
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة كربالء
كلية الرتبية للعلوم الصرفة

 2017/12/5 التاريخ  

معّدل التخرجد. ر  ت

أسماء الخريجيـــــن وبياناتهم الدراسة الصباحية

الجنسيةالجنسالدوراالسم الرباعي سنة التخرجالقسم

ل
س
سل

الت

1 األول1 زينب حكمت عبد جعفر عراقيةأنثى78.27 1999 - 2000علوم الحياة 1

2 األول2 عذراء كاظم هاشم حسين عراقيةأنثى77.65 1999 - 2000علوم الحياة 2

3 األول3 شيماء مالك ياسر محمد عراقيةأنثى76.04 1999 - 2000علوم الحياة 3

4 األول4 حنان عبد الستار عباس عواد عراقيةأنثى75.59 1999 - 2000علوم الحياة 4

5 األول5 علياء عبد الحسين عباس علوان عراقيةأنثى74.24 1999 - 2000علوم الحياة 5

6 األول6 سارة فخر الدين حميد مهدي عراقيةأنثى71.5 1999 - 2000علوم الحياة 6

7 األول7 ندى ناجي شعالن حسون عراقيةأنثى71.13 1999 - 2000علوم الحياة 7

8 األول8 أفتخار طالب حسين كاظم عراقيةأنثى70.86 1999 - 2000علوم الحياة 8

9 األول9 وعود عبد الهادي محمد سلمان عراقيةأنثى69.1 1999 - 2000علوم الحياة 9

10 األول10 حنان زوير مخلف حسين عراقيةأنثى68.82 1999 - 2000علوم الحياة 10

11 األول11 هناء كوثر عبد اللطيف شريف عراقيةأنثى68.42 1999 - 2000علوم الحياة 11

12 األول12 نهاد خالد صغير حمد عراقيةأنثى67.76 1999 - 2000علوم الحياة 12

13 األول13 زكية غانم حمزة جودة عراقيةأنثى67.59 1999 - 2000علوم الحياة 13

14 األول14 غنية ذعار حالن وكاح عراقيةأنثى66.75 1999 - 2000علوم الحياة 14

15 األول15 نبراس كامل بريج علوان عراقيةأنثى66.59 1999 - 2000علوم الحياة 15

16 األول16 عفراء سامي عبود سلمان عراقيةأنثى66.56 1999 - 2000علوم الحياة 16

17 األول17 هند عباس كريم عماش عراقيةأنثى66.43 1999 - 2000علوم الحياة 17
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18 األول18 سهاد زهراو حميدي حسن عراقيةأنثى66.33 1999 - 2000علوم الحياة 18

19 الثانــي19 عالء حسين مهدي عباس عراقيةذكر65.56 1999 - 2000علوم الحياة 19

20 األول20 إيمان محمد شريف مهدي عراقيةأنثى65.09 1999 - 2000علوم الحياة 20

21 األول21 صدى رحمن محسن ثامر عراقيةأنثى64.19 1999 - 2000علوم الحياة 21

22 األول22 سوزان بدر حمادي حسن عراقيةأنثى63.69 1999 - 2000علوم الحياة 22

23 األول23 نجالء محسن طاهر حسون عراقيةأنثى63.66 1999 - 2000علوم الحياة 23

24 األول24 أثير شاكر عبيد محمد عراقيةأنثى63.54 1999 - 2000علوم الحياة 24

25 الثانــي25 لقاء سجاد كريم خضر عراقيةأنثى62.07 1999 - 2000علوم الحياة 25

26 األول26 إخالص عبد األمير مهراب كرم عراقيةأنثى61.39 1999 - 2000علوم الحياة 26

27 األول27 زهرة خضير سلمان شالش عراقيةأنثى61.05 1999 - 2000علوم الحياة 27

28 الثانــي28 نضال زغير جالب عباس عراقيةأنثى60.53 1999 - 2000علوم الحياة 28

29 الثانــي29 سندس كامل عباس حسين عراقيةأنثى60.06 1999 - 2000علوم الحياة 29

30 الثانــي30 جنان نعمه عبد السالم درويش عراقيةأنثى57.84 1999 - 2000علوم الحياة 30

31 األول31 منى إبراهيم جاسم حسن عراقيةأنثى88.21 2000 - 2001علوم الحياة 1

32 األول32 سوزان محمد خضير كريم عراقيةأنثى87.97 2000 - 2001علوم الحياة 2

33 األول33 مالك ماجد عبد األمير رضا عراقيةأنثى85.79 2000 - 2001علوم الحياة 3

34 األول34 سوسن سمير هادي قدوري عراقيةأنثى80.83 2000 - 2001علوم الحياة 4

35 األول35 خنساء عبد العالي شهيد مجيد عراقيةأنثى79.93 2000 - 2001علوم الحياة 5

36 األول36 نارس رضا سلمان علوان عراقيةأنثى77.27 2000 - 2001علوم الحياة 6

37 األول37 شيماء حمزة جواد طوية عراقيةأنثى76.34 2000 - 2001علوم الحياة 7
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38 األول38 دنيا جعفر صادق جابر عراقيةأنثى75.01 2000 - 2001علوم الحياة 8

39 األول39 بان عبد الحسين محمد مهدي محمد علي عراقيةأنثى74.17 2000 - 2001علوم الحياة 9

40 األول40 نيبال مطير طراد حسين عراقيةأنثى72.76 2000 - 2001علوم الحياة 10

41 األول41 عالء عبد الحسين كريم محمد عراقيةذكر71.25 2000 - 2001علوم الحياة 11

42 األول42 حسن علي حمزة كاظم عراقيةذكر69.28 2000 - 2001علوم الحياة 12

43 األول43 فلاير عالوي عبود جاسم عراقيةأنثى69.23 2000 - 2001علوم الحياة 13

44 األول44 بان عصام جليل جعفر عراقيةأنثى68.69 2000 - 2001علوم الحياة 14

45 األول45 أنتظار جبار محمد محسن عراقيةأنثى68.13 2000 - 2001علوم الحياة 15

46 األول46 ميعاد مجيد جبار حسون عراقيةأنثى68.1 2000 - 2001علوم الحياة 16

47 األول47 حوراء إبراهيم علي إبراهيم عراقيةأنثى67.71 2000 - 2001علوم الحياة 17

48 األول48 آالء محمد علي حسن علي عراقيةأنثى67.34 2000 - 2001علوم الحياة 18

49 األول49 غصون غانم كعيم عالوي عراقيةأنثى67.18 2000 - 2001علوم الحياة 19

50 األول50 ندى جاسم محمد محمود عراقيةأنثى66.67 2000 - 2001علوم الحياة 20

51 األول51 سكينة عبد الكاظم كرين حمادي عراقيةأنثى66.43 2000 - 2001علوم الحياة 21

52 األول52 زينب عبد األمير عبد علي شنان عراقيةأنثى66.35 2000 - 2001علوم الحياة 22

