية العلومأحيائيعلياء عامر اسماعيل عبد الجبوري4

82.8التقنيات االحيائيةكلية العلومأحيائيزبيده رائد محمد مصلح العزاوي5

80.7143التقنيات االحيائيةكلية العلومأحيائيحمزه خالد علي حمزة الحيدري6

80التقنيات االحيائيةكلية العلومأحيائيزينب ليث غانم عبدهللا العقيلي7

69.2857الرياضياتكلية العلومتطبيقيداود صالح الدين صالح ابراهيم القيسي8

73.2857الفلككلية العلومأحيائيحاتم يحيى حاتم عبدالرزاق همبز9

64.5714الفلككلية العلومعلمياحمد باسم عبد اللطيف خلف الزيدي10

64.1429الفلككلية العلومعلميياسر عبد العباس عبد اليمه محمد صالح الخفاجي11

62.8571الفلككلية العلومأحيائيجعفر نبيل شنيشل جاسم الكناني12

62.7143الفلككلية العلومعلميعذراء حامد سلمان جاسم الدليمي13

62.5714الفلككلية العلومأحيائيايه مازن محمد حميد الكبيسي14

62.5714الفلككلية العلومعلميمحمد علي عباس موسى الخفاجي15

62.4286الفلككلية العلومعلمياحمد ابراهيم سالم جاسم المحزوم16

62.4286الفلككلية العلومعلميكرم حاتم هادي عطا شيتاوي17

62.1429الفلككلية العلومأحيائيحنين مهدي قدوري احمد كيالي18

61.2857الفلككلية العلومتطبيقيمصطفى عبدالكريم عبدهللا سوز علي القره لوس19

61الفلككلية العلومأحيائيحسن احمد محمد علي احمد الخفاجي20

61الفلككلية العلومتطبيقيطيبة عماد خضير خلف الجبوري21

60.5714الفلككلية العلومعلميسعيد علي سعيد توفيق الجميلي22

60.4286الفلككلية العلومعلميمهند محمد عبدالزهرة فالح الربيعي23

65.5714علوم االرضكلية العلومتطبيقيشكران شمسي صادق مهدي الصخني24

65.2857علوم االرضكلية العلومتطبيقيساره سعد رضا محمد الزيدي25

64علوم االرضكلية العلومأحيائيعلي عبدالخالق يعقوب حسن الحماد26

62.7143علوم االرضكلية العلومتطبيقيمحمد وليد خالد شريف القدسي27

60.7143علوم االرضكلية العلومتطبيقيموسى عبد الحسين عزيز مشتت الغريباوي28

69.5714علوم الحاسوبكلية العلومأحيائيمريم زهير حميد محمد الطائي29

87.7143علوم الحياةكلية العلومأحيائيبنين علي حسن هادي الزبيدي30

87.4286علوم الحياةكلية العلومأحيائيزينب حسان حمزه فرحان الربيعي31

87.4286علوم الحياةكلية العلومأحيائيمهند حازم علي حسن الموسوي32

87.2857علوم الحياةكلية العلومأحيائيايات عبد الزهره حلو حسون المتارفي33

87.2857علوم الحياةكلية العلومأحيائيرنا محمد بدري احمد التميمي34

87.1429علوم الحياةكلية العلومأحيائيمهج جمال عبد هللا عبد اللطيف السامرائي35

87علوم الحياةكلية العلومأحيائيوسام علي فرحان زيد الدليمي36



86.7143علوم الحياةكلية العلومأحيائينورالفواطم حسن علي عباس الدريعي37

86.2857علوم الحياةكلية العلومأحيائياية سامي عامر كاظم الساعدي38

86.2857علوم الحياةكلية العلومأحيائيطيبه ابرار عبد العزيز فاروق عبد الحليم الحديدي39

