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اصيل54177.2857143احيائيمحمود مهدي محمود ماهلل49



اصيل54177.2857143تطبيقياميرة صالح يعقوب صالح50

اصيل46176.8333333احيائيحسن طالل صبري مراد51

اصيل46176.8333333احيائيهنادي عبد الجبار رشيد حميد52

اصيل53776.7142857علمييوسف محمود سلمان يوسف53

اصيل53676.5714286احيائينور المصطفى محمد يحيى محمود54

اصيل53576.4285714علميعالء حسين علي إبراهيم55

اصيل53376.1428571احيائيايات حسن هادي يحيى56

اصيل53276احيائيعلي محمد احمد عبد هللا57

اصيل53276احيائيفاطمة ابراهيم محمود عناد58

اصيل53175.8571429علميامير باسم محمد حسين59

اصيل53175.8571429احيائيطيبة عالء خورشيد زينل 60

اصيل45575.8333333احيائيمهند طالب خليل اسماعيل61

اصيل53075.7142857علميسيف عدنان طوفان محمود62

اصيل52575احيائيمحمد فراس خميس حسن63

اصيل52575احيائياية عبد الرزاق ياسين محمود64

اصيل52474.8571429علميعبد هللا نجم عبد هللا كرجي65

اصيل52474.8571429احيائيابراهيم علي لطيف ناصر66

اصيل52474.8571429احيائيمحمد خليل ابراهيم كداح67

اصيل52374.7142857احيائيايمن موفق علي كاظم 68

اصيل52074.2857143احيائيحنين سالم مري مسرهد69

اصيل51874احيائيفاطمة جاسم محمد كاظم70

اصيل51773.8571429احيائينجاه فارس محمود علي71

اصيل51773.8571429احيائيوفاء ياسين محمود اسماعيل72

اصيل51673.7142857احيائياماني ليث محمود علي73

اصيل51473.4285714احيائياسراء مثنى عادل إبراهيم74



اصيل51473.4285714علميحسين مهدي لطيف شيخان75

اصيل51373.2857143علميلقاء ثامر امين كرجي76

اصيل51373.2857143احيائيهدى يونس عبود البرغوث77
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اصيل51273.1428571احيائينور الهدى حبيب حميد سلوم79

اصيل51173احيائيكرار اياد علي عبد80

اصيل51072.8571429احيائينورس ياسين جبار رشيد81

اصيل51072.8571429احيائيرفل حسن ناجي اسماعيل82
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اصيل50872.5714286احيائيرسول حسين صالح فيصل86

اصيل50772.4285714احيائيتقى حسن خليل اسماعيل87

اصيل43372.1666667احيائيرباب نادر سلمان حيدر88

اصيل50572.1428571احيائيبان خالد عبد هللا محمد89

اصيل50572.1428571احيائيمجاهد بشير ويس علوان90

اصيل50572.1428571احيائيرقية محمد حسن صالح91

اصيل50371.8571429احيائيطيبة عثمان محمود خلف اسماعيل92

اصيل50271.7142857احيائيشهد عوف عبد الرحمن محمود93

اصيل50171.5714286احيائينبأ عبد الكريم فارس عبد االمير94

اصيل50071.4285714علميمعن إبراهيم عبد هللا كنون95

اصيل42871.3333333احيائيرحاب حسون علي عبيد96

اصيل49971.2857143احيائيشمس جاسم نعمان جاسم97

اصيل49971.2857143احيائيتبارك خالد قحطان علي98

اصيل49971.2857143علميماهر مهدي حسين محمد99



اصيل42771.1666667احيائينبا احمد عباس احمد100

اصيل42771.1666667احيائيفاطمة سالم حمادي غريب101

اصيل49871.1428571احيائيمهدي صالح جواد حسين102

اصيل49871.1428571علميموسى جاسم محمد شباط103

اصيل49771احيائيرسل علي قدوري جواد104

اصيل49670.8571429احيائيسجى فايق حسين عباس105

اصيل49670.8571429احيائيزهراء ياسر فرحان منهل106

اصيل49670.8571429احيائيحسن علي عبد الحسين علوان107

اصيل49470.5714286احيائيحنين محمد ديوان محسن108

اصيل49370.4285714احيائيرقية علي عبد الصاحب خضر109

اصيل49270.2857143احيائيرفل ماهر مسلم علي110

اصيل42070احيائيمنتظر سلطان محيسن محمود111

اصيل49070احيائيبنين احمد عباس حسين112

اصيل49070احيائيهدى ابراهيم حسن 113

اصيل49070احيائيمالك نصير عباس حاتم114

اصيل49070احيائيمالك نصير عباس حاتم 115

اصيل48969.8571429احيائيعلي صباح عبد هللا حلحول116

اصيل48969.8571429احيائيزهراء طه ياسين نصيف117

اصيل48969.8571429احيائيعبد المهيمن عزيز محمود طه118

اصيل48869.7142857احيائيمروة تحسين سعود حمد119
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اصيل48669.4285714احيائيمحمد حسين علي عباس123