53 األول53 نجالء عدنان حسن علي عراقيةأنثى66.24 2000 - 2001علوم الحياة 23

54 الثانــي54 حارث رسول عبد اهلل ناصر عراقيةذكر66.22 2000 - 2001علوم الحياة 24

55 األول55 نضال داخل محسن يوسف عراقيةأنثى66.01 2000 - 2001علوم الحياة 25

56 األول56 حوراء محمد جواد محمد عراقيةأنثى65.99 2000 - 2001علوم الحياة 26

57 األول57 أشواق كاظم عبيد حجر عراقيةأنثى65.91 2000 - 2001علوم الحياة 27
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58 األول58 شيماء ياسر شياع مطلك عراقيةأنثى65.62 2000 - 2001علوم الحياة 28

59 األول59 نبراس خضير لطيف عبيد عراقيةأنثى65.6 2000 - 2001علوم الحياة 29

60 األول60 رغد ضياء مهدي صالح عراقيةأنثى65.23 2000 - 2001علوم الحياة 30

61 األول61 ستار صبار متعب حسين عراقيةذكر64.89 2000 - 2001علوم الحياة 31

62 األول62 زينة عبد علي مركب حرز عراقيةأنثى64.19 2000 - 2001علوم الحياة 32

63 األول63 وسن شعالن حسين جلوب عراقيةأنثى64.08 2000 - 2001علوم الحياة 33

64 األول64 شيماء كديمي جفات عودة عراقيةأنثى64.07 2000 - 2001علوم الحياة 34

65 األول65 نضال جبار عيدان ضيدان عراقيةأنثى63.54 2000 - 2001علوم الحياة 35

66 الثانــي66 سحر نوري مطر حمادي عراقيةأنثى63.38 2000 - 2001علوم الحياة 36

67 الثانــي67 نزار محمد هندي سلبوح عراقيةذكر63.24 2000 - 2001علوم الحياة 37

68 األول68 حوراء حسن عطية حسن عراقيةأنثى63.22 2000 - 2001علوم الحياة 38

69 األول69 أفتخار علي عبد الكريم محمد عراقيةأنثى63.15 2000 - 2001علوم الحياة 39

70 األول70 فاضلة حسن علوان حسن عراقيةأنثى62.93 2000 - 2001علوم الحياة 40

71 الثانــي71 ظفر سوادي رحيم عليوي عراقيةأنثى62.82 2000 - 2001علوم الحياة 41

72 األول72 امتثال عبيد حمد مرزه عراقيةأنثى62.3 2000 - 2001علوم الحياة 42

73 األول73 قسمة عاري كشاش محمد عراقيةأنثى62.09 2000 - 2001علوم الحياة 43

74 األول74 وفاء حسن حمود سلمان عراقيةأنثى61.93 2000 - 2001علوم الحياة 44

75 األول75 إخالص هادي كريم عيسى عراقيةأنثى61.81 2000 - 2001علوم الحياة 45

76 الثانــي76 لقاء حسين فيحان حسن عراقيةأنثى61.6 2000 - 2001علوم الحياة 46

77 الثانــي77 شروق عبد الكريم مهراب كرم عراقيةأنثى61.59 2000 - 2001علوم الحياة 47
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78 األول78 محمد عبد اهلل حسن فهد عراقيةذكر61.52 2000 - 2001علوم الحياة 48

79 األول79 أسماء علي عبد الكريم محمد عراقيةأنثى61.45 2000 - 2001علوم الحياة 49

80 الثانــي80 أحالم خضير كاظم عاكول عراقيةأنثى60.11 2000 - 2001علوم الحياة 50

81 الثانــي81 شيماء شايع فارس محيميد عراقيةأنثى59.73 2000 - 2001علوم الحياة 51

82 الثانــي82 ثامر محمد صالح اسماعيل علي عراقيةذكر59.72 2000 - 2001علوم الحياة 52

83 الثانــي83 أسماء جواد هادي حسن عراقيةأنثى59.5 2000 - 2001علوم الحياة 53

84 األول84 أحالم عويد عبيد محسن عراقيةأنثى59.06 2000 - 2001علوم الحياة 54

85 األول85 عذراء جليل إبراهيم محمد عراقيةأنثى58.63 2000 - 2001علوم الحياة 55

86 الثانــي86 ميثاق جاسم محمد محسن عراقيةذكر58.13 2000 - 2001علوم الحياة 56

87 الثانــي87 رجاء هادي محمد أبو اللوخ عراقيةأنثى57.87 2000 - 2001علوم الحياة 57

88 الثانــي88 ساجدة مجدي هاشم تركي عراقيةأنثى56.51 2000 - 2001علوم الحياة 58

89 األول89 قيود ثعبان يوسف نجد عراقيةأنثى74.48 2001 - 2002علوم الحياة 1

90 األول90 رحاب محمد هاشم كاظم عراقيةأنثى72.68 2001 - 2002علوم الحياة 2

91 األول91 أنتصار كاظم غالب تكليف عراقيةأنثى72.12 2001 - 2002علوم الحياة 3

92 األول92 عروبة جاسب جابك ناهي عراقيةأنثى71.92 2001 - 2002علوم الحياة 4

93 األول93 عالء ماصخ زبالة عبد عون عراقيةذكر70.81 2001 - 2002علوم الحياة 5

94 األول94 نزار صالح عبد عباس عراقيةذكر70.63 2001 - 2002علوم الحياة 6

95 األول95 ذكرى محسن عباس سوادي عراقيةأنثى69.88 2001 - 2002علوم الحياة 7

96 األول96 عبير جياد يوسف عبود عراقيةأنثى69.31 2001 - 2002علوم الحياة 8

97 األول97 نوال هادي محسن عيسى عراقيةأنثى68.57 2001 - 2002علوم الحياة 9
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98 األول98 زينب لطيف حميد عبد عراقيةأنثى68.33 2001 - 2002علوم الحياة 10

99 األول99 إقبال عجمي جابر محمد عراقيةأنثى68.32 2001 - 2002علوم الحياة 11

100 األول100 إيمان عزيز علي سلمان عراقيةأنثى68.24 2001 - 2002علوم الحياة 12

101 األول101 علي عبد المهدي محمد مهدي عراقيةذكر68.01 2001 - 2002علوم الحياة 13

103 األول102 حيدر هادي عبد الرضا صدام عراقيةذكر67.81 2001 - 2002علوم الحياة 15

102 األول103 أمل عبد الخضر سيان حسين عراقيةأنثى67.81 2001 - 2002علوم الحياة 14

104 األول104 خمائل عبد الباري عقلة إبراهيم حسين عراقيةأنثى67.71 2001 - 2002علوم الحياة 16