86.2857علوم الحياةكلية العلومأحيائينبراس حميد مجيد نصيف الربيعه40

86.1429علوم الحياةكلية العلومأحيائينور فاضل مجيد حميد العبيدي41

86علوم الحياةكلية العلومأحيائيعلي باسم ابراهيم عيسى الشيحاني42

85.8571علوم الحياةكلية العلومأحيائيبان حسين نجم مرهون القيسي43

85.4286علوم الحياةكلية العلومأحيائياسراء عامر حميد عبد الراوي44

85.4286علوم الحياةكلية العلومأحيائينور علي طالب ليلو الربيعي45

85.2857علوم الحياةكلية العلومأحيائيابتهال حامد علي حمد الجبوري46

85.2857علوم الحياةكلية العلومأحيائياحمد ثامر عباس محمد الجنابي47

85.1429علوم الحياةكلية العلومأحيائينور الهدى عباس خليف حسن العجيلي48

85علوم الحياةكلية العلومأحيائيزينب عامر كاظم زامل الساعدي49

84.8571علوم الحياةكلية العلومأحيائيساره جبار خماط حمزة الجنابي50

84.4286علوم الحياةكلية العلومأحيائيشروق احمد منصور حسين الشمري51

84.1429علوم الحياةكلية العلومأحيائيرغد نصير مجيد ياسين ال بو علي52

83.4286علوم الحياةكلية العلومأحيائيماري لطيف رحيم ترف الصيادي53

83.1429علوم الحياةكلية العلومأحيائيهبه احمد صالح احمد الصالح54

81.7143علوم الحياةكلية العلومأحيائيزينب احمد حسن مجبل االسدي55

81.5714علوم الحياةكلية العلومأحيائيغدير عبداالمير كاظم شدهان المكصوصي56

81.2857علوم الحياةكلية العلومعلميعلي كاظم موسى علي العقابي57

81علوم الحياةكلية العلومأحيائيمريم عبد الستار سراج الدين عبد هللا اليوجد58

80.8571علوم الحياةكلية العلومعلميانوار صباح احمد خلف الحلوبسي59

80.7143علوم الحياةكلية العلومأحيائياالء انور صباح فاضل الخفاجي60

70.8571علوم الفيزياءكلية العلومأحيائيايه واثق محمد سعود الطائي61

78.5714علوم الكيمياءكلية العلومأحيائيمالك صبري محمود سالم السامرائي62



المعدلالكليةاالختصاصاالسم الرباعي و اللقبت
80.25كلية التمريضتمريضغيداء ابراهيم سليمة شالل ويس1

