
2019/7/25  في 453 المرقم االداري االمر وحسب 2016-2015 لخريجي المدمج      

 القسم الدور المعدل الطالب اسمت

الحاسوب علوماالول74.102هاجر كامل احمد ياسين1

الحاسوب علوماالول73.606وصال اديب عبدهللا ابراهيم2

الحاسوب علومالثاني70.409رسل محمد عبدالخالق نعمان3

الحاسوب علومالثاني67.797ميعاد حسين عبدالهادي حميد4

الحاسوب علوماالول67.313سعدون جبار سعدون ابراهيم5

الحاسوب علوماالول65.379ايات حسين نايف جواد6

الحاسوب علوماالول64,251حفصه احمد شكر محمد7

الحاسوب علوماالول63.791مروه عامر خميس علي8

الحاسوب علوماالول63.22نور عدنان خالد حسين9

الحاسوب علوماالول62.975دالل عدنان عباس زيدان10

الحاسوب علومالثاني62.813رؤى اسماعيل ابراهيم محمود11

الحاسوب علومالثاني62.414مصطفى خالد  محمد حسن12

الحاسوب علوماالول60.899حنين حسن عباس مهدي13

الحاسوب علوماالول60.183احمد عزالدين عبدالرحمن هياس14

الحاسوب علوماالول58.53احمد عادل حسين لطيف15

الحاسوب علومالثاني58.281هدى محمد عماد رضا16

الحاسوب علوماالول58.213سارة امير نايف نعمان17

الحاسوب علومالثاني58.11ماري سعد  مزهر عباس18

الحاسوب علومالثاني57.91اسراء  عبدالقادر عباس  ياس19

الحاسوب علومالثاني57.573معاذ ثامر  صالح عباس20

الحاسوب علومالثاني57.193أحمد مفيد ياسين عبد21

الحاسوب علومالثاني56.989هديل جاسم محمد شهاب22

الحاسوب علوماالول56.849ديانا رشيد شكر محمد23

الحاسوب علوماالول56.736همام نجم عبدهللا احمد24

الحاسوب علوماالول56.624مصطفى صالح حسن كاظم25

الحاسوب علومالثاني56.618باسم غانم  عباس  اسد26

الحاسوب علوماالول56.511احمد عبدهللا محسن نجم27

الحاسوب علوماالول56.441وسناء حسن عباس احمد28

الحاسوب علوماالول56.32تمارى زاهر خطاب عمران29

الحاسوب علومالثاني56.268سالي محمد  حسن علوان30



الحاسوب علوماالول56.059ساره سمير قحطان نصيف31

الحاسوب علومالثاني55.95عال عبد الكريم سليم مهدي32

الحاسوب علومالثاني55.937زينب هاشم محمد عبد33

الحاسوب علومالثاني55.86رهام ماهر خليل ابراهيم34

الحاسوب علومالثاني55.852هيثم مجيد حسين حمد35

الحاسوب علوماالول55.599مصطفى حسن جمعه حسن36

الحاسوب علومالثاني55.299ايناس هاشم حميد  صالح37

الحاسوب علومالثاني55.142رسل عمر جاسم محمد38

الحاسوب علوماالول54.986ياسر عمار فاضل سلمان39

الحاسوب علومالثاني54.849هالة ياسر مهدي  صالح40

الحاسوب علومالثاني54.809سماء قاسم أحمد  علي41

الحاسوب علومالثاني54.54حسن وسمي  رشيد  حاوي42

الحاسوب علومالثاني53.975مريم  عماد عبداللطيف حسام43

ي قسم علوم الرياضيات للسنة الدراسية  2016 -2015      اسماء الطلبة خريج 

 القسم الدور المعدلالطالب اسمت

الرياضيات علوماالول85.95رانية ناظم عبد الرحمن احمد1

الرياضيات علوماالول85.87اميرة شهاب احمد رشيد2

الرياضيات علوماالول83.76ابتهال عبد الحسين علوان حمد3

الرياضيات علوماالول80.67والء فيصل رشيد شالش4