105 األول105 فائز عزيز مهدي إبريهي عراقيةذكر66.91 2001 - 2002علوم الحياة 17

106 األول106 علياء لطيف كريم كاظم عراقيةأنثى66.62 2001 - 2002علوم الحياة 18

107 األول107 كاظم جهاد رضا شعالن عراقيةذكر66.5 2001 - 2002علوم الحياة 19

108 األول108 مها ناصب كريم مجيبل عراقيةأنثى66.45 2001 - 2002علوم الحياة 20

109 األول109 عقيل عبد مسلم عطية هاشم عراقيةذكر65.92 2001 - 2002علوم الحياة 21

110 األول110 هند حسين نعمة كاظم عراقيةأنثى65.78 2001 - 2002علوم الحياة 22

111 األول111 حيدر رسول مهدي عبود عراقيةذكر65.58 2001 - 2002علوم الحياة 23

112 األول112 حمدية فاضل جاسم محمد عراقيةأنثى65.28 2001 - 2002علوم الحياة 24

113 األول113 مصطفى زهير حسن عباده عراقيةذكر65.09 2001 - 2002علوم الحياة 25

114 األول114 رضية حسن حاتم جاسم عراقيةأنثى64.97 2001 - 2002علوم الحياة 26

115 األول115 هشام علي مهدي سلمان كاظم عراقيةذكر64.54 2001 - 2002علوم الحياة 27

116 األول116 هند هادي مرتضى محمد عراقيةأنثى64.48 2001 - 2002علوم الحياة 28

117 األول117 صفاء عبد األمير حمزة داود عراقيةأنثى64.46 2001 - 2002علوم الحياة 29
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122 األول118 سرمد مهدي كاظم خضير عراقيةذكر64.23 2001 - 2002علوم الحياة 34

118 األول119 داود سلمان داوَد وادي عراقيةذكر64.04 2001 - 2002علوم الحياة 30

119 األول120 حيدر مظهر جلعوط كاظم عراقيةذكر63.91 2001 - 2002علوم الحياة 31

120 األول121 صنعاء عباس صالح مهدي عراقيةأنثى63.5 2001 - 2002علوم الحياة 32

121 األول122 شيماء عزيز بجاي لطيف عراقيةأنثى63.4 2001 - 2002علوم الحياة 33

123 األول123 علي حسن عبد محسن شنان عراقيةذكر63.25 2001 - 2002علوم الحياة 35

124 األول124 سحر غالب كاظم جدوع عراقيةأنثى62.8 2001 - 2002علوم الحياة 36

125 األول125 ظاهر حبيب ناصر حساني عراقيةذكر62.68 2001 - 2002علوم الحياة 37

127 األول126 نجالء عبد الصادق علي حسين عراقيةأنثى62.2 2001 - 2002علوم الحياة 39

126 األول127 أيام رزاق عبد الكاظم حمود عراقيةأنثى62.2 2001 - 2002علوم الحياة 38

128 األول128 دانية محمد علي أسد أحمد عراقيةأنثى62.1 2001 - 2002علوم الحياة 40

129 األول129 ماجدة محمد علي صالح مهدي عراقيةأنثى61.72 2001 - 2002علوم الحياة 41

130 األول130 قيصر عبد السجاد محمد حسين عراقيةذكر61.62 2001 - 2002علوم الحياة 42

131 األول131 أمل خضير عباس محمد عراقيةأنثى61.57 2001 - 2002علوم الحياة 43

132 األول132 ضحى علي حسين محمد عراقيةأنثى61.47 2001 - 2002علوم الحياة 44

133 األول133 رزاق حسين طرخان عبد العزيز عراقيةذكر61.18 2001 - 2002علوم الحياة 45

134 األول134 لمياء محمد جواد كاظم سلطان عراقيةأنثى59.85 2001 - 2002علوم الحياة 46

135 األول135 محمد عبد األمير عبد الواحد صدام عراقيةذكر59.69 2001 - 2002علوم الحياة 47

136 األول136 شيماء خلف عبود علي عراقيةأنثى59.47 2001 - 2002علوم الحياة 48

137 األول137 حسين محي إسماعيل رضا عراقيةذكر59.43 2001 - 2002علوم الحياة 49
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138 األول138 أمجد زكي عبد عون أحمد عراقيةذكر59.41 2001 - 2002علوم الحياة 50

139 األول139 مجيد كاظم كشمر عباس عراقيةذكر59.3 2001 - 2002علوم الحياة 51

140 األول140 عمادصاحب عباس محسن عراقيةأنثى59.26 2001 - 2002علوم الحياة 52

141 األول141 رشا عبد الحمزة عبد الزهرة عبد زيد عراقيةأنثى59.23 2001 - 2002علوم الحياة 53

142 األول142 ميقات رضا فرحان عيسى عراقيةأنثى59.21 2001 - 2002علوم الحياة 54

143 األول143 سهاد كاظم جليل شريف عراقيةأنثى58.98 2001 - 2002علوم الحياة 55

144 األول144 ماهرشريف مصطفى محسن عراقيةذكر58.87 2001 - 2002علوم الحياة 56

145 األول145 سرُى سعد سلمان مهدي عراقيةأنثى58.56 2001 - 2002علوم الحياة 57

146 األول146 ميعاد دحام كياف جاسم عراقيةأنثى58.53 2001 - 2002علوم الحياة 58

147 األول147 نادية بقال حمود إبراهيم عراقيةأنثى58.38 2001 - 2002علوم الحياة 59

148 األول148 صبا محمد صبح غنوان عراقيةأنثى58.18 2001 - 2002علوم الحياة 60

149 الثانــي149 نور عواد مزهر عراقيةأنثى58.18 2001 - 2002علوم الحياة 61

150 األول150 فاطمة عبد العباس عبد الحسين عبد اهلل عراقيةأنثى58.09 2001 - 2002علوم الحياة 62

151 األول151 سندس عبد الزهرة حسن صالح عراقيةأنثى58.05 2001 - 2002علوم الحياة 63

152 الثانــي152 حيدر جاسم محمد عبيد عراقيةذكر57.68 2001 - 2002علوم الحياة 64

153 الثانــي153 إحسان خضير عباس عودة عراقيةذكر57.45 2001 - 2002علوم الحياة 65

154 الثانــي154 صادق ستار جابر حسين عراقيةذكر57.4 2001 - 2002علوم الحياة 66

155 الثانــي155 فاطمة كريم خضير عباس عراقيةأنثى57.12 2001 - 2002علوم الحياة 67

156 الثانــي156 فيضة حسن كريم لطيف عراقيةأنثى56.83 2001 - 2002علوم الحياة 68

157 األول157 حيدر عباس متعب مغير عراقيةذكر56.78 2001 - 2002علوم الحياة 69
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158 األول158 أحمد خضير عبد وساف عراقيةذكر56.67 2001 - 2002علوم الحياة 70