80كلية التمريضتمريضمحمدعلي حسين ناعور غالي الشويلي2

79.6286كلية التمريضأحيائيزهراء عبد الكريم قاسم جابر النعيمي3

79.5714كلية التمريضأحيائيمحمد عباس فائق حسين النعيمي4

79.5714كلية التمريضأحيائياكرم خصاف حمود حسوني الشويلي5

79.5714كلية التمريضأحيائيرضا حسين عبد الزهرة حبيب حميداوي6

79.4286كلية التمريضعلميايه عبدالحمزه سهيل عليوي النعيمي7

79.2857كلية التمريضأحيائيخليل ابراهيم عزيز حسين النداوي8

79.2857كلية التمريضأحيائيانس احمد داود عبدالقادر العاني9

79.1429كلية التمريضأحيائياحمد كاظم عبد العزيز جاسم الزاملي10

79كلية التمريضأحيائيحوراء علي فرحان كاظم الخفاجي11

78.8571كلية التمريضأحيائيمحمد نزار حسون مالمحمد الشمري12

78.7143كلية التمريضأحيائيعلي شهاب احمد كنعان الشمري13

78.7143كلية التمريضعلميزينه كاظم سلمان مجيد السيد مهنه14

78.5714كلية التمريضأحيائيمحمد ابراهيم الياس سعد بابا15

78.5714كلية التمريضأحيائيوائل عبد الرزاق هادي موسى الحمداني16

78.5714كلية التمريضأحيائيماهر حذيفه عبدالرزاق ايوب االعرجي17

78.5714كلية التمريضأحيائيهاجر رعد وحيد صكار الرحمن18

78.5714كلية التمريضأحيائيليث حيدر عناد جياد الجبوري19

78.5714كلية التمريضأحيائيزيد تحسين علي ناصر العامري20

78.5714كلية التمريضأحيائيتبارك خالد حمادي احمد الحتروش21

78.4286كلية التمريضأحيائيمحمد عدنان لطيف دغيش الدليمي22

78.4286كلية التمريضأحيائيعمر حسين ابراهيم علوان المشهداني23

78.32كلية التمريضأحيائيعلي طالب اسماعيل ابراهيم الخنفوسي24

78.2857كلية التمريضأحيائيخضر حسين علي ناصر العبيدي25

78.2857كلية التمريضأحيائيسيف الدين عبد الرزاق طه عبد الرزاق الحميري26

78.1429كلية التمريضأحيائيزهراء عباس فاضل عباس الشمري28

78.1429كلية التمريضعلميرواء عدنان مجبل حمود العبيدي27

78كلية التمريضأحيائيوسام اياد سلمان عمر العاني29

77.8571كلية التمريضأحيائيعلي ابراهيم خضير جاسم الدليمي30

77.7143كلية التمريضأحيائيسيف حسين حازم يوسف العبادي31

77.7143كلية التمريضأحيائياحمد ماجد هاشم غالم العقابي32

77.5714كلية التمريضأحيائيحسين ضياء جلوب جالي سعادي33

77.5714كلية التمريضأحيائيناجي حاتم ناجي كاظم التميمي35

77.5714كلية التمريضأحيائيايالف رباح غضبان بشيت العتابي36

77.5714كلية التمريضعلميحسن علي حسين نجم الزبيدي34

77.4286كلية التمريضأحيائيعلي عاتي جبار سعدون الربيعاوي37

77.4286كلية التمريضأحيائيموسى سالم خيون فعل الرديني38

77.4286كلية التمريضعلميمحمد حيدر سالم كاظم العمران39

77.2857كلية التمريضعلمياحمدالشفيع عبداللة حسين عيسى المحيل40

77.2857كلية التمريضعلميحسين سليم عباس ربيش الدفاعي41

77.1429كلية التمريضأحيائيمرتضى محمد خضير عباس الشمري42

77.1429كلية التمريضأحيائيكرار نعيم منهل عذاب ال سعيد43

77.1429كلية التمريضأحيائيعبد الكريم حسن رمضان حسين الجميلي44

77.1429كلية التمريضأحيائيحسين اسعد مجيد محمود العبيدي46

77.1429كلية التمريضعلميفهد عادل ياسين عباس العبيدي45



المعدل التنافسيالقسمالكليةالتخصصاالسمت

80.3125االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية حيدر طالب احمد حسن الربيعي1

83.533315االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية سجى عبدالرسول جواد فهد الشمسي2

82.6االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةخارجي/مدارس اسالمية علي جاسب مجيد جاسم الموسوي3

81.99442االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية عمر تحسين علي رسول القريشي4

80.94442االديان المقارنةكلية العلوم االسالميةخارجي/مدارس اسالمية علي محمد منصور عمر الباوي5

86.925الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية وسن عبد الواخحد عداي عبد البيضاني6

86.75558الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية نصير عبدالحسين صالح بدر الغانمي7

86.57الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية اسماء غازي عزيز حميد الحياني8

86.483315الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية وليد محمد عبود عجرش المشهداني9

85.6الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية محمد جمعة خليف مطشر السليماوي10

84.58125الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية مريم عيسى شاكر اسماعيل الموسوي11

84.10558الشريعةكلية العلوم االسالميةخارجي/مدارس اسالمية ثامر كاظم كريم غالي السراي12

84.016685الشريعةكلية العلوم االسالميةخارجي/مدارس اسالمية محمد حمود وحيد رباط العايدي13

83.4125الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية الفت راسم عبدالعباس شلتاغ الكناني14

83.305الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية طيبه محمد اسماعيل كاظم الدريعي15

66.15الشريعةكلية العلوم االسالميةاعدادية اسالمية/اعدادية اسالميةمصطفى عباس وهيب كاطع الكعبي16

63.033315الشريعةكلية العلوم االسالميةخارجي/مدارس اسالمية اسراء جبار عامر مزعل الكعود17