الرياضيات علوماالول79.25غفران علي غضبان محمود5

الرياضيات علوماالول78.23ماجد رشيد نصيف لطيف6

الرياضيات علوماالول77.73حنين عباس صالح محمود7

الرياضيات علوماالول77.56رياض علي حسين امين8

الرياضيات علوماالول76.78فائزة كاظم احمد حسين9

الرياضيات علوماالول74.61رغدة احمد قاسم محي الدين10

الرياضيات علوماالول72.51هبه احمد خلف كاظم11

الرياضيات علوماالول72.39شهد فارس  سمير ابراهيم12

الرياضيات علوماالول72.22عبير محمد درباس مصلح13

الرياضيات علوماالول71.15هدير حسين كاظم داوود14

الرياضيات علوماالول71.02ايالف رياض حميد علي15

الرياضيات علوماالول69.33محمد فالح جواد موسى16

الرياضيات علوماالول68.91افراح شداد خليفة عبد17



الرياضيات علوماالول68.68سحر عبد الحق اسماعيل عبد الجبار18

الرياضيات علوماالول67.64سالي فؤاد حسن يوسف19

الرياضيات علوماالول67.3عمر حامد نهر بالل20

الرياضيات علوماالول65.69احمد رشيد عبد عطية21

الرياضيات علوماالول65.5اناهيد احمد قدوري ابراهيم22

الرياضيات علوماالول64.63ريام صالح قدوري محمد23

الرياضيات علوماالول64.1شهد طالل جبار علوان24

الرياضيات علوماالول63.81انمار غانم عبد المنعم محمود25

الرياضيات علوماالول63.03سجى سلمان وهيب محمود26

الرياضيات علوماالول62.32عبد الكريم حاتم مالك عبد27

الرياضيات علوماالول62.08عمر خالد رديف فتح هللا28

الرياضيات علوماالول61.99سهى حسين احمد شنيشل29

الرياضيات علوماالول61.85سعد هاني حاتم احمد30

الرياضيات علوماالول60.78حذيفة احمد حسن علي31

الرياضيات علوماالول60.7فرح جعفر صادق كاظم32

الرياضيات علوماالول60.36نبأ عدنان ظاهر علو33

الرياضيات علوماالول60.1سجى مظفر علي كرم34

الرياضيات علومالثاني59.47سنار بهاء ابراهيم خليل35

الرياضيات علومالثاني58.81اسان ازاد حسن علي36

الرياضيات علومالثاني57.99فاطمة ثابت حسين مظلوم37

الرياضيات علومالثاني57.83عمر خلف متعب حمد38

الرياضيات علوماالول57.6آيه عبد الناصر عبد هللا  قادر39

الرياضيات علومالثاني57.59سازان خليل قادر سفر40

الرياضيات علوم الثاني57.49اوس باسم محمد ياس41

الرياضيات علومالثاني57.14مصطفى ليث حسين حميد42

الرياضيات علوماالول56.84نور ستار حمودي محمد43

الرياضيات علوماالول56.68زهراء حسن عبد االمير هاشم44

الرياضيات علوم الثاني56.32مصطفى اياد عبد الحميد محمد45

الرياضيات علومالثاني56.27كرار جعفر صالح جاسم46

الرياضيات علومالثاني56.2هناء حاتم محمد صالح47

الرياضيات علوماالول56.03علي زهير عبد الرحمن سلمان48

الرياضيات علومالثاني56.01زينب منعم ياسين خليل49

الرياضيات علوماالول55.91اسماء عبد الرحمن جمعة خلف50



الرياضيات علومالثاني55.42اميمة خضر عباس خماس51

الرياضيات علومالثاني55.17علي سلمان علي صالح52

الرياضيات علوم الثاني55.03ازهر فالح رجب شعبان53

الرياضيات علومالثاني54.5ضحى صباح مصطفى محمد54