159 الثانــي159 عاُل نعمة عبد علي مهدي عراقيةأنثى56.55 2001 - 2002علوم الحياة 71

160 الثانــي160 حسين جهاد رضا شعالن عراقيةذكر56.14 2001 - 2002علوم الحياة 72

161 األول161 محمد ربيع مهير راضي عراقيةذكر55.71 2001 - 2002علوم الحياة 73

162 الثانــي162 أكرم عبد الزهرة عبد الحسين حميدي عراقيةذكر55.36 2001 - 2002علوم الحياة 74

163 األول163 سارا حمود عبد األمير علي عراقيةأنثى80.34 2002 - 2003علوم الحياة 1

164 األول164 محمد سليم محمد موسى عراقيةذكر79.32 2002 - 2003علوم الحياة 2

165 األول165 نغم بشير عبد الرسول حمود عراقيةأنثى75.86 2002 - 2003علوم الحياة 3

166 األول166 زينة خليل هادي كاظم عراقيةأنثى75.22 2002 - 2003علوم الحياة 4

167 األول167 ضي محمد عبد األمير مهدي عراقيةأنثى75.19 2002 - 2003علوم الحياة 5

168 األول168 ياسمين خضير خلف نوم عراقيةأنثى73.73 2002 - 2003علوم الحياة 6

169 األول169 أسامة محمد علي يوسف صالح عراقيةذكر73.55 2002 - 2003علوم الحياة 7

170 األول170 وفاء كاظم جاسم كنوش عراقيةأنثى72.15 2002 - 2003علوم الحياة 8

171 األول171 ثقيف عبد الستار يحيى علي عراقيةأنثى72.14 2002 - 2003علوم الحياة 9

172 األول172 زينة رحيم رومي رطان عراقيةأنثى72.01 2002 - 2003علوم الحياة 10

173 األول173 سكينة رشيد عبيس لفته عراقيةأنثى71.9 2002 - 2003علوم الحياة 11

174 األول174 وفاء فاضل عباس حمزة عراقيةأنثى71.12 2002 - 2003علوم الحياة 12

175 األول175 علياء قيس ناجي جليل عراقيةأنثى71.04 2002 - 2003علوم الحياة 13

176 األول176 سهيلة محسن ديلي حسن عراقيةأنثى70.84 2002 - 2003علوم الحياة 14

177 األول177 رغد رضا كاظم علي عراقيةأنثى70.55 2002 - 2003علوم الحياة 15
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178 األول178 أنتصار خضر حسن هاشم عراقيةأنثى70.18 2002 - 2003علوم الحياة 16

179 األول179 سالم كاظم علي شنه عراقيةأنثى70.09 2002 - 2003علوم الحياة 17

180 األول180 فاطمة عبد اهلل جواد كاظم عراقيةأنثى69.44 2002 - 2003علوم الحياة 18

181 األول181 أنتصار علي وشام علوان عراقيةأنثى68.35 2002 - 2003علوم الحياة 19

182 األول182 كوثر مطر كريم حمزة عراقيةأنثى68.14 2002 - 2003علوم الحياة 20

183 األول183 زينب نزار َجواد كاظم عراقيةأنثى68.01 2002 - 2003علوم الحياة 21

184 األول184 أحمد جاسم محمد علي حمادي عراقيةذكر67.82 2002 - 2003علوم الحياة 22

185 األول185 نباء عبد الرسول نعمة عبد عراقيةأنثى67.68 2002 - 2003علوم الحياة 23

186 األول186 هند جواد حسن مهدي عراقيةأنثى67.51 2002 - 2003علوم الحياة 24

187 األول187 سناء خادم عبد األمير علي عراقيةأنثى67.38 2002 - 2003علوم الحياة 25

188 األول188 ميالد حسن علي هاشم عراقيةأنثى67.37 2002 - 2003علوم الحياة 26

189 األول189 أزهار محسن عبد الحسين جاسم عراقيةأنثى67.22 2002 - 2003علوم الحياة 27

190 األول190 وليد كامل زيدان خليف عراقيةذكر66.48 2002 - 2003علوم الحياة 28

191 األول191 رنا حسام الدين عبد األمير محمد عراقيةأنثى66.18 2002 - 2003علوم الحياة 29

192 األول192 زينة علوان رضا ماني عراقيةأنثى66.01 2002 - 2003علوم الحياة 30

193 األول193 فيحاء حمزة جعاطة ربي حميد عراقيةأنثى65.81 2002 - 2003علوم الحياة 31

194 األول194 مينا نعمة صالح محمد علي عراقيةأنثى65.78 2002 - 2003علوم الحياة 32

195 األول195 زهراء عبد األمير جواد كاظم عراقيةأنثى65.59 2002 - 2003علوم الحياة 33

196 األول196 ثامر رياح فرهود ستار عراقيةذكر65.46 2002 - 2003علوم الحياة 34

197 األول197 لمى مؤيد صيهود رباط عراقيةأنثى65.3 2002 - 2003علوم الحياة 35

10



معّدل التخرجد. ر  ت

أسماء الخريجيـــــن وبياناتهم الدراسة الصباحية

الجنسيةالجنسالدوراالسم الرباعي سنة التخرجالقسم
ل
س
سل

الت

247 األول198 بلقيس حسين رزاق علي عراقيةأنثى65.24 2002 - 2003علوم الحياة 85

198 األول199 سؤدد جاسم محمد حمزة عراقيةأنثى65.18 2002 - 2003علوم الحياة 36

199 األول200 أسيل شاكر كاظم حسن عراقيةأنثى65.08 2002 - 2003علوم الحياة 37

200 األول201 رقية عبد المهدي عبد جابر عراقيةأنثى64.47 2002 - 2003علوم الحياة 38

201 األول202 محمد حمود عبود مهدي عراقيةذكر64.17 2002 - 2003علوم الحياة 39

202 األول203 وسن كاظم نحل جباري عراقيةأنثى64.13 2002 - 2003علوم الحياة 40

203 األول204 زهراء مالك ياسر محمد بخيت عراقيةأنثى64.03 2002 - 2003علوم الحياة 41

204 األول205 إبتهال راضي فرحان طعيس عراقيةأنثى64.02 2002 - 2003علوم الحياة 42

205 األول206 شهباء كاظم نعمة جبار عراقيةأنثى63.99 2002 - 2003علوم الحياة 43

206 األول207 منى حمود عبد الزهرة حسن عراقيةأنثى63.99 2002 - 2003علوم الحياة 44

207 األول208 عقيل جاسم عزوز خضير سالم عراقيةذكر63.9 2002 - 2003علوم الحياة 45

208 الثانــي209 حيدر طاهر عبد اهلل شاهر عراقيةذكر63.83 2002 - 2003علوم الحياة 46

209 األول210 ستار محسن حميد علي عراقيةذكر63.32 2002 - 2003علوم الحياة 47

210 األول211 إيمان جواد عبد الكاظم زبالة عراقيةأنثى63.28 2002 - 2003علوم الحياة 48

