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أصيل790.00احيائي630حمزة زيدان خليفة كاظم1

أصيل789.29احيائي 625براء احمد يحيى خلف2

أصيل787.71احيائي614عبد هللا عمار مهدي محمد3

أصيل786.14احيائي603رقية طالب زيدان خلف4

أصيل785.71احيائي600حسن فرحان شحاذه عبد5

أصيل785.43احيائي598محمد كريم حمد صالح6

أصيل785.00احيائي595احمد غازي حمدي رشيد7

أصيل684.67احيائي508سالي فراس جميل عمران8

أصيل784.29احيائي590نور حيدر مهدي محمد9

أصيل684.00احيائي504ساره خليل محمود حسين10

أصيل683.83احيائي503اية خليفة سلمان محمود11

أصيل783.43احيائي584مقداد حميد يحيى باش اغا12

أصيل783.29احيائي583عبد هللا علي منصور عبد هللا13

أصيل683.00احيائي498تبارك مسلم هادي جاسم14

أصيل782.86احيائي580تمام خيون محمود زهو15

أصيل682.83احيائي497داود فالح سلمان حسن16

أصيل682.00احيائي492علياء علي خليل هيالن17

أصيل681.00احيائي486حوراء قاسم ذياب حمدان18

أصيل680.50احيائي483عمر عباس بشه لطيف19

أصيل483680.50مريم ثائر هادي حيدر 20

أصيل780.00احيائي560مروان معين عبود محمد21
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أصيل779.86احيائي559اكرام جاسم محمد قدوري22

