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الدور  االول والثان

المعد العام الدورالجنسالجنسيةاسم الطالبت

88.903االولذكرعراقيةعباس جميل حمزه عبد الزهره1

88.736االولانثىعراقيةمريم سعيد حسان عاجل2

88.342االولانثىعراقيةسارة عباس جبار خزي3

88.039االولانثىعراقيةسجى عبدهللا يوسف  نجم4

87.787االولانثىعراقيةرقية مظلوم جميل علوان5

83.877االولانثىعراقيةرقية عبد الرحيم زبين مونس6

82.361االولانثىعراقيةلمياء كريم خنجر ضاجر7

81.316االولذكرعراقيةسجاد احسان علي كريم8

81.039االولذكرعراقيةعبد هللا حسين علي خليفه9

80.613االولانثىعراقيةفاطمة كريم محي جبر10

80.613االولانثىعراقيةزينب عياد حسن خضير11

80.458االولذكرعراقيةهيبت جالل حمزة كريم12

79.974االولانثىعراقيةزهراء عماد مطشر مسلم13

79.871االولذكرعراقيةذوالفقار سجاد عوض عبد الخضر14

79.858االولانثىعراقية   رواء جاسم محمد برهان15

79.813االولانثىعراقيةايات عودة كاظم عيدان16

79.716االولذكرعراقيةعلي احمد هادي زباله17

79.684االولذكرعراقيةعمار جفات كاظم وداعه18

79.516االولذكرعراقيةاحمد ماجد محمد جواد حسن19

79.226االولانثىعراقيةشهد عماد كاظم عبد الحسين20

79.142االولانثىعراقيةجميلة علي جبار شناوة21

78.639االولانثىعراقيةنبأ رضا حسن علي22

78.529االولانثىعراقيةنور الهدى قاسم جبر23

78.161االولذكرعراقية  حسين محمد كاظم عبطان24

77.71االولانثىعراقيةفاطمة احمد كريم موسى25

77.413االولانثىعراقيةوفاء خضير عباس جاسم26

77.077االولانثىعراقيةهدى حسين حمود فرحان27

77.006االولذكرعراقيةعلي عبد القادر حسان حميدي28

76.503االولذكرعراقيةعلي غانم زباله علي29

76.361االولانثىعراقيةنور علي احمد محمود30

75.716االولانثىعراقيةهدى عودة عطشان احفيدل31

75.568االولانثىعراقيةرجاء نعيم عباس هالوي32

75.542االولذكرعراقيةكرار كريم خضير عباس33

75.458االولانثىعراقية  جنان محمد يعكوب جبار34

75.387االولانثىعراقيةبنين علي محسن جبر35

75.239االولانثىعراقيةزهراء عذاب جودة سلمان36

75.122االولانثىعراقيةنور الهدى حسين راتب كاظم37

74.955االولانثىعراقيةانتصار علي شعيب كاظم38

74.891االولذكرعراقيةعلي عبد الزهرة محيسن جاسم39

74.884االولانثىعراقيةزينب صباح ابو احمد وساف40



74.794االولذكرعراقيةحسين عقيل عبد مرزة41

74.509االولذكرعراقيةمهند قاسم كاظم عباس42

74.013االولانثىعراقيةزهراء حسين راضي ناجي43

73.909االولذكرعراقيةمحمد هلول ناصر حسين44

73.696االولذكرعراقيةامير سالم سلطان شاطي45

73.607االولانثىعراقيةطيبة كامل مسلم سلمان46

73.155االولانثىعراقيةاسماء رحمن سلمان راضي47

73.097االولانثىعراقيةتقى زمان مسلم مزهر48

73.058االولانثىعراقيةريتاج علي كاظم حسين49

73.039االولانثىعراقيةحوراء علي جواد كاظم50

72.774االولانثىعراقيةنوره جاسم حسين عبيد51

يانثىعراقيةعذراء عبد االمير محسن سلمان52
72.535الثان 

72.516االولذكرعراقيةمصطفى محمد موح جاسم53

يذكرعراقيةعلي اسماعيل عباس جومه54
72.477الثان 

72.323االولانثىعراقيةضحى عبد الكريم منصور حسون55

72.31االولذكرعراقيةمصطفى جايش حمزة خلف56

72.278االولذكرعراقيةمنتظر محمد رزوقي رشيد57

72.258االولانثىعراقيةفاطمة صادق حنون مخور58

72.239االولذكرعراقيةمهيمن جودت كاظم علي59

71.935االولانثىعراقيةفاطمة علي مزبان فارس60

71.91االولانثىعراقيةرقية صاحب هاشم نعمه61