211 األول212 وسن عباس مال اهلل مهدي عراقيةأنثى63.09 2002 - 2003علوم الحياة 49

212 األول213 زينب رزاق كاظم جواد عراقيةأنثى63.07 2002 - 2003علوم الحياة 50

213 األول214 سند محمد علي يوسف احمد عراقيةأنثى62.97 2002 - 2003علوم الحياة 51

214 األول215 راجحة شمخي هادي جبار عراقيةأنثى62.91 2002 - 2003علوم الحياة 52

215 األول216 عفراء علي عبد الحسين محسن عراقيةأنثى62.77 2002 - 2003علوم الحياة 53

216 األول217 انتصار نجم عبيد حسن عراقيةأنثى62.55 2002 - 2003علوم الحياة 54
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217 األول218 أصيل حميد كاظم حسون عراقيةأنثى62.34 2002 - 2003علوم الحياة 55

218 األول219 بشرى جابر علي جاري عراقيةأنثى62.27 2002 - 2003علوم الحياة 56

219 األول220 صباح عدنان منشد عمران عراقيةأنثى61.97 2002 - 2003علوم الحياة 57

220 األول221 منال فرحان رشك عزيز عراقيةأنثى61.92 2002 - 2003علوم الحياة 58

221 األول222 حنان سلمان دوحي حسن عراقيةأنثى61.84 2002 - 2003علوم الحياة 59

222 األول223 رسالة محمد رويحي ضاري عراقيةأنثى61.8 2002 - 2003علوم الحياة 60

223 األول224 أسيل عبد عون خير اهلل كاظم عراقيةأنثى61.7 2002 - 2003علوم الحياة 61

224 األول225 خالد حاتم كامل مطلك عراقيةذكر61.45 2002 - 2003علوم الحياة 62

225 األول226 خالد لعيبي سوادي عبهول عراقيةذكر61.43 2002 - 2003علوم الحياة 63

226 األول227 طاهر حبيب ناصر حساني عراقيةذكر61.29 2002 - 2003علوم الحياة 64

227 األول228 عماد جبار عبيد كاظم عراقيةذكر61.23 2002 - 2003علوم الحياة 65

228 األول229 عبير عقيل عبد عباس عراقيةأنثى61.21 2002 - 2003علوم الحياة 66

229 األول230 نور صبيح عبد األمير علي عراقيةأنثى61.06 2002 - 2003علوم الحياة 67

230 األول231 سميحة جبار عباس عبد علي عراقيةأنثى60.97 2002 - 2003علوم الحياة 68

231 األول232 أسماء سليم شاكر حمد عراقيةأنثى60.96 2002 - 2003علوم الحياة 69

232 األول233 رعد عبيد سعود محمد عراقيةذكر60.94 2002 - 2003علوم الحياة 70

233 األول234 أنسام سعد عبد األمير علي عراقيةأنثى60.9 2002 - 2003علوم الحياة 71

234 األول235 بان مرزا حمزة محمد عراقيةأنثى60.72 2002 - 2003علوم الحياة 72

235 األول236 نعمان قاسم محمد سعد عراقيةذكر60.43 2002 - 2003علوم الحياة 73

236 األول237 خولة محمد بعيوي محسن عراقيةأنثى60.41 2002 - 2003علوم الحياة 74
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238 األول238 محمد صالح هادي جاسم عراقيةذكر59.42 2002 - 2003علوم الحياة 76

237 األول239 تغريد سعدون ساجت عبد ربه عراقيةأنثى59.42 2002 - 2003علوم الحياة 75

239 األول240 إيمان نعمة عطية وسخ عراقيةأنثى59.17 2002 - 2003علوم الحياة 77

240 األول241 كوثر نعمة نجم عبد عراقيةأنثى58.69 2002 - 2003علوم الحياة 78

241 األول242 عالء حامد رشيد رضا عراقيةذكر58.68 2002 - 2003علوم الحياة 79

242 األول243 مياسة محمد طاهر حبيب عراقيةأنثى58.48 2002 - 2003علوم الحياة 80

243 األول244 نجوى حامد حسن عابدين عراقيةأنثى58.38 2002 - 2003علوم الحياة 81

244 األول245 رافد هاتف جواد كاظم عراقيةأنثى57.6 2002 - 2003علوم الحياة 82

245 األول246 عالء عباس حسين عبعوب عراقيةذكر57.1 2002 - 2003علوم الحياة 83

246 األول247 سعاد سالم عودة محمد عراقيةأنثى56.71 2002 - 2003علوم الحياة 84

248 الثانــي248 مهند عبد اهلل خضير محمد عراقيةذكر56.13 2002 - 2003علوم الحياة 86

249 األول249 لمياء مجيد جبار حسون عراقيةأنثى79.34 2003 - 2004علوم الحياة 1

250 األول250 رواء حميد عبد شهيد حسين عراقيةأنثى78.87 2003 - 2004علوم الحياة 2

251 األول251 مؤيد مجبل عبيد شنان عراقيةذكر78.31 2003 - 2004علوم الحياة 3

254 األول252 رشا حمزة حسين عبد الزهرة عراقيةأنثى78.09 2003 - 2004علوم الحياة 6

252 األول253 حال حسين علي محمد حسن عراقيةأنثى76.85 2003 - 2004علوم الحياة 4

253 األول254 مها ناصر حسين حمادي عراقيةأنثى76.51 2003 - 2004علوم الحياة 5

255 الثانــي255 بيداء جميل نعمة خشان عراقيةأنثى76 2003 - 2004علوم الحياة 7

256 األول256 كوثر داود سلمان داود عراقيةأنثى75.2 2003 - 2004علوم الحياة 8

257 األول257 دنيا صباح ناجي مجيد عراقيةأنثى75.01 2003 - 2004علوم الحياة 9
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258 األول258 زهراء عبد الرزاق عبد األمير عباس عراقيةأنثى73.94 2003 - 2004علوم الحياة 10

259 األول259 شيماء قاسم عبد الصاحب محمد عراقيةأنثى73.89 2003 - 2004علوم الحياة 11