الرياضيات علومالثاني53.88ضحى اسماعيل حمود جاسم55

الرياضيات علومالثاني53.76تمارة صباح فاضل موسى56

الرياضيات علومالثاني52.93علي احمد علي محمد57

الرياضيات علوم الثاني52.88ضياء جبار جواد كاظم58

الرياضيات علومالثاني52.571عبد الخالق محمد سلمان حمودي59

الرياضيات علومالثاني52.566مصطفى كريم خميس كاظم60

الرياضيات علوم الثاني51.68برهان خليل اسماعيل حنظل61

2016-2015 الدراسية للسنة الفيزياء علوم قسم خريجي الطلبة اسماء         

 القسم الدور المعدلالطالب اسمت

الفيزياء علوماالول85.71فيصل ليث أحمد شياع1

الفيزياء علوماالول84نسرين صالح حميد حسن2

الفيزياء علوماالول82.7رواء حسام الدين محمد احمد3

الفيزياء علوماالول81.88هبه جعفر احمد مصطفى4

الفيزياء علوماالول81.4محمد طالب عبد جسام5

الفيزياء علوماالول80.13حنين مهدي حسن عبد هللا6

الفيزياء علوماالول80.09شيماء ابراهيم عادل قادر7

الفيزياء علوماالول77.47علي عبد الستار صالل جاسم8

الفيزياء علوماالول76.73دعاء نصيف جاسم داود9

الفيزياء علوماالول76.59مريم نزهت صبري حسن10

الفيزياء علوماالول75.98ماهر مكي حميد حسين11

الفيزياء علوماالول75.91هاله منصور حسين حسن12

الفيزياء علوماالول74.18احمد فيصل شهاب احمد13

الفيزياء علوماالول71.69سمر حسين علي كاظم14

الفيزياء علوماالول70.7افنان عباس اجود كاظم15

الفيزياء علوماالول70.15ريم قيس تعبان طالب16

الفيزياء علوماالول69.54رانيا هيثم نوري عزاوي17

الفيزياء علوماالول69.29هديل نزار مقداد عبود18

الفيزياء علوماالول68.8هديل حميد شاكر محمود19



الفيزياء علوماالول68.3عماد طارق حجي احمد20

الفيزياء علوماالول67.24طيبه احمد عباس صالح21

الفيزياء علومالثاني66.47خديجة ساهر محمود كاظم22

الفيزياء علوماالول66.27سارة هشام حسين احمد23

الفيزياء علوماالول65.77حنين فريد عبد محمد24

الفيزياء علوماالول65.63ياسر عبد هللا كوكز فرج25

الفيزياء علوماالول65.2عالء سامي رحيم نجم26

الفيزياء علوماالول64.35هدير مكي هادي موسى27

الفيزياء علوماالول63.85لمى جابر عبد الكريم حسين28

الفيزياء علوماالول63.3كلر عزيز علي حسن29

الفيزياء علوماالول61.92فاطمه عمران عيسى عباس30

الفيزياء علومالثاني61.67علي خميس محرب علي31

الفيزياء علوماالول61.62فاتن عبد الحميد كاظم عبد هللا32

الفيزياء علوماالول61.09فرح غانم عبد الكريم محمد33

الفيزياء علوماالول60.71رشا حسن نافع سعيد34

الفيزياء علوماالول60.45علي طالب بكر محمود35

الفيزياء علوماالول60.43علي عبد الرزاق علي سلمان36

الفيزياء علوماالول60.1رفاه خليل ابراهيم كاظم37

الفيزياء علومالثاني59.65بشائر ثائر احمد صالح38

الفيزياء علوماالول59.62صفا خليل كاظم حسين39

الفيزياء علوماالول59.62علي سعيد محمد حميد40

الفيزياء علومالثاني59.3احمد خالد عليوي مطلك41

الفيزياء علوماالول59.27محمد عبد الرحمن حسين هادي42

الفيزياء علومالثاني58.29احمد صالح محمود سالم43