اصيل48669.4285714احيائيطفوف علي اسعد كامل124



اصيل41669.3333333احيائيعلياء رشيد وهيب محمد مبارك125

اصيل41669.3333333تطبيقيمهند بديع علي محمد126

اصيل48569.2857143احيائيشكران حامد سلمان محمد127

اصيل48569.2857143احيائيسجى هيثم طه حسين128

اصيل48569.2857143احيائيمنار فراس خميس حسن129

اصيل48469.1428571احيائينور منير عبد هللا محمد130

اصيل48469.1428571احيائيطيبة نوري صبيح درويش131

اصيل48469.1428571احيائيسجى صالح غازي طعان132

اصيل48469.1428571احيائيزهراء زهير قحطان علي133
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اصيل48168.7142857احيائيعبير يونس طه حسين135
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اصيل47968.4285714احيائيزهراء بديع كاظم عبد الرضا سعيد137

اصيل47968.4285714احيائيهدى محمد عبد الجبار عبد هللا138

اصيل47968.4285714احيائيرسل حسين جاسم حمودي139

اصيل47968.4285714احيائيامنة جاسم محمد ردام140

اصيل47968.4285714احيائيروان زياد كامل رحيم141

اصيل47968.4285714احيائيرسل طالل علي غالب142

اصيل41068.3333333احيائيندى ناطق سعدي طعمه143

اصيل41068.3333333احيائيبراء علي جميل عباس144

اصيل41068.3333333احيائيمنعم محمد منعم علوان145

اصيل47868.2857143احيائيمينا زيد طارق لطفي146

اصيل47868.2857143احيائيصهيب علي عصمان عبود147

اصيل40968.1666667احيائيعبد الملك عمر شوقي148

اصيل40968.1666667احيائيعبد الملك عمر شوني علي149



اصيل47768.1428571احيائيرسل عباس خليل ابراهيم150

اصيل47668احيائيضحى كاظم علي عبد151

اصيل47668تطبيقيغفران فراس سمير ابرهيم152

اصيل47567.8571429احيائيسجى طه محمد كاظم153

اصيل47567.8571429احيائيرحال شاكر محمود علوان154

اصيل47467.7142857احيائيزهراء محسن علي نكه155

اصيل47467.7142857احيائينور محمد خميد دوشان156

اصيل47367.5714286احيائيامنه محمد عباس علي157

اصيل47367.5714286احيائيحبيب ماجد جميل حمدان158

اصيل47367.5714286احيائيماريا محمد عبد الرضا رحيم159

اصيل47167.2857143احيائيشهد وليد سعيد عبيد160

اصيل47167.2857143احيائيماريا فاضل سهيل نجم161

اصيل40367.1666667احيائيرجاء قحطان عدنان محمد162

اصيل47067.1428571علميعباس هاشم علي حسون163

اصيل47067.1428571زينب عادل ضمد هادي164

اصيل47067.1428571احيائيسجى احمد نعمان داود165

اصيل46967احيائيزهراء اثير دانوك عداي166

اصيل46967احيائيطيبة محمد قاسم خميس167

اصيل46967احيائيواثق حسن سهيل نجم168

اصيل40267تطبيقيدريد كوان تايه حسين169

اصيل46967احيائيمصطفى سليم علي حسين170

اصيل46866.8571429احيائيغفران رائد محمد مصطفى171

اصيل46766.7142857احيائيشهد عبد األمير مبدر خلف172

اصيل46766.7142857احيائيشروق غازي مسعود مرهون173

اصيل46766.7142857احيائيمحمد عيسى صالح عليوي174



اصيل46766.7142857احيائيتبارك يحيى صالح175

اصيل46766.7142857احيائيزهراء محمد علي موسى176
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اصيل46566.4285714احيائيرقية عبد الجبار عبد العباس متعب182