82.87779الشريعةكلية العلوم االسالميةخارجي/مدارس اسالمية احمد نعمه عبدهللا مجلي العاصمي18

82.79375الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية زمن طارق عبدهللا محمد اليوجد19

82.161105الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية مصطفى عواد هاشم غالي ديوان20

82.025الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية عدي حميد مشيرف وهام اليوجد21

82.01875الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية هادي خضير عوافة زغير الزاملي22

81.833315الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية بسام راغب شاكر محمود التميمي23

81.728595الشريعةكلية العلوم االسالميةادبي/ادبيسهير رفعت منصور ناصر اليوجد24

81.64442الشريعةكلية العلوم االسالميةخارجي/مدارس اسالمية محمد احمد عبيد شنان الداوري25

81.62الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية معاذ طالب خلف ذيب الزوبعي26

81.59375الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية فاطمة ضياء عبدالحسين غناوي السعدي27

81.56875الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية مصطفى حسين حسن فالح العبودي28

81.53125الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية حسين علي كاظم لفتة بالدي29

81.4375الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية احمد عجمي خطار جبار الجنابي30

81.433315الشريعةكلية العلوم االسالميةخارجي/مدارس اسالمية كريم بدر محمد عناد الكناني31

81.40625الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية حسين علي راضي حسن اليوجد32

81.205الشريعةكلية العلوم االسالميةاعدادية اسالمية/اعدادية اسالميةعبدالعزيز مكي حميد سراي اليوجد33

80.77779الشريعةكلية العلوم االسالميةخارجي/مدارس اسالمية حسين علي خيرهللا مذكور الموسوي34

80.711105الشريعةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية سالم غائب دحام هلبة الشماطي35

76.83573الشريعةكلية العلوم االسالميةادبي/ادبيمصطفى عبد عباس علي الحمداني36

63.01427الشريعةكلية العلوم االسالميةادبي/ادبيذكرى حامد حمد علي العبيدي37

58.3الشريعةكلية العلوم االسالميةادبي/ادبيعبدالعزيز عبد عجاج حامد اليوجد38

87.235العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية حسين خليل ابراهيم عباس الشعنة39

86.65العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية علي جبار عبود غركان العجيلي40

84.62221العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةخارجي/مدارس اسالمية مهدي صالح مغيني ميس الكريماوي41



84.56العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية سلوان مصلح متعب حمد الجنابي42

84.1625العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية احمد عبيس فاضل جلوب اليوجد43

84.15العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةخارجي/مدارس اسالمية زينب جاسب مجيد جاسم الموسوي44

84.00625العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية احمد ابراهيم جودة الشماضي اليوجد45

83.271405العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةخارجي/مدارس اسالمية ندى فوزي فرحان محمود الحديثي46

82.738895العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةخارجي/مدارس اسالمية علي سعيد عوض ناجي الحجام47

82.661105العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةخارجي/مدارس اسالمية رويدة سلمان لفته راضي اليوجد48

82.28125العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية علي حامد خضير حسين العجيلي49

81.62779العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةخارجي/مدارس اسالمية مرتضى عبدالكريم قاسم رسن العلياوي50

81.53125العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية حيدر حنش ناريمان حميدي اليوجد51

81.425العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية حيدر عبدهللا عباس عويد العامري52

81.38125العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية عباس علي خرنوب عيدان اليوجد53

80.94442العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةخارجي/مدارس اسالمية امجد جبار عليوي حسن الزبيدي54

81.728595العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية احمد عطوان عويش كاظم العامري55

80.73العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةاعدادية اسالمية/اعدادية اسالميةحارث اسماعيل حسين علي الجنابي56

80.411105العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية عبدالكريم زناد فنجان منشد الشمري57

80.338895العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية بالل عبدالرزاق عوده صالح اليوجد58

80.025العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية صاحب عباس حسن عبدالرضا العاملي59

79.9375العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية مشتاق صادق عبيد كاظم الداوري60

79.355العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية عبد الرحمن احمد عبد حمد العسافي61