الفيزياء علومالثاني58.2باسم جواد كاظم علوان44

الفيزياء علوماالول58.17زيد عبد الواحد مسعود منصور45

الفيزياء علومالثاني58.09ايات سامي كسوب عنكود46

الفيزياء علومالثاني58.01نور احمد حسين عبد47

الفيزياء علومالثاني57.31محمد حسين اسماعيل جواد48

الفيزياء علومالثاني56.74مثنى سالم عبعوب حسين49

الفيزياء علومالثاني56.09نور محمود خلف زيدان50

الفيزياء علومالثاني55.71علي رعد كاظم شريف51

الفيزياء علومالثاني55.01زينب نضال عبد الرزاق وهاب52



الفيزياء علوماالول54.79هاشم جميل كريم كاظم53

الفيزياء علومالثاني54.68علي رشيد حاتم عيدان54

الفيزياء علومالثاني53.45مصطفى عبد الستار احمد عبد هللا55

الفيزياء علومالثاني52.33مصطفى محمود حسين علوان56

الفيزياء علومالثاني51.62مصطفى عباس حاتم جبار57

2016-2015 الدراسية للسنة الكيمياء علوم قسم خريجي الطلبة اسماء            

 القسم الدور المعدلالطالب اسمت

الكيمياء علوماالول79.378ختام عبد الكريم اسماعيل حسين1

الكيمياء علوماالول78.317حنان علي صخي مسير2

الكيمياء علوماالول77.043رسل عدنان نافع حمد3

الكيمياء علوماالول76.995ورود نجدت احميد احمد4

الكيمياء علوماالول76.186سميه مهدي صالح خماس5

الكيمياء علوماالول75.914عذراء عدنان هاشم داود6

الكيمياء علوماالول74.746سجى عالء حميد رشيد7

الكيمياء علوماالول74.568حنين لطيف خليل ابراهيم8

الكيمياء علوماالول73.47اسراء عبدالكريم جليل سعود9

الكيمياء علوماالول73.317اسيل جمال احمد ابراهيم10

الكيمياء علوماالول72.093سارة خزعل محمد عبد علي11

الكيمياء علوماالول71.902ريام علي عبدالحسين علوان12

الكيمياء علوماالول71.86اية كاظم حسون حسن13

الكيمياء علوماالول71.352زهراء محمد عواد علوان14

الكيمياء علوماالول71.331عبدهللا حسن عبدهللا حسين15

الكيمياء علوماالول71.29رغد موفق حامد محمود16

الكيمياء علوماالول70.745سليمه كريم احمد ذياب17

الكيمياء علوماالول70.576دانيا مال هللا عبد الكريم18

الكيمياء علوماالول69.807غفران عيدان حسين احمد19

الكيمياء علوماالول69.172االء ابراهيم علي ابراهيم20

الكيمياء علوماالول67.408نور صادق عباس علي21

الكيمياء علوماالول66.964ميسم صالح اسماعيل ابراهيم22

الكيمياء علوماالول66.652فاروق احمد غضبان حمادي23

الكيمياء علوماالول65.125سهاد احمد عصفور سلمان24

الكيمياء علوماالول65.118اشراق حسين علي حسين25



الكيمياء علوماالول65.082فرح حازم حامد حميد26

الكيمياء علوماالول65.053داليا وادي جتب مطرب27

الكيمياء علوماالول64.98قبس حامد كاظم جاسم28

الكيمياء علوماالول64.977ياسر جاسم محمود سلوم29

الكيمياء علوماالول64.582دالل حامد حسين سعيد30

الكيمياء علوماالول64.24سوسن حميد علي عبيد31

الكيمياء علوماالول64.052رغد ليث كامل عبد الرحمن32

الكيمياء علوماالول63.651علي صباح حبيب مطلك33

الكيمياء علوماالول63.358أسامة ثامر محمد حسن34

الكيمياء علوماالول63.351ايمان مهدي جواد منصور35