260 األول260 نجالء محمد صبري سليمان عراقيةأنثى73.52 2003 - 2004علوم الحياة 12

261 األول261 أماني رعد محمد عبد الرزاق عراقيةأنثى72.67 2003 - 2004علوم الحياة 13

262 األول262 رقية كريم محمد داود عراقيةأنثى72.17 2003 - 2004علوم الحياة 14

263 األول263 منال عبد اهلل منيف باش عراقيةأنثى71.58 2003 - 2004علوم الحياة 15

264 األول264 هدى جواد حواس عوفي عراقيةأنثى71.2 2003 - 2004علوم الحياة 16

265 األول265 مديحة حسن عبد الزهرة حاتم عراقيةأنثى70.9 2003 - 2004علوم الحياة 17

266 األول266 هدى أحمد محمد رضا عراقيةأنثى70.83 2003 - 2004علوم الحياة 18

267 األول267 ماجد عبد العزيز فهد فرحان عراقيةذكر70.73 2003 - 2004علوم الحياة 19

268 األول268 وفاء عطا اهلل طوفان عباس عراقيةأنثى70.63 2003 - 2004علوم الحياة 20

269 األول269 نهاد عباس حسين حمزة عراقيةأنثى70.25 2003 - 2004علوم الحياة 21

270 األول270 نوال فليح جواد كاظم عراقيةأنثى69.82 2003 - 2004علوم الحياة 22

271 األول271 سهاد خالد صغير ضمد عراقيةأنثى69.65 2003 - 2004علوم الحياة 23

272 األول272 هبه عالء ياس دهش عراقيةأنثى68.94 2003 - 2004علوم الحياة 24

273 األول273 زينب عبد الوهاب حيدر حسين عراقيةأنثى68.64 2003 - 2004علوم الحياة 25

274 األول274 حيدر بخيت عباس شدهان عراقيةذكر67.9 2003 - 2004علوم الحياة 26

275 األول275 علي أبو السود خضير عزيز عراقيةذكر67.48 2003 - 2004علوم الحياة 27

276 األول276 رباح عبد المهدي علوان عودة عراقيةذكر67.41 2003 - 2004علوم الحياة 28

277 األول277 رياض جاسم عذاب مرشد عراقيةذكر67.24 2003 - 2004علوم الحياة 29
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278 األول278 صبا صديق بشير مصطفى عراقيةأنثى67.07 2003 - 2004علوم الحياة 30

279 األول279 أسيا محسن علي شافي عراقيةأنثى66.73 2003 - 2004علوم الحياة 31

280 األول280 تماره  يوسف محمد عبد المحسن عراقيةأنثى66.58 2003 - 2004علوم الحياة 32

281 األول281 إسراء حميد رستم حمزة عراقيةأنثى66.57 2003 - 2004علوم الحياة 33

282 األول282 خنساء هاشم جبر باني عراقيةأنثى66.27 2003 - 2004علوم الحياة 34

283 األول283 عامر ناصر حسين كاظم عراقيةذكر65.66 2003 - 2004علوم الحياة 35

284 األول284 نهاد كاظم حسين غازي عراقيةأنثى65.45 2003 - 2004علوم الحياة 36

285 األول285 حنان حمود هادي عبود عراقيةأنثى65.14 2003 - 2004علوم الحياة 37

286 األول286 حال حسن عبد محسن عراقيةأنثى65.02 2003 - 2004علوم الحياة 38

287 األول287 هدى عامر عبد جلعوط عراقيةأنثى64.56 2003 - 2004علوم الحياة 39

288 األول288 جمال علي محي حسون عراقيةذكر64.53 2003 - 2004علوم الحياة 40

289 األول289 زينب عبد الرزاق علي محمد عراقيةأنثى64.47 2003 - 2004علوم الحياة 41

290 األول290 سراج فالح شاكر ناجي عراقيةأنثى64.27 2003 - 2004علوم الحياة 42

291 األول291 أكرم حبيب عبود حافص عراقيةذكر64.23 2003 - 2004علوم الحياة 43

292 األول292 رشا علي صيهود طالب عراقيةأنثى64.11 2003 - 2004علوم الحياة 44

293 األول293 سمر حيدر عبيد علي عراقيةأنثى63.62 2003 - 2004علوم الحياة 45

294 األول294 مهند عادل كريم عبد عراقيةذكر63.32 2003 - 2004علوم الحياة 46

295 األول295 سجا عبد الرضا محمود حسين عراقيةأنثى62.86 2003 - 2004علوم الحياة 47

296 األول296 بشار عبد الحسين حسن محيسن عراقيةذكر62.63 2003 - 2004علوم الحياة 48

297 األول297 عذراء كاظم صافي حسون عراقيةأنثى62.6 2003 - 2004علوم الحياة 49
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298 الثانــي298 ميساء أحمد علي حسين عراقيةأنثى62.36 2003 - 2004علوم الحياة 50

299 األول299 عدنان رشيد عبد السادة عيدان عراقيةذكر61.44 2003 - 2004علوم الحياة 51

300 األول300 هدى عدنان هادي مظلوم عراقيةأنثى61.33 2003 - 2004علوم الحياة 52

301 األول301 نادية كريم جاسم علوان عراقيةأنثى61.07 2003 - 2004علوم الحياة 53

302 الثانــي302 علية موسى جعفر خلف عراقيةأنثى60.97 2003 - 2004علوم الحياة 54

303 الثانــي303 زينة كاظم تركي حطم عراقيةأنثى60.84 2003 - 2004علوم الحياة 55

304 األول304 رفاه رضا حسن محمد عراقيةأنثى60.82 2003 - 2004علوم الحياة 56

305 األول305 هدى زهير سعيد مهدي عراقيةأنثى60.72 2003 - 2004علوم الحياة 57

306 األول306 عالء سعيد كاظم خشان عراقيةذكر60.67 2003 - 2004علوم الحياة 58

307 األول307 أزهر قاسم محمد عبد الكريم عراقيةذكر60.56 2003 - 2004علوم الحياة 59

308 األول308 كوثر رضا شيحان حسين عراقيةأنثى60.19 2003 - 2004علوم الحياة 60

309 األول309 حوراء ضياء مهدي عباس عراقيةأنثى59.89 2003 - 2004علوم الحياة 61

310 األول310 زينب طالب عبيد دهش عراقيةأنثى59.32 2003 - 2004علوم الحياة 62

311 األول311 عبير كامل حسن عبود عراقيةأنثى59.21 2003 - 2004علوم الحياة 63

312 األول312 فرح علي ناهي شبيب عراقيةأنثى58.21 2003 - 2004علوم الحياة 64

313 األول313 نهاد فاضل جواد رمضان عراقيةذكر57.75 2003 - 2004علوم الحياة 65

314 األول314 رويدة عبد الكاظم خضير عيسى عراقيةأنثى57.43 2003 - 2004علوم الحياة 66

315 الثانــي315 زهراء كنعان حسين خضر عراقيةأنثى56.73 2003 - 2004علوم الحياة 67

316 الثانــي316 هدى جليل كريم فاضل عراقيةأنثى56.17 2003 - 2004علوم الحياة 68

317 األول317 سارة كاظم إبراهيم عباس عراقيةأنثى79.25 2004 - 2005علوم الحياة 1
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318 األول318 رشا فاضل موسى باني عراقيةأنثى75.19 2004 - 2005علوم الحياة 2