78.86العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةخارجي/مدارس اسالمية عمر نزار ظاهر جالب الجحيش62

78.86العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية علي لفته مسلم مفتاض اليوجد63

78.3875العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية حافظ حسب هللا عاجل سلطان العميري64

78.05625العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية محمد نافع فجر حسين العجيلي65

77.911105العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية مرتضى سعد كريم مهدي اليوجد66

77.75العقيدة والفكر االسالميكلية العلوم االسالميةخارجي/مدارس اسالمية احمد قاسم نعمه ناصر اليوجد67

86.53125الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية مهدي مطر صاحب الموسوي اليوجد68

66.15الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةادبي/ادبيبتول رسن العيبي المنصور الخليفاوي69

81.00558الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةخارجي/مدارس اسالمية بان خضير عبدالحسن محمدعلي بال70

81.266685الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية حنان فرحان عباس اليوجد اليوجد71

81.866685الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةخارجي/مدارس اسالمية لؤي فاضل حزام محمد العطواني72

77.565الفلسفة االسالميةكلية العلوم االسالميةمدارس اسالمية/مدارس اسالمية سندس حندوش داود اليوجد ال شاهين73

63.033315اللغة العربيةكلية العلوم االسالميةادبي/ادبيحسين مهدي حسين علي الزهيري74

59.95اللغة العربيةكلية العلوم االسالميةتطبيقي/علميازهار يحيى اوريثه عبدهللا المالكي75