الكيمياء علوماالول63.228بنار عبدالستار ياور منده36

الكيمياء علوماالول62.609علي كاظم رشيد معتوك37

الكيمياء علوماالول62.607أميمه احمد امير مصطفى38

الكيمياء علوماالول62.411حنين محسن علي فياض39

الكيمياء علوماالول62.033آنس رعد نعمان ابراهيم40

الكيمياء علوماالول61.067صبا علي جاسم محمد41

الكيمياء علوماالول60.303منار محمد عبد خلف42

الكيمياء علومالثاني60.006ورود حسين حسن مراد43

الكيمياء علوماالول59.913ايمان محمد عبد الواحد ناصر44

الكيمياء علوماالول59.619ايات علي عبدالجبار رميض45

الكيمياء علوماالول59.536فاتن سعد خضير علي46

الكيمياء علوماالول59.405علي هابيل حسن عليوي47

الكيمياء علوماالول59.39نهى ياسين جميل محمود48

الكيمياء علوماالول58.296نور سالم سلمان ريحان49

الكيمياء علومالثاني56.877سوزان علي شاه علي اكبر50

الكيمياء علوماالول56.589سرى علي سلطان علي51

الكيمياء علوماالول56.417تقوى خضير خلف ابراهيم52

الكيمياء علوماالول56.365بان عباس ابراهيم محمد53

الكيمياء علومالثاني56.304محمد جاسم محمد نعمة54

الكيمياء علوماالول55.86هالة جالل علي عطيه55

الكيمياء علوماالول55.815فرح قاسم عباس فاضل56

الكيمياء علوماالول55.399دعاء عبدالمهدي موسى نصيف57

الكيمياء علومالثاني55.223ايثار أحمد حسين فرحان58



الكيمياء علوماالول55.082سوالف محمد خضر بيجان59

الكيمياء علومالثاني54.896االء جبار جدوع كليكل60

الكيمياء علومالثاني54.638صفاء ابراهيم زغيرعباس61

الكيمياء علومالثاني53.46مالذ عماد محمود شكري62

الكيمياء علومالثاني53.157احمد ليث يونس شعبان63

الكيمياء علومالثاني53.106منتهى صبحي مزهر عباس64

الكيمياء علومالثاني52.864حيدر باسم عبد الرحمن حسين65

الكيمياء علوماالول52.383سحر خالد سعدون صالح66

الكيمياء علومالثاني51.814عالء عادي ابراهيم مهدي67

ي قسم جيولوجيا النفط والمعادن للسنة الدراسية  2016-2015اسماء الطلبة خريج 

 القسم الدور المعدلالطالب اسمت

والمعادن النفط جيولوجيااالول87.1482حنين عبد الرضا محمد سحاب1

والمعادن النفط جيولوجيااالول85.298سما لطيف شاكر محمود2

والمعادن النفط جيولوجيااالول81.4569اسماء طالل فاضل عبد الرزاق3

والمعادن النفط جيولوجيااالول77.7559عذراء طالب كريم محمد4

والمعادن النفط جيولوجيااالول77.5362هبا خليل حسين عباس5

والمعادن النفط جيولوجيااالول74.047دانية اديب لطيف احمد6

والمعادن النفط جيولوجيااالول73.1742ريهام باسم خلف مسعود7

والمعادن النفط جيولوجيااالول73.169عالء نزار دحام محمد8

والمعادن النفط جيولوجيااالول72.1336غسق فاضل كاظم داود9

والمعادن النفط جيولوجيااالول71.9811سالم سمير عبد الرحمن شاه رسول10

والمعادن النفط جيولوجيااالول71.7852حسام عيسى ماهود سلمان11

والمعادن النفط جيولوجيااالول69.5046زهراء محمد محسن كاظم12

والمعادن النفط جيولوجيااالول68.5747رياض اسماعيل ابراهيم زيدان13