71.851االولذكرعراقيةعلي حسين وساف جاهل62

71.78االولانثىعراقيةرمله عبد الحسين داخل كاظم63

71.735االولانثىعراقيةدعاء علي كاظم حسين64

71.709االولانثىعراقيةعلياء حسن عبد الرضا كلف65

71.69االولانثىعراقيةفاطمة حسن عليوي حمزة66

71.626االولذكرعراقيةمحمد قاسم جبار مزهر67

71.355االولذكرعراقيةحسين رحيم عطشان احفيدل68

71.31االولذكرعراقيةيوسف حمزة عباس صالح69

71.271االولذكرعراقية   محمد حميد جبار هادي70

71.154االولانثىعراقيةسارة حسين شريف عبد الرضا71

70.974االولانثىعراقيةمنال جاسم جابر عويد72

70.974االولذكرعراقية   عالء جابر محمد تومان73

70.891االولانثىعراقيةبشائر طالب علوان حسن74

70.884االولذكرعراقية  محمد غالب منذور معواص75

70.832االولذكرعراقيةمحسن علي عبيد حجي76

70.671االولذكرعراقيةوليد عادل فواز دهش77

70.361االولانثىعراقيةسارة عباس محمد حمد78

70.284االولانثىعراقيةفاطمة حمودي جفات جياد79

70.22االولذكرعراقيةسجاد عبد الزهرة شره جبار80

70.149االولانثىعراقيةنور جبار خضير عيسى81

70.123االولانثىعراقيةهبه كريم حمد عبدهللا82

70.103االولانثىعراقيةرقية جبر عزوز عطية83

70.091االولانثىعراقيةهبه حامد وحيد حسين84

69.968االولانثىعراقيةرقية كاظم عبيس حسين85

69.923االولانثىعراقيةاسراء فاضل عبيد كران86

69.897االولانثىعراقيةانوار عزيز سمير كسار87

69.832االولذكرعراقيةكرار فليح حسن شنين88



69.826االولانثىعراقيةبنين احمد جاسم محمد89

69.794االولذكرعراقيةعلي سعد شعالن فرحان90

يذكرعراقيةحسين عبد الحليم علوان عبيس91
69.787الثان 

69.736االولذكرعراقيةمرتضى مهدي خلف حسون92

69.594االولانثىعراقيةظفر عبد الستار شمران فليح93

69.568االولذكرعراقيةصباح هادي داودخزي94

يذكرعراقيةزيد علي عوض عبد الخضر95
69.568الثان 

69.555االولذكرعراقيةمنتظر رياض حسين شمخي96

يذكرعراقيةعلي عدنان شاكر علي97
69.542الثان 

69.51االولانثىعراقيةحنين كاظم جخيور منحوش98

69.49االولانثىعراقيةاسراء فالح عبد الصاحب عيسى99

69.426االولذكرعراقيةعباس فاضل عبيس منذور100

69.4االولذكرعراقيةاحمد حسن محمد خضر101

69.394االولذكرعراقيةعلي ثامر محاري عبد102

يعراقيةعبيرتركي مشاي اسيود103
69.387الثان 

يانثىعراقيةفاطمة صالح هادي مزهر104
69.303الثان 

69.284االولانثىعراقيةفاطمة صالح هادي رشيد105

69.239االولذكرعراقيةكرار حيدر عبد جبر106

69.238االولذكرعراقيةمرتضى زهير فرج مهدي107

69.232االولانثىعراقيةايات عبد االمير كاظم عبود108

يذكرعراقيةقائد عبداوي سوادي عطوان109
68.981الثان 

68.974االولانثىعراقيةطيبة كامل جبر سميع110

68.916االولذكرعراقيةعالوي جابر سوادي صالح111

68.884االولانثىعراقيةوالء حسن مهدي جبار112

يذكرعراقيةامير ياسين يحيى عبد السادة113
68.787الثان 

68.774االولانثىعراقيةداليا سلمان والي كاظم114

68.749االولانثىعراقيةحياة كريم درويش ظاهر115

68.729االولانثىعراقيةبنين علي محسن عودة116

68.722االولانثىعراقيةزهراء جليل ابراهيم حسين117

يذكرعراقيةعلي عقيل حاتم حنضل118
68.684الثان 

يانثىعراقيةتبارك هاشم شفيع هاشم119
68.522الثان 

68.471االولذكرعراقيةجعفر عقيل عبيدة حمزة120

68.445االولانثىعراقيةاالء حسن نهيت بردان121

يانثىعراقيةضحى عالوي حسين عنون122
68.413الثان 

يانثىعراقيةماليين ثامر حياوي راضي123
68.394الثان 