المعدلالكليةاالختصاصاالسم الرباعي و اللقبت

79.5714كلية العلوم السياسيةادبيهديل ضياء حسين علي النعيمي1

64.5714كلية العلوم السياسيةادبيامجد كامل عبود جاسم الجبوري2

64.5714كلية العلوم السياسيةادبيحسن حمدان مراد عبيس البوسعبر3

64.5714كلية العلوم السياسيةعلميعالء حسين كاظم رحمن الحداد4

64.4286كلية العلوم السياسيةعلميفاضل ضياء فاضل خليل الحلي5

64.2857كلية العلوم السياسيةادبيمصطفى كاظم عجر حسب الدراجي6

64.2857كلية العلوم السياسيةادبيمينه سعد كاظم محمد الطائي7

64.1429كلية العلوم السياسيةادبياسراء ابراهيم حسن جبار العيدي8

64.1429كلية العلوم السياسيةأحيائيسدير مجيد هادي حبيب الكناني9

64كلية العلوم السياسيةادبيعلي طالب جاسم عبيد التميمي10

64كلية العلوم السياسيةأحيائيمصطفى كاظم عزت باقر سهيديه11

63.8571كلية العلوم السياسيةادبياحمد خليل مبارك عبد هللا الدليمي12

63.8571كلية العلوم السياسيةادبيرافد حميد محمد حسين البلداوي13

63.8571كلية العلوم السياسيةادبيكرار حيدر هاني يوسف النوراني14

63.8571كلية العلوم السياسيةعلميياسر عبدالرحمن ياسر حسين المي15

63.5714كلية العلوم السياسيةادبياية اكرم احمد داود الصالحي16

63كلية العلوم السياسيةعلمياحمد رشيد مجيد سلمان المسعودي17

63كلية العلوم السياسيةتطبيقيعبدهللا عباس فاضل وشيح اليوجد18

62.5714كلية العلوم السياسيةادبياحمد عبدالحمزه كاظم سعود الشمري19

62.5714كلية العلوم السياسيةادبيعلي عامر سفحي هزاع العيساوي20

62.2857كلية العلوم السياسيةادبيعماد جالل علي عذاب الساعدي21

62.1429كلية العلوم السياسيةادبيعقيل عبدالمهدي حسن علي العتابي22

62.1429كلية العلوم السياسيةادبيعلي محمد عماش ظاهر الحياني23

62.1429كلية العلوم السياسيةادبيهيثم رزاق ذياب صبار السلطاني24

62كلية العلوم السياسيةادبيصفا رافع شاكر محمود العبيدي25

61.8571كلية العلوم السياسيةادبيعمر حسين علي ناصر الزبيدي26

61.8571كلية العلوم السياسيةادبينور فاضل عبدالزهره محمد الكعبي27

61.4286كلية العلوم السياسيةتطبيقيطه رضوان محمد جواد الصفار28

61كلية العلوم السياسيةادبيرهف رشيد جودي شهيد الجنابي29

60.7143كلية العلوم السياسيةعلميعبير خالد محي راشد المحمدي30

60.5714كلية العلوم السياسيةادبيتساهيل رزاق غياض عبد الحجامي31

60.1667كلية العلوم السياسيةادبيكوكب مالك حميد مجيد الشوك32

60كلية العلوم السياسيةادبيحسن انمار ابراهيم مهدي النكاب33



المعدلاسم القسمالكليةاالختصاصاالسم الرباعي و اللقبت

69.75االدارة الصناعيةكلية االدارة واالقتصادادارةعلي احمد يونس محمد الصراف1

66االدارة العامة كلية االدارة واالقتصادادبيياسر وحيد جبر نعمان القيسي2

65.8571االدارة العامة كلية االدارة واالقتصادادبيدعاء سعيد شهد محسن الياسري3

64.1429االدارة العامة كلية االدارة واالقتصادادبيحسين نزار هاشم حبيب البدراني4

63.7143االدارة العامة كلية االدارة واالقتصادادبيمصطفى محمد ناجي عبيد الجميلي5

63.4286االدارة العامة كلية االدارة واالقتصادادبيحميد وليد حميد كاظم العزاوي6

62.8571االدارة العامة كلية االدارة واالقتصادادبيرفل فارس محمد حسين حمود السعدي7

62.2857االدارة العامة كلية االدارة واالقتصادأحيائيمحمد ناظم حسين علي اليوجد8

61.4286االدارة العامة كلية االدارة واالقتصادادبيعالء طالب محمد علي شذر األمارة9

61.1429االدارة العامة كلية االدارة واالقتصادادبيعباس علي حسين عويد الجميلي10

61االدارة العامة كلية االدارة واالقتصادادبيدعاء جاسم محمد علي الموزاني11

60.8571االدارة العامة كلية االدارة واالقتصادتطبيقيسمير ساجد رحيم حمدان الكبيسي12

60.4286االدارة العامة كلية االدارة واالقتصادتطبيقيمريم رياض جعفر مهدي الخزرجي13

8االدارة العامة كلية االدارة واالقتصادادارةعلي ماجد شهيد كاظم جاحم14

66.8571االقتصادكلية االدارة واالقتصادتطبيقيهمام احمد حميد عثمان اليوجد15

66.1429االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيحسين سالم يوسف خليفة الكعباوي16

65.8571االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبياحمد حسين خلف زغير العيساوي17

65.8571االقتصادكلية االدارة واالقتصادأحيائيغصون قاسم صدام باشي الفتالوي18

65.8571االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيمينة يونس احمد راضي اليوجد19

65.5714االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبييعرب ياسين جبار مطر اليوجد20

65.4286االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيعلي حسين روضان حمد هللا الدلفي21

65االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيحسام علي حسين حداوي اليوجد22

64.8571االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبياياد حاتم ردام فارس اليوجد23

64.7143االقتصادكلية االدارة واالقتصادتطبيقياسراء سعد صبحي محمود المهداوي24

64.5714االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيلؤي فاضل ابراهيم علي اليوجد25

64.4286االقتصادكلية االدارة واالقتصادعلميمحمد قاسم حسون شويع الربيعي26

64.2857االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيساره سامي عبد حمادي الدليمي27

64.1429االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبياحمد سعدون عبيد علي الجميلي28

64.1429االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيايفان عباس قاسم شناوه الذهيباوي29

64.1429االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيجعفر كاظم عاصي طارش الفريداوي30

64.1429االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيرونق شاكر محمود علي الدليمي31

64االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيحسين حامد جربوع شالش الدليمي32

64االقتصادكلية االدارة واالقتصادتطبيقيمحمد وليد خزعل عباس اليوجد33

64االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيهيثم مهدي صبار هليل الربيعاوي34