اصيل46466.2857143احيائييونس احمد عبد الرزاق183

اصيل46366.1428571احيائيختام عامر عباس نصيف184

اصيل46366.1428571تطبيقيامير مازن صالح حسن185
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احتياط44864احيائيحيدر حسن عون كاظم240

احتياط38464تطبيقياديان جاسم محمد هاشم241

احتياط44864احيائيعبد الصمد طه خزعل عبد242

احتياط44864علميسعد حاجم عبد سعيد243

احتياط44864احيائيعلي عبد الرضا حسين علي244

احتياط44864احيائيذو الفقار علي نافع عباس245

احتياط44864احيائيفاطمة غالم باير حسن 246

احتياط44864احيائياية محمود عواد سلطان247

احتياط44763.8571429احيائيمصطفى شهاب اجمد ابراهيم248

احتياط44763.8571429احيائيسفانة رشيد حسن صفر249



احتياط44763.8571429احيائيمحمد رضا عمار حبيب محمد250

احتياط44763.8571429احيائينور اياد عبد هللا حسن251

احتياط44763.8571429احيائيمريم عماد خالص جبار252

احتياط44763.8571429احيائيحنين عامر غانم محمود253

احتياط38363.8333333احيائينهى مجيد جميل حمد254

احتياط38363.8333333احيائيايه اياد حمادي علوان255

احتياط44663.7142857احيائيايفان رسول سامي حمود256

احتياط44663.7142857احيائيحسين علي محسن ابراهيم257

احتياط44663.7142857احيائيرقية هادي كريم258

احتياط44663.7142857احيائيخديجة احمد عبد هللا محمد259

احتياط44663.7142857احيائينهى موفق احمد عبد هللا260

احتياط38263.6666667احيائيسيف موسى عيسى جايد261

احتياط38263.6666667احيائياحمد عامر احمد عبد فياض262

احتياط44563.5714286احيائيربى علي محمد علي263

احتياط44563.5714286احيائيحوراء سعد عبد هللا264

احتياط44563.5714286احيائيفدك حسين علي نوار265

احتياط44563.5714286احيائياية سهيل إسماعيل حسن266

احتياط44563.5714286احيائيرقية محمد حمدان 267

احتياط44563.5714286علميشكر محمد عبد حسين268

احتياط38163.5احيائيايمان محمد كريم اسماعيل269

احتياط38163.5احيائيخطاب اياد يونس سعود270

احتياط44463.4285714احيائيسالين حردان علي محمد271

احتياط44463.4285714احيائيرقية عثمان فليح حسن272

احتياط38063.3333333احيائيسفانة فاضل فهد كافي273

احتياط44363.2857143احيائيهديل فائز محجوب اسماعيل274



احتياط44363.2857143احيائيستار عادل سلمان موسى275

احتياط44363.2857143احيائيحسام الدين غسان سلمان علي276

احتياط44363.2857143احيائيخبيب سلمان علي صالح277

احتياط50663.25احيائيمريم رائد رحيم حسين278

احتياط37963.1666667احيائيعلي سعد صالح ابراهيم279

احتياط44263.1428571احيائيرقيه مهدي محمد سرحان 280

احتياط44263.1428571احيائيزاهدة حازم فدعم جدوع281

احتياط44263.1428571تطبيقيصالح حسن علوان عليوي282

احتياط44263.1428571احيائيحسين معد تايه علوان283

احتياط44263.1428571احيائيمحمد صالح سحاب احمد284

احتياط37863احيائياحمد مؤيد داود احمد285

احتياط44163احيائيمحمد خضير عذاب مزعل286

احتياط44163احيائيمنتظر محسن هاشم عبد الحسن287

احتياط44163احيائياسيل عبد الرحمن محي صالح محمد288

احتياط44062.8571429احيائيدعاء ناجح حسين علي289

احتياط44062.8571429احيائيهندة محمد قدوري خلف290

احتياط44062.8571429احيائيحيدر ياس خضير عباس291

احتياط44062.8571429احيائيفاطمة الزهراء وديع سعدون صالح292

احتياط37762.8333333احيائيسما زياد نصيف جاسم293

احتياط37762.8333333احيائيعلي عماد صادق محمد294

احتياط37762.8333333احيائينبأ محمد نجم عبد خميس295

احتياط43962.7142857احيائيزهراء احمد علوان مرعيد296