والمعادن النفط جيولوجيااالول68.4682ليث رسمي خليفة مبارك14

والمعادن النفط جيولوجيااالول68.1639مصطفى نجم عبد هللا شيحان15

والمعادن النفط جيولوجيااالول66.6867سحر ثائر عدنان زينل16

والمعادن النفط جيولوجيااالول66.4428حيدر نزار فخري حسن17

والمعادن النفط جيولوجيااالول66.3849علي سامر حسين علي18

والمعادن النفط جيولوجيااالول65.5917مصطفى موسى وفر حالوب19

والمعادن النفط جيولوجيااالول65.0714لقاء ناطق عز الدين محمود20

والمعادن النفط جيولوجيااالول64.5145علي عامر علوان عطية21



والمعادن النفط جيولوجيااالول64.0287احمد عبد الحميد رشيد مجيد22

والمعادن النفط جيولوجيااالول61.6692بالل جاسم حمادي عيدان23

والمعادن النفط جيولوجيااالول61.0475حسن طالل عبد الرزاق حمادي24

والمعادن النفط جيولوجيااالول60.789احمد ثاير منصور حسن25

والمعادن النفط جيولوجيااالول57.9222علي صاحب محمد محسن26

والمعادن النفط جيولوجيااالول56.7245يوسف نصيف جاسم محمد27

والمعادن النفط جيولوجياالثاني56.4886اريج علي حسين علي28

والمعادن النفط جيولوجيااالول56.1655مصطفى احمد هاشم مطشر29

والمعادن النفط جيولوجياالثاني55.6837محمد قاسم علي ناصر30

2016-2015         اسماء الطلبة خريجي قسم علوم الحياة للسنة الدراسية 

 القسم الدور المعدلالطالب اسمت

الحياة علوماألول82.648جنان عزيز هادي سادر1

الحياة علوماألول81.653ايالف عبد الكريم احمد عباس2

الحياة علوماألول80.032ايمان اسماعيل محمود علي3

الحياة علوماألول79.421مها محمد رشيد خميس4

الحياة علوماألول77.407فالح حسن فرمان جاسم5

الحياة علوماألول76.61ابراهيم خليل حميد مجيد6

الحياة علوماألول76.409اصال عبدالغني شياع عباس7

الحياة علوماألول74.476سما فايق ذياب غفوري8

الحياة علوماألول74.033آيه نافع جاسم عيسى9

الحياة علوماألول73.638شهد محمود مهدي ابراهيم10

الحياة علوماألول72.279رفعة علي محمد غني11

الحياة علوماألول71.485اسراء سالم كامل منصور12

الحياة علوماألول71.197شهد خالد حسن محمود13

الحياة علوماألول71.13هديل خالد محمد سعيد14

الحياة علوماألول70.542شيماء رعد خليل اسماعيل15

الحياة علوماألول70.126دعاء كامل اكرم نعمان16

الحياة علوماألول70.043آيه عمار حميد خلف17

الحياة علوماألول69.79شهد عدنان حسين علي18

الحياة علوماألول69.055ساره فائز حميد احمد19

الحياة علوماألول68.41مريم جالل خليل حسين20

الحياة علوماألول68.074دينا ابراهيم حاتم داود21



الحياة علوماألول67.264نمارق مكي نومان مظلوم22

الحياة علوماألول67.221رحاب عبدالرحمن ابراهيم حمد23

الحياة علومالثاني66.99سارة محمد عبود حسن24

الحياة علوماألول66.815اماني محمود فرحان عاشور25

الحياة علوماألول66.508نور مظهر كامل زيدان26

الحياة علوماألول66.386شهد سمير داود علي27

الحياة علوماألول65.842رويده احمد صالل عبود28

الحياة علوماألول65.441امنه حميد نصيف جاسم29

الحياة علوماألول64.817ساره حسن اكرم سبع30