63.7143االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيعلي هادي صالح جبوري الساعدي35

63.5714االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيسيف هيثم صالح رشيد المشهداني36



63.5714االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبييوسف محمد كاظم عبود اليوجد37

63.2857االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيحيدر جاسم شوقي جاسم الزيوري38

63االقتصادكلية االدارة واالقتصادأحيائيتبارك عالء فاضل حسين اليوجد39

63االقتصادكلية االدارة واالقتصادتطبيقيحوراء ثائر جاسم محمد اليوجد40

62.8571االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيحسن مظهر عبد الحليم سالم االجودي41

62.8571االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيحيدر جالل عبد الزهرة لفته اليوجد42

62.8571االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيصفاء عباس احمد جسام اليوجد43

62.7143االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيحسين علي باجي عباده الجابري44

62.5714االقتصادكلية االدارة واالقتصادعلميحمزة ناجي خلف حسوني اليوجد45

62.4286االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيتبارك عبد العزيز منصور ابراهيم اليوجد46

62.4286االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيتماره عمار ناجي جاسم الدليمي47

62.4286االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيحوراء لطيف سيد نعمة اليوجد48

62.2857االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيمرتضى سعد هاشم حسن الدراجي49

62.1429االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبياحمد ياسين تاج مهاوش خزرجي50

62.1429االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيديانا سامر حميد رشيد اليوجد51

62.1429االقتصادكلية االدارة واالقتصادتطبيقيشدن احمد ابراهيم محمد المصماني52

62االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيمحمد فيصل غازي سليمان اليوجد53

61.8571االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيحذيفة زياد طارق عباس العبيدي54

61.5714االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيحامد ضياء الدين حامد بكر الكيالني55

61.5714االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيعبدهللا دريد محمود ابراهيم الدلفي56

61.5714االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيمينا خضير سوادي كريدي اليوجد57

61.4286االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيعلي تحرير نعمه جاسم العجيلي58

61.4286االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيفاطمة ماجد شلش جبار اليوجد59

61.2857االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيايمان ناجي حسان فارس اليوجد60

61.2857االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيحسين حاتم حسين زيدان اليوجد61

61.2857االقتصادكلية االدارة واالقتصادأحيائيسامي علي كطافه مشلوش الفريجي62

61.2857االقتصادكلية االدارة واالقتصادتطبيقيغسق محمد عبدالحسين جبار العاصي63

61.2857االقتصادكلية االدارة واالقتصادتطبيقيمحمد حاتم طاهر عبدهللا اليوجد64

61.2857االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيمصطفى صفاء عبدالجليل خضر الخفاجي65

61.1429االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبياحمد بدري مجبل حبيب العبيدي66

61.1429االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبياسامة سعدي شهاب احمد االلوسي67

61.1429االقتصادكلية االدارة واالقتصادتطبيقيايمان هاني مكي عبد الوهاب الروزنامجي68

61.1429االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيحسين حمزة خضير عبد اليوجد69
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61.1429االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيعلي ضياء زامل كاظم الساعدي73



61.1429االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيكرار عالء الدين عبدالرزاق لوتي الزهيري74
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60.4286االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيطيبة صالح خضير حمود الزيدي83

60.4286االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبينور سالم جواد محسن اليوجد84
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60.2857االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيفاطمة حمودي ناصر عبد الصاحب اليوجد87
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59.5714االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيطه رعد احمد عبد الكريم رسولي111

59.5714االقتصادكلية االدارة واالقتصادعلميقتيبه جالل وحيد عفن البدري112

59.5714االقتصادكلية االدارة واالقتصادتطبيقيمحمد نايف جماش زيدان الزوبعي113
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59.4286االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبينور عبد الحسين جاسم مسلم الوائلي121

59.4286االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيوليد خالد ولي مجيد اليوجد122
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58.5714االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيزينب جبار عبد خلف اليوجد148
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58.4286االقتصادكلية االدارة واالقتصادادبيتبارك عدنان فليح حسن العبيدي152
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