أصيل679.83احيائي479حيدر احمد حافظ علي 23

أصيل679.50احيائي 477تونس حبش خليل ابراهيم24

أصيل678.83احيائي473محمد عبد الخالق ظاهر فليح25

أصيل778.71تطبيقي551هاشم صدام حسين علي26

أصيل778.57احيائي550مصطفى صبحي داود سعد27

أصيل678.50احيائي471مروج ابراهيم احمد محمد28

أصيل678.33احيائي470رقية  هادي نكه عداي29

أصيل678.17احيائي469هنادي باسم داود اسماعيل30

أصيل678.00احيائي468عبد هللا جابر صادق منصور31

أصيل677.83احيائي467قاسم محمد ابراهيم مبارك32

أصيل777.43احيائي542عبد الرحمن محمود جوامير شاطي33

أصيل677.33احيائي464طيبة طه احمد سعيد34

أصيل677.00احيائي462ريام غسان محمد صالح35

أصيل676.83احيائي461رند طاهر محمود فليح36

أصيل676.50احيائي459سجى ابراهيم حسين علي37

أصيل676.33احيائي458ابراهيم عامر ابراهيم حسن38

أصيل676.00احيائي456رسل عبد الجبار فاضل مهدي39

أصيل675.67احيائي454فراس  رفيق عارف محمود40

أصيل675.67احيائي454ورود انور نصيف جاسم41

أصيل775.57احيائي529صالح رشيد محمد عبد42

أصيل675.50احيائي453حنين فالح محمد سلطان43

أصيل675.50تطبيقي453سارة عبد السالم محمد خسرو44

أصيل675.33احيائي452نبا مثنى عبود نجم45

أصيل675.33احيائي452انسام حسن هادي جاسم46

أصيل675.17احيائي451ياسين احسان يوسف احمد47

أصيل675.17احيائي451فاطمه باقي جاسم محمد48

أصيل675.00احيائي450سجى جاسم محمد سلمان49



أصيل675.00احيائي450طيبة يوسف صالح اسمير50

أصيل775.00احيائي525اية مؤيد عبد القادر عبد الحميد51

أصيل774.71احيائي523علي مجيد جاسم محمد52

أصيل674.67احيائي448فاطمة خليل ابراهيم حميد53

أصيل674.67احيائي448مصطفى عمران جبار اليع54

أصيل674.67تطبيقي448يوسف طه شهاب احمد55

أصيل674.50احيائي447سجى ياسين علي فتحي56

أصيل674.50احيائي447رحمه عمر خضير جبار57

أصيل674.33احيائي446اية صالح عباس امين58

أصيل674.33احيائي446مينا لؤي محمد علي صالح 59

أصيل674.33احيائي 446رسل مهند حاتم ياس60

أصيل674.17احيائي445سجاد حسين رحمان حميد61

أصيل674.17احيائي445نصر هللا سعدون حسن حمود62

أصيل674.17احيائي445امل عماد كاظم جدوع 63

أصيل674.17احيائي445نور الهدى حسين حسن ابراهيم64

أصيل674.00احيائي444اساور طالل غازي عليان65

أصيل673.67احيائي442هاجر طارق حميد سلطان66

أصيل673.67احيائي442رفل  عادل ولي احمد67

أصيل773.29احيائي513حسن وليد رحمان غباش 68

أصيل673.00احيائي438ايات فخري صبري احمد69

أصيل673.00احيائي438ايالف عباس علي فرج70

أصيل673.00احيائي438علي عبد هللا حبيب عباس71

أصيل673.00احيائي438مريم احمد عبد المحسن علي72

أصيل772.86احيائي510غسان حقي فرحان دكو73

أصيل772.71احيائي509هيثم حسن سيد الالمي 74

أصيل672.67احيائي436اقبال فالك ابراهيم75

أصيل672.33احيائي434رواء سعد فهد حسن76

أصيل672.33احيائي434احمد توفيق عبود جامل77



أصيل672.17تطبيقي433عبد هللا ليث صبحي عبيد78

أصيل672.17احيائي433زهراء شاكر محمد محمود79

أصيل672.17احيائي433ضحى بشير جبوري محمد80

أصيل672.17تطبيقي433محمد عادل هادي 81

أصيل772.14احيائي505هبه هادي احمد عبد هللا82

أصيل772.14احيائي505ريام  قاسم ثامر عباس 83

أصيل672.00احيائي432ميالد حسين صادق محمد علي 84

أصيل671.83احيائي431عثمان مهدي داود صالح85

أصيل671.83احيائي431احمد وليد عابد داود86

أصيل671.83احيائي431ايه سعد زيدان اسماعيل 87

أصيل771.71احيائي502عمر عامر سلمان جدعان 88

أصيل671.67احيائي430تبارك علي جمعة ناموس89

أصيل671.50تطبيقي429زينب احمد حقي سعيد90

أصيل671.33احيائي428زينة نزار طه عبد اللطيف91

أصيل671.33احيائي428هجران عقيل جميل حسين92

أصيل671.33احيائي428تبارك مهند محمد مصطاف 93

أصيل671.33احيائي428دعاء سعدون محسن صيهود94

أصيل771.29احيائي499عبد الرحمن ماجد عبد خضير95

أصيل671.17احيائي427زهراء فرحان ناصر خليف96

أصيل671.00تطبيقي426محمد عبد المهيمن محمد علي97