احتياط43962.7142857علميزهير نادر نعمان نيركي297

احتياط43962.7142857علميدعاء هاني ابو زيد298

احتياط43962.7142857احيائياسراء محمود محمد علي 299



احتياط43962.7142857احيائيسلسبيل عماد محمود جواد300

احتياط43962.7142857احيائيوديان لرعد اسماعيل محمد301

احتياط43962.7142857احيائياسامة عامر كاظم302

احتياط37662.6666667احيائيفراس سرحان احمد جاسم303

احتياط43862.5714286احيائيمحمد سعدي محمود خلف304

احتياط43862.5714286احيائياحالم ضيدان بردي محمود305

احتياط43862.5714286احيائياحمد ستار حامد عباس306

احتياط37562.5احيائيعبد الرحمن محمد مهدي صالح307

احتياط37562.5احيائيعلي حسين احمد عبدول308

احتياط37562.5احيائيغزوان ياسين عبد خلف309

احتياط37562.5احيائيسلطان عاد احمد صالح310

احتياط37562.5علميمحمد سلطان محمود صمد311

احتياط43762.4285714احيائيحوراء محمد صالح محمد312

احتياط43762.4285714احيائينبأ ابراهيم عبد خضير313

احتياط43762.4285714احيائيمريم جاسم كاظم خلف314

احتياط43762.4285714احيائياحمد كريم عثمان هادي315

احتياط43762.4285714احيائيعلي احمد حسوني خضير316

احتياط43762.4285714احيائيرهام مجيد هذال خفيف317

احتياط43762.4285714احيائيمريم وصفي محمود اسد318

احتياط43762.4285714احيائيحنين ناطق علوان حسن319

احتياط43762.4285714احيائياسراء محمود رشيد فرمان 320

احتياط43762.4285714احيائيرؤى شاكر محمود اسعد 321

احتياط43662.2857143احيائيياسر محمد احمد مهدي322

احتياط43662.2857143احيائيشهد نهاد خلف عبد هللا323

احتياط43662.2857143احيائيترفه صالح خلف سعيد324



احتياط43662.2857143احيائياسراء حواس شوكت حسن325

احتياط43662.2857143علميحيدر علي ابراهيم خضير326

احتياط43662.2857143احيائيبروج خالد وليد عارف327

احتياط37362.1666667احيائيمصطفى رياض جبار حسين328

احتياط37362.1666667احيائيسامان هادي محمد مطلك329

احتياط37362.1666667احيائياالء سعدي عبد الحسن هادي330

احتياط43562.1428571علميايات عالء عبد الحسين محمد صالح331

احتياط43562.1428571تطبيقيفاطمة واثق حمد حسن332

احتياط43562.1428571احيائيامنة إبراهيم مراد نصيف333

احتياط43562.1428571احيائيمنار محمد ذياب فليح334

احتياط43562.1428571احيائيهالة عبد الجبار محي صالح335

احتياط43562.1428571احيائيغفران عادل محمد عبد هللا336

احتياط43462تطبيقيعلي فوزي احمد عبود337

احتياط37262احيائيتبارك كاظم كريم حسين338

احتياط37262احيائيزينب احمد حمدي حسن339

احتياط43462احيائيبسمة سامي حمود كاظم340

احتياط37262احيائيادريس اركان طه حسون341

احتياط43462احيائيهديل محمد ثابت نعمان342

احتياط37262احيائيعدن هادي خليل عبد سالم343

احتياط37262احيائيزيدون صدام غازي رشيد344

احتياط43462احيائيحسين عبد الغفور حمود345

احتياط43462احيائيابراهيم يوسف عبود مسعود346

دور اولاحتياط37161.8333333تطبيقيعبد الرزاق ياسين حسن محمود347

دور اولاحتياط37161.8333333احيائيبان نوزاد عبد الوهاب راسم348

دور اولاحتياط37161.8333333احيائيابراهيم عادل جوهر شفي349



دور اولاحتياط43261.7142857احيائيسناء موفق عبد ابراهيم350

دور اولاحتياط43261.7142857احيائيفاطمة عزيز قاسم محمد351

دور اولاحتياط43161.5714286احيائينور مزهر إبراهيم علي352

دور اولاحتياط43161.5714286احيائيزهراء محمد حبيب عكله353

دور اولاحتياط43061.4285714احيائيحسين علي حسن عطيه354

دور اولاحتياط42961.2857143احيائيغفران نصير عبد العباس355