319 األول319 شيماء علي شاهي سلطان عراقيةأنثى75 2004 - 2005علوم الحياة 3

320 األول320 بتول شاكر عبد كردي عراقيةأنثى73.36 2004 - 2005علوم الحياة 4

321 األول321 حوراء سعيد طاهر هاشم عراقيةأنثى73.27 2004 - 2005علوم الحياة 5

322 األول322 رشا طالب محمد علي غانم عراقيةأنثى73.13 2004 - 2005علوم الحياة 6

323 األول323 دعاء محسن عبود محسن عراقيةأنثى72.76 2004 - 2005علوم الحياة 7

324 األول324 زينب أموري جبار نايف عراقيةأنثى71.28 2004 - 2005علوم الحياة 8

325 األول325 زهراء سعد كاظم جواد عراقيةأنثى70.75 2004 - 2005علوم الحياة 9

326 األول326 سارة فاروق مجيد جودة عراقيةأنثى70.64 2004 - 2005علوم الحياة 10

327 األول327 عالء محمد رضا حسين هاشم عراقيةذكر70.61 2004 - 2005علوم الحياة 11

328 األول328 بيداء حميد فرحان فوير عراقيةأنثى70.47 2004 - 2005علوم الحياة 12

329 األول329 وجدان إحسان عبد الحسن ناصر عراقيةأنثى70.37 2004 - 2005علوم الحياة 13

330 األول330 سالي ناصر عباس مرزوق عراقيةأنثى70.19 2004 - 2005علوم الحياة 14

331 األول331 علي نعمة زعيان برغوث عراقيةذكر70.07 2004 - 2005علوم الحياة 15

332 األول332 نبأ عبد الواحد محمد علي محمد عراقيةأنثى70.07 2004 - 2005علوم الحياة 16

333 األول333 أزهار عبد الحسين خضير محسن عراقيةأنثى69.7 2004 - 2005علوم الحياة 17

334 األول334 نيران هادي رشيد محمد عراقيةأنثى69.15 2004 - 2005علوم الحياة 18

335 األول335 نداء حسين علي داعور عراقيةأنثى69.06 2004 - 2005علوم الحياة 19

336 األول336 نبيل محمد عبد الحسين جاسم عراقيةذكر69.02 2004 - 2005علوم الحياة 20

337 األول337 بدور عباس ضبع مصحف عراقيةأنثى68.77 2004 - 2005علوم الحياة 21
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338 األول338 زينب حسين علي هادي عراقيةأنثى68.59 2004 - 2005علوم الحياة 22

339 األول339 إسراء محمد جهادي شناوه عراقيةأنثى68.35 2004 - 2005علوم الحياة 23

340 األول340 إسرار صبيح كريم وادي عراقيةأنثى68.02 2004 - 2005علوم الحياة 24

341 األول341 ورود عبد األمير إبراهيم َكزار عراقيةأنثى68.02 2004 - 2005علوم الحياة 25

342 األول342 شيماء علي عبد األمير مطلك عراقيةأنثى67.86 2004 - 2005علوم الحياة 26

343 األول343 عبير محمد محسن خلف عراقيةأنثى67.68 2004 - 2005علوم الحياة 27

344 األول344 زينب عبد الرزاق عبد الحسين عبد الرضا عراقيةأنثى67.49 2004 - 2005علوم الحياة 28

345 األول345 ميثم علي كريم كاظم عراقيةذكر66.86 2004 - 2005علوم الحياة 29

346 األول346 مها عباس عبد عون عباس عراقيةأنثى66.82 2004 - 2005علوم الحياة 30

347 األول347 أسيل محمد حسن محمد عراقيةأنثى66.31 2004 - 2005علوم الحياة 31

348 األول348 ندى كاظم جليل شريف عراقيةأنثى66.2 2004 - 2005علوم الحياة 32

349 األول349 هبة ناجي عجيل سمرمد عراقيةأنثى66.18 2004 - 2005علوم الحياة 33

350 األول350 عامر عيدان حسن مطلك عراقيةذكر65.86 2004 - 2005علوم الحياة 34

351 الثانــي351 يسرى إقبال عبد الجليل إبراهيم عراقيةأنثى65.59 2004 - 2005علوم الحياة 35

352 األول352 وفاء موسى أبو حسين هادي عراقيةأنثى65.57 2004 - 2005علوم الحياة 36

353 األول353 هبة عبد األمير علي فاضل عراقيةأنثى65.38 2004 - 2005علوم الحياة 37

354 األول354 زهراء حسين عبود محمد عراقيةأنثى65.08 2004 - 2005علوم الحياة 38

355 األول355 زينب علي عبد الحسين خليل عراقيةأنثى64.41 2004 - 2005علوم الحياة 39

356 األول356 هند وداع عبد األمير حمزة عراقيةأنثى64.37 2004 - 2005علوم الحياة 40

357 الثانــي357 شيماء هادي نعمة يوسف عراقيةأنثى64.22 2004 - 2005علوم الحياة 41
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358 األول358 نجالء حبيب كاظم إدريس عراقيةأنثى64.19 2004 - 2005علوم الحياة 42

359 األول359 نور هادي دخيل هويدي عراقيةأنثى63.71 2004 - 2005علوم الحياة 43

360 األول360 شيماء دانوش عباس عبد الحسين عراقيةأنثى63.51 2004 - 2005علوم الحياة 44

361 األول361 سحر طالب ظفير دربيل عراقيةأنثى63.35 2004 - 2005علوم الحياة 45

362 األول362 ندى موسى بريج حطاب عراقيةأنثى62.85 2004 - 2005علوم الحياة 46

363 األول363 زينب هادي حامد  علي عراقيةأنثى62.73 2004 - 2005علوم الحياة 47

364 األول364 ندى كاظم حمادي دخن عراقيةأنثى62.39 2004 - 2005علوم الحياة 48

365 األول365 رعد كاظم مركب ضاحي عراقيةذكر62.13 2004 - 2005علوم الحياة 49

366 األول366 آالء حسن خضير فارس عراقيةأنثى62.09 2004 - 2005علوم الحياة 50

367 األول367 أفراح أنور قلي عزيز عراقيةأنثى61.63 2004 - 2005علوم الحياة 51

368 األول368 عامر فوزي عبد الكاظم عيسى عراقيةذكر61.58 2004 - 2005علوم الحياة 52

369 األول369 ليلى محمد حسن محمد حسن عراقيةأنثى61.53 2004 - 2005علوم الحياة 53

370 األول370 رغد قاسم نوماس موسى عراقيةأنثى61.31 2004 - 2005علوم الحياة 54

371 األول371 أحمد غني عبود راهي عراقيةذكر61.17 2004 - 2005علوم الحياة 55

372 األول372 رنا فؤاد يوسف إبراهيم عراقيةأنثى60.95 2004 - 2005علوم الحياة 56

373 األول373 عالية عبد الحسين شندل عبود عراقيةأنثى60.32 2004 - 2005علوم الحياة 57