أصيل671.00احيائي 426ساره امين كزار عزاوي علي 98

أصيل770.71احيائي495كرار عدنان حسين حاتم99

أصيل670.67احيائي424زهراء فيصل غازي سالمة100

أصيل670.67احيائي424علي صفاء فؤاد حمد101

أصيل670.50احيائي423رانية محمد سعود ذياب102

أصيل670.50احيائي423ايات قحطان ذياب وسمي 103

أصيل770.43احيائي493حنين احمد جاسم محمد 104

أصيل670.33احيائي422عز الدين لؤي طه محمد105



أصيل770.29احيائي492ايوب صالح صابر صالح106

أصيل670.17احيائي421سعديه محمد حسب هللا درويش107

أصيل670.17احيائي421محمد برع شكر عباس 108

أصيل670.00احيائي420سبأ سعدي عبود حميد109

أصيل670.00احيائي420احمد مظفر علي حسين110

أصيل670.00احيائي420ازهار احمد مزهر عباس111

أصيل770.00احيائي490اية رائد حسن حسين112

أصيل770.00احيائي490شهد احمد منصور خلف113

أصيل669.67احيائي418نور عبد الرحمن عباس فاضل114

أصيل669.67احيائي418سرى ماهر كمال ابراهيم 115

أصيل669.67احيائي418االء يوسف ابراهيم حسين116

أصيل769.57احيائي487رويدة حيدر مهدي محمد117

أصيل669.50احيائي417مريم عامر علي 118

أصيل669.50احيائي417حنان علي حسين كاظم119

أصيل669.50احيائي417محمد مزهر عاصي عبيد120

أصيل769.29احيائي485علي ابراهيم محمود عبد هللا121

أصيل769.14احيائي484حسن احمد حسن ناصر 122

أصيل769.14تطبيقي484زينب محمد عبد هللا خماس123

أصيل669.00احيائي414زهراء عبد الخالق حميد حسن جاسم124

أصيل668.83احيائي413وسام ناظم غزال ميدان125

أصيل668.83تطبيقي413مسلم اكرم محمد عليوي126

أصيل668.67احيائي412عباس عبد الحميد محمود حسن127

أصيل668.67احيائي412مريم بكر احمد خلف128

أصيل668.50احيائي411محمد  وسام شكر خنجر129

أصيل668.50احيائي411امنة نجم عبد مهدي 130

أصيل668.50تطبيقي411علي محمد قادر عزت131

أصيل768.43تطبيقي479سارة احمد عبد العزيز عبد هللا132

أصيل668.00احيائي408جيهان عدنان حسين عنزي133



أصيل668.00احيائي408تغريد علي حميد زبون134

أصيل668.00احيائي 408مها عمار نصيف جاسم135

أصيل768.00احيائي476حنين عادل ابراهيم حسين136

أصيل667.83احيائي407حسين عماد كاظم جدوع137

أصيل667.83احيائي407غزوان ادريس شاكر ناجي138

أصيل667.67تطبيقي406احمد صبحي مهدي حسون139

أصيل667.50احيائي405سجى اثير قاسم محمد140

أصيل667.50احيائي405هبة اركان يوسف حالوب 141

أصيل767.43احيائي472حيدر صالح محهدي سلمان142

أصيل667.33احيائي404ايه عمار علي حسن143

أصيل667.33احيائي404اية عبد الرحمن محمد خميس144

أصيل667.33احيائي404علي حسن صالح جبر145

أصيل667.33احيائي404حيدر عقيل عبد الرضا146

أصيل667.17احيائي403أماليد يونس جاسم محمد147

أصيل667.17احيائي403ازهار عبد الكريم مراد مطرود148

أصيل667.00احيائي402رقية عدنان غافل فيصل149

أصيل666.83احيائي401اية خالد خليل ابراهيم150

أصيل666.83احيائي401اسماء رعد عطية علي151

أصيل666.83احيائي401احمد نبيل طه عبد اللطيف152

أصيل666.67احيائي400شفاء طارق هيالن محمد153

أصيل666.67تطبيقي400صادق جعفر قاسم عبد154

أصيل666.67تطبيقي400لبابه عباس حسن سلوم155

أصيل666.50احيائي399هاجر طالب عبود محمد156

أصيل766.43احيائي465رقية عباس محمد عباس157

أصيل666.33احيائي398زينب باش خضير عباس158

أصيل666.17تطبيقي397احمد عيدان علي صالح159

أصيل766.14احيائي463محمد مكي محمود طاهر160

أصيل666.00احيائي396مريم موسى جمعه علوك161



أصيل666.00احيائي396تبارك سالم صالح ظاهر 162

أصيل666.00احيائي396سيف نايف لطيف جاسم163

أصيل766.00تطبيقي462حيدر فراس جاسم عبد164

أصيل766.00احيائي462بسعاد عزيز فياض الحج165

أصيل665.83احيائي395اطياف عجيل مصعب نصيف 166

أصيل665.83احيائي395سيف ماهر كمال ابراهيم167

أصيل665.83احيائي395ايات هاشم ماجد محمد168

أصيل765.71تطبيقي460محمود سلمان عبد خلف169

أصيل665.67احيائي394همسه محمد محمود خميس170

أصيل665.50احيائي393عال محمد ابراهيم داود171