الحياة علوماألول63.535دعاء هيثم كاظم حسين31

الحياة علوماألول63.124حسن يوسف عبد الحسن32

الحياة علوماألول62.578رويده عالء عزيز طعمة33

الحياة علوماألول62.506اسراء عادل علي عيسى34

الحياة علوماألول62.436آيات معاذ خليل ابراهيم35

الحياة علوماألول62.389زهراء علي فاضل عبد الكريم36

الحياة علوماألول61.998فرح عصام عبد الرزاق حسين37

الحياة علوماألول61.779االء طلحه سيد حميد غني38

الحياة علوماألول61.498نور حسين علي اسعيد39

الحياة علومالثاني61.209احمد غازي جدوع ياسين40

الحياة علوماألول61.142مروة غزاي درع فاضل41

الحياة علوماألول60.94فراس عباس حميد ذياب42

الحياة علوماألول60.923بسمه مهدي شاكر فتح هللا43

الحياة علوماألول60.634ساره حسين علي سلمان44

الحياة علوماألول60.124ديانا زهير محمود حسين45

الحياة علوماألول59.429ضحى عزيز هاشم عباس46

الحياة علوماألول58.836سحر خالد اسماعيل حسين47

الحياة علوماألول58.698هاله جاسم محمد محمود48

الحياة علومالثاني58.343خمائل علي عبد هللا جار هللا49

الحياة علوماالول57.969عبير قاسم محمد فرحان50

الحياة علومالثاني57.847هديل جمال احمد ابراهيم51

الحياة علوماألول57.5هاله فاضل عبدالواحد نصيف52

الحياة علومالثاني57.139االء حسن خضير كاظم53

الحياة علوماألول57.114دعاء محمد جواد حسن54



الحياة علوماألول56.793رند فراس كريم حمود55

الحياة علومالثاني56.745نور صباح عبد المهدي محمود56

الحياة علومالثاني56.56أسراء أسامة صالح مهدي57

الحياة علوماألول56.475منتهى محمد شياع فيصل58

الحياة علومالثاني56.16احمد زاهد صبحي عبد الرزاق59

الحياة علوماألول56.116هبه برجس اسماعيل حسون60

الحياة علومالثاني55.532غفران سامي ابراهيم بريس61

الحياة علومالثاني55.298حنين مجيد حميد سرهيد62

الحياة علومالثاني55.16زينب خالد حسين خضير63

الحياة علومالثاني55.033عال حافظ نصيف جاسم64

الحياة علومالثاني54.749زينب احسان محمد خماس65

الحياة علومالثاني54.3ياسين طه ياسين عيفان66

الحياة علومالثاني54.275صفاء عبد الواحد مسعود منصور67

الحياة علومالثاني53.981حنين علي عباس علي68

الحياة علومالثاني53.861شهد توفيق خلف ابراهيم69

الحياة علومالثاني53.709وسام سالم كامل محمد70

الحياة علومالثاني53.386هشام عباس عبد عطوان71

الحياة علومالثاني53.257لبنى فخري صبري عباس72

الحياة علومالثاني53.135زينب نصيف جاسم محمد73

الحياة علومالثاني52.945ايمان قاسم محمد فرحان74

الحياة علومالثاني52.838محمد عباس طالب حسين75

الحياة علومالثاني52.596مرتضى عبد الرحمن حسين علوان76

الحياة علومالثاني51.919ابتهال محمد عبد عباس77

الحياة علومالثاني51.902نارين اسماعيل محمد فيض هللا78

الحياة علومالثاني51.485نورهان محمد عبد العزيز حسين79

المجموعالقسم ت

79علوم الحياة1

61علوم الرياضيات2

67علوم الكيمياء3
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