68.38االولانثىعراقيةفاطمة علي حسين عباس124

يانثىعراقيةفاطمة حسين شبيب جياد125
68.329الثان 

68.316االولانثىعراقيةرقية عادل شاكر شاهين126

68.277االولذكرعراقيةاحمد منهل عناد حمزة127

68.271االولذكرعراقيةمرتضى قاسم هادي مهدي128

68.078االولانثىعراقيةبنين حيدر عبد االمير علي129

68.052االولذكرعراقيةطاهر تكليف حمزه عبود130

67.994االولانثىعراقيةنور الهدى عدنان جواد كاظم131

67.948االولذكرعراقيةباسم حميد كتاب عليوي132

67.903االولذكرعراقيةعلي حسين مسير عبود133

67.858االولذكرعراقيةايمن حازم عزيز علوان134

67.851االولانثىعراقيةتبارك رضا عبد هللا فرحان135



67.806االولذكرعراقيةحميد فرحان هالل مطر136

67.8االولذكرعراقيةمصطفى عادل نعمة عليوي137

يذكرعراقيةحيدر هادي كاظم عبادي138
67.787الثان 

67.703االولذكرعراقيةامير صبيح عزيز عباس139

67.619االولانثىعراقيةزهراء طعمة كاطع عبد الحمزة140

يذكرعراقيةهشام سلمان مشير سلمان141
67.594الثان 

يذكرعراقيةحيدر رزاق فريد جودة142
67.568الثان 

يانثىعراقيةنبأ اسماعيل ناصر جاسم143
67.471الثان 

67.464االولذكرعراقيةايوب عبد االمير عبد حمزة144

يذكرعراقيةمصطفى سرحان راضي كاظم145
67.452الثان 

يانثىعراقيةرتاج محمد كاظم احمد146
67.426الثان 

يذكرعراقيةليث سعيد حسن مشاري147
67.368الثان 

يذكرعراقيةمسلم عادل كزار جالب148
67.303الثان 

67.213االولذكرعراقيةاحمد سلمان مدب محمد149

يذكرعراقيةحسين ذياب منحر منصور150
67.206الثان 

67.155االولذكرعراقية  محمد عاشور مصعب حنون151

يذكرعراقيةرزاق ثامر شنباره مريهج152
67.142الثان 

67.103االولانثىعراقيةسعاد جودة كاظم ظاهر153

67.103االولذكرعراقيةماهر جاسم محمد لفته154

67.071االولانثىعراقيةاسماء شاهر حسين محمد155

67.058االولذكرعراقيةتمار فالح حسن فرهود156

66.916االولذكرعراقيةاحمد حيدر كاظم جيثوم157

يذكرعراقيةعباس علي وادي هندال158
66.884الثان 

66.813االولانثىعراقيةكلثوم عزيز محسن شنباره159

يذكرعراقيةرسول اسماعيل منصور جاسم160
66.762الثان 

66.729االولانثىعراقيةرسل محمد عبيس نجم161

66.639االولذكرعراقيةسجاد شيال دنان عبود162

يذكرعراقيةمصطفى عبد الحمزة كريم طاهر163
66.613الثان 

66.594االولانثىعراقيةزهراء ستار علي عبد الحسين164

يذكرعراقيةياسر عامر برغش جحيل165
66.581الثان 

يانثىعراقيةجيهان شالل مجيد تومان166
66.477الثان 

يانثىعراقيةزينب علي محمد حسين167
66.349الثان 

يانثىعراقيةسارة كاظم خنجر حجي168
66.348الثان 

66.303االولذكرعراقيةغزوان مجبل لفلوف جبر169

يذكرعراقيةمصطفى علي عبد الحسين عبد170
66.251الثان 

يذكرعراقيةمؤمل يوسف كدر حسين171
66.245الثان 

يذكرعراقيةمحمد عبد الرضا كاظم مرتضى172
66.226الثان 

يانثىعراقيةمريم غانم صبار حمزة173
66.193الثان 

يانثىعراقيةرسل رائد جاسم محمد174
66.174الثان 

يانثىعراقيةحوراء عبد العباس سلمان هويد175
66.026الثان 

65.987االولذكرعراقيةمحمد راهي حمزة ناصر176

65.974االولذكرعراقيةعلي حازم حميد كاظم177

يذكرعراقيةحمود فرحان محمود حسين178
65.949الثان 

65.871االولذكرعراقيةحسنين تقي عزيز شاكر179

يانثىعراقيةخديجة اسعد علي حمد180
65.839الثان 

يانثىعراقيةليالي طارق فليح حمد181
65.807الثان 

يذكرعراقيةامير حامد حمزة عجة182
65.639الثان 

يانثىعراقيةزينب علي حسين حسن183
65.593الثان 