أصيل665.50احيائي393هدى محمود احمد حسين 172

أصيل665.50احيائي393عبد الودود انور فالح ابراهيم 173

أصيل665.50احيائي393اسامة كامل خميس جواد174

أصيل665.50احيائي393عالء حسون خلف جايد175

أصيل765.43احيائي458شيماء علي ناصر حسين176

أصيل665.33احيائي392االء عباس محمود غايب177

أصيل665.33احيائي392اسراء ستار مهدي احمد 178

أصيل765.29تطبيقي457يوسف عادل منيهل خماس179

أصيل665.17احيائي391ياسين عبد الرحمن نصيف جاسم 180

أصيل765.14احيائي456ابراهيم محمد ابراهيم 181

أصيل665.00تطبيقي390سجاد سعد نهد عزيز182

أصيل664.83احيائي389عمر سلمان خيزران محمد183

أصيل664.83تطبيقي389مرتضى حميد نعمة جابر184

أصيل664.67احيائي388زينب حسين برع شياع185

أصيل664.50احيائي387اسماء محمد كامل شهاب 186

أصيل664.50احيائي387زهراء فهد جهاد مجيد187

أصيل664.50تطبيقي387تبارك محمد مظفر شاكر188

أصيل664.33احيائي386رفل احمد عبد هللا عبطان189



أصيل664.17احيائي385ايناس عدنان جميل لطيف190

أصيل664.00تطبيقي384محمد صبار عبد كاظم 191

أصيل664.00احيائي384مهدي نبيل هادي خليل 192

أصيل664.00احيائي384مصطفى حسن حامد راضي193

أصيل663.83احيائي383تبارك سعد ابراهيم جاسم194

أصيل663.83احيائي383عبد الرحمن علي لطيف ناصر195

أصيل663.83احيائي383امنة علي احمد حسين196

أصيل663.83احيائي383عبد المهيمن صادق سعد حسين 197

أصيل663.83تطبيقي383مرتضى سعد عباس عبد198

أصيل663.67احيائي382صبا خالد عباس ابراهيم199

أصيل663.67احيائي382سحر عبد العزيز احمد غائب200

أصيل663.67احيائي382مصطفى محمد رحيم سلمان201

أصيل663.50احيائي381عبد الدايم رحمن عثمان حسن202

أصيل663.50احيائي381عامر محمد محمود محمد203

أصيل663.50احيائي381محمد كريم بادي جاسم204

أصيل663.50احيائي381علي عيسى عباس كاطع205

أصيل663.50احيائي381محمد شوكت شكير محمود206

أصيل663.50احيائي381علي سعد عبد اللطيف محمود207

أصيل663.33احيائي380هديل علي محمد قاسم208

أصيل663.33احيائي380عبد العزيز قحطان عبود يحيى209

أصيل663.33احيائي380محمد طالب عدنان عطية210

أصيل663.33احيائي380هاجر حمدي علي فرحان 211

أصيل663.33احيائي380تبارك سلمان كامل جار هللا212

أصيل763.29تطبيقي443محمود حسن محمود حسين213

أصيل663.17احيائي379نور رعد علي عبد214

أصيل663.17احيائي379فاطمة علي رشيد صادق215

أصيل663.17احيائي379هالة طالل جاسم محمد216

أصيل663.17احيائي379قطر الندى علي حسين لفتة217



أصيل763.14احيائي442محمد علي كافي رفيدي 218

أصيل663.00تطبيقي378عمر داود سالم طعمة219

أصيل763.00تطبيقي441ميثم مفيد كريم هادي220

أصيل662.67احيائي376احمد سامي عدنان سالم221

أصيل662.67احيائي376عبد الباسط صالح داود محمد222

أصيل662.67احيائي376احمد ارشيد سالم ثامر223

أصيل662.67احيائي376نور عامر رشيد خميس224

أصيل662.67احيائي376علي عباس علي فرج225

أصيل662.67احيائي376هالة قحطان حسين صبيح226

أصيل762.57احيائي438احمد عمار عباس عويد227

أصيل662.50تطبيقي375محمد جاسم محمد عبد الرحمن 228

أصيل662.33احيائي374عبد هللا مصطفى طه محمد229

أصيل662.33احيائي374عبد اللطيف كمال محمد نجم 230

أصيل662.33احيائي374ناجي سعد ناجي علي231

أصيل662.17احيائي373ابتسام طالب علي زيدان232

أصيل662.00احيائي372شهد احمد حسب هللا درويش233

أصيل662.00احيائي372سماح عبد السالم ارحيم عيسى234

أصيل662.00احيائي372نور ثابت نعمان خليل 235

أصيل662.00احيائي372حوراء عثمان يونس محمود236

أصيل662.00احيائي372حيدر حبيب سلمان حسين 237

أصيل662.00تطبيقي372حسين احمد عبد الحسين سلمان238

أصيل762.00احيائي434احمد رعد خيري عبد الوهاب 239

أصيل762.00احيائي434عبد الرحمن عمر عبد الرحمن  فتح هللا240

أصيل762.00احيائي434ابو بكر شهاب احمد كاظم241

أصيل761.86تطبيقي433ريام حميد ثاني سليمان 242
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