65.561االولذكرعراقيةلقاء يونس طاهر ظاهر184

يانثىعراقيةارحام عالء حامد جبار185
65.548الثان 

يذكرعراقيةمرتضى موسى حسن كريم186
65.432الثان 

يذكرعراقيةحسين علي حسين صكبان187
65.419الثان 

يذكرعراقيةحسن قاسم حسين علوان188
65.387الثان 

65.374االولذكرعراقيةحسين علي كاظم بلكت189

يانثىعراقيةعبير فالح جهادي حسن190
65.361الثان 

يذكرعراقيةمسلم رحيم مطرود جلو191
65.342الثان 

يانثىعراقيةسماح ناصر شريف جابر192
65.296الثان 

65.238االولانثىعراقيةزهراء رحيم عبد مهاوش193

يانثىعراقيةعذراء عباس كاظم واجل194
65.226الثان 

65.219االولذكرعراقيةساجد عبود جبر خبيث195

65.168االولذكرعراقيةباقر حميد مشكور عباس196

65.155االولانثىعراقيةزهراء عباس حمزه عطيه197

65.155االولانثىعراقيةافراح صباح حمود دويج198

64.91االولذكرعراقيةحسام سعدي ناظم كريود199

يذكرعراقيةذوالفقار ماجد مزيد فرحان200
64.91الثان 

يذكرعراقيةشاكر حمزة حسين جياد201
64.877الثان 

يذكرعراقيةعلي عبد الكاظم عبيس عبادي202
64.877الثان 

يذكرعراقيةعلي محمد نجم عبد203
64.852الثان 

يانثىعراقيةغدير عودة عبود جبار204
64.845الثان 

64.826االولذكرعراقيةحسن هادي عاشور مروح205

64.807االولذكرعراقيةحسنين احمد سلمان راضي206

يذكرعراقيةمحمد عبود ياسين حسن207
64.793الثان 

يذكرعراقيةحيدر قائد حمود راضي208
64.755الثان 

يانثىعراقيةزينب فواز جابر جواد209
64.684الثان 

يذكرعراقيةمحسن فليح حسن عبد210
64.594الثان 

يذكرعراقيةحسين اياد هالل سهل211
64.503الثان 

64.497االولذكرعراقيةايهاب احمد هادي عبد212

يذكرعراقيةوئام مصدق كزار فصوع213
64.477الثان 

يانثىعراقيةفاطمة جاسم هادي جودة214
64.439الثان 

يذكرعراقيةحسين علي طرويل راضي215
64.394الثان 

يذكرعراقيةعباس ضامد محي هاشم216
64.393الثان 

يانثىعراقيةرسل نعيم محسن جبر217
64.367الثان 

يذكرعراقيةحسن معن كاتب حمزة218
64.29الثان 

يانثىعراقيةسجى عباس فليح حسن219
64.252الثان 

يانثىعراقيةحوراء توفيق صالح مهدي220
64.175الثان 

يذكرعراقيةحسين ماهر حسوني دعيوش221
64.174الثان 

64.129االولذكرعراقيةحسن ناجح حسين عطيب222

64.116االولذكرعراقيةسجاد ساجد حمدان عبدالسادة223

يانثىعراقيةحوراء فاضل خيري كاظم224
64.084الثان 

يانثىعراقيةبنين سالم عبد السادة محمد225
64الثان 

يانثىعراقيةافراح حسن عبد الرضا عبيد226
63.974الثان 

يذكرعراقيةمرتضى فاضل محمد حميدي227
63.877الثان 

يذكرعراقيةامجد شاكر محمد زغير228
63.742الثان 

يذكرعراقيةمصطف  خوام خميس شنشول 229
63.709الثان 

يانثىعراقيةوجدان لفته تايه عبد الحمزة230
63.497الثان 

يانثىعراقيةنعيم جواد كاظم عويد231
63.374الثان 



يذكرعراقيةحسن شعالن حسوني حمادي232
63.31الثان 

يذكرعراقيةعلي غزاي جاسم غانم233
63.013الثان 

يانثىعراقيةزهراء باسم عبد شعيل234
62.968الثان 

يذكرعراقيةمنتظر حسين جمعه محمود235
62.968الثان 

يذكرعراقيةحسين علي موسى حسن236
62.142الثان 

يانثىعراقيةبنين صالح حسن عبد الحسين237
61.897الثان 

يذكرعراقيةحسين سعيد عليوي حمزة238
61.819الثان 

يذكرعراقيةمحمد رعد رحمان مجيد239
61.238الثان 

يانثىعراقيةبنين راشد عثمان عباس240
60.929الثان 

يذكرعراقيةبهاء منصور كاظم  شمخي241
60.568الثان 

يذكرعراقيةطه حسام سلمان حجيل242
59.587الثان 

يذكرعراقيةمحمد عودة شياع شناوه243
56.154الثان 



 



 