374 الثانــي374 ندى حسين حمزة حسين عراقيةأنثى60.3 2004 - 2005علوم الحياة 58

375 األول375 حال عبد كشيش كاظم عراقيةأنثى60.09 2004 - 2005علوم الحياة 59

376 األول376 حال شاكر كالوس جدوع عراقيةأنثى59.91 2004 - 2005علوم الحياة 60

377 األول377 زهراء محمد عبد الرزاق علي عراقيةأنثى59.77 2004 - 2005علوم الحياة 61
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378 األول378 النا استناد عبد العباس عبد الحسين عراقيةأنثى59.69 2004 - 2005علوم الحياة 62

379 األول379 مصطفى كامل عبد الرضا خليف عراقيةذكر59.47 2004 - 2005علوم الحياة 63

380 األول380 شذى عباس محيميد عبد عراقيةأنثى59.35 2004 - 2005علوم الحياة 64

381 الثانــي381 هادي فيصل نعمة شلبه عراقيةذكر57.87 2004 - 2005علوم الحياة 65

382 الثانــي382 إسراء عبد الخالق أحمد هاشم عراقيةأنثى57.47 2004 - 2005علوم الحياة 66

383 الثانــي383 أنسام مراد كاظم حسين عراقيةأنثى57.33 2004 - 2005علوم الحياة 67

384 الثانــي384 أصيل فاضل عبيس حمزة عراقيةأنثى57.14 2004 - 2005علوم الحياة 68

385 األول385 عالء خليل إبراهيم محمد علي عراقيةذكر56.66 2004 - 2005علوم الحياة 69

386 األول386 هدى كاظم حسين حسن عراقيةأنثى56 2004 - 2005علوم الحياة 70

387 الثانــي387 إيهاب عبد علي عبدالرحمن علي عراقيةذكر55.73 2004 - 2005علوم الحياة 71

388 الثانــي388 شيماء عباس علي جواد عراقيةأنثى54.88 2004 - 2005علوم الحياة 72

389 األول389 شذى حسين كاظم عليوي عراقيةأنثى78.62 2005 - 2006علوم الحياة 1

390 األول390 هبه علوان عبد السالم درويش عراقيةأنثى77.85 2005 - 2006علوم الحياة 2

391 األول391 بسمة عزيز حميد عودة طاهر عراقيةأنثى74.91 2005 - 2006علوم الحياة 3

392 األول392 والء أحمد كاظم ضيف عراقيةأنثى74.71 2005 - 2006علوم الحياة 4

393 األول393 زبيدة طارق فاخر عباس عراقيةأنثى72.15 2005 - 2006علوم الحياة 5

394 األول394 آمال فاضل جواد كاظم عراقيةأنثى71.98 2005 - 2006علوم الحياة 6

395 األول395 زينب نعيم سويد عاشور عراقيةأنثى70.17 2005 - 2006علوم الحياة 7

396 األول396 فالح خليف جالب حمد عراقيةذكر69.51 2005 - 2006علوم الحياة 8

397 األول397 نبأ عبد الرضا علي جواد عراقيةأنثى68.64 2005 - 2006علوم الحياة 9
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398 األول398 رحاب حسين علي جاسم عراقيةأنثى68.52 2005 - 2006علوم الحياة 10

399 األول399 إيثار حامد ناصر جاسم عراقيةأنثى68.2 2005 - 2006علوم الحياة 11

400 األول400 هبة حسين عبد علي عبد عراقيةأنثى68.05 2005 - 2006علوم الحياة 12

401 األول401 إستبرق عباس هادي عبد عراقيةأنثى67.99 2005 - 2006علوم الحياة 13

402 األول402 إنتظار نجاح مهدي سلمان عراقيةأنثى67.76 2005 - 2006علوم الحياة 14

403 األول403 أحالم دخل حسين عكل عراقيةأنثى67.72 2005 - 2006علوم الحياة 15

404 األول404 رشا عباس فاهم رشيد عراقيةأنثى67.59 2005 - 2006علوم الحياة 16

405 األول405 ندى عدنان ثامر حسن عراقيةأنثى67.57 2005 - 2006علوم الحياة 17

406 األول406 حسنين قاسم حسن هادي عراقيةذكر67.22 2005 - 2006علوم الحياة 18

407 األول407 نور علي شاكر محسن عراقيةأنثى66.95 2005 - 2006علوم الحياة 19

408 األول408 زينب عدنان كاظم حسن عراقيةأنثى66.53 2005 - 2006علوم الحياة 20

409 األول409 عفراء عليوي ضامد راضي عراقيةأنثى66.4 2005 - 2006علوم الحياة 21

410 األول410 بيداء عبد الكاظم محمد بديوي عراقيةأنثى65.99 2005 - 2006علوم الحياة 22

412 األول411 رسل حسين محمد نصر اهلل عراقيةأنثى65.74 2005 - 2006علوم الحياة 24

411 األول412 أحمد علي خصباك محمد عراقيةذكر65.74 2005 - 2006علوم الحياة 23

413 األول413 إرادة إرهاب عبد الحسن طالل عراقيةأنثى65.69 2005 - 2006علوم الحياة 25

414 األول414 عذراء خلف حسين شرهان عراقيةأنثى65.56 2005 - 2006علوم الحياة 26

415 األول415 حنان صباح كيطان منسي عراقيةأنثى65.11 2005 - 2006علوم الحياة 27

416 األول416 غصون عبد الكريم سالم عبد الحسن عراقيةأنثى64.72 2005 - 2006علوم الحياة 28

417 األول417 رواء علي أحمد ناصر عراقيةأنثى64.7 2005 - 2006علوم الحياة 29
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418 األول418 وفاء عبد الكاظم محمد عيسى عراقيةأنثى64.12 2005 - 2006علوم الحياة 30

419 األول419 حسام خضير عبد وساف عراقيةذكر64 2005 - 2006علوم الحياة 31

420 األول420 علي جاسم حسن محسن عراقيةذكر63.92 2005 - 2006علوم الحياة 32

421 األول421 نهله عبد الحسين صاحب اكويز عراقيةأنثى63.92 2005 - 2006علوم الحياة 33

422 األول422 سوزان صالح حميد لطيف عراقيةأنثى63.87 2005 - 2006علوم الحياة 34

423 األول423 علي سعيد مجيد راضي عراقيةذكر63.44 2005 - 2006علوم الحياة 35

424 األول424 حوراء حسن ياس خضير عراقيةأنثى63.28 2005 - 2006علوم الحياة 36

425 األول425 زهراء هاشم حسين صالح عراقيةأنثى63.21 2005 - 2006علوم الحياة 37

426 األول426 ميسم عبد الوهاب عبود مهدي عراقيةأنثى63.19 2005 - 2006علوم الحياة 38

427 األول427 جنان موسى حسن تايه عراقيةأنثى62.9 2005 - 2006علوم الحياة 39

428 األول428 رشا رزيح مهدي جاسم عراقيةأنثى62.68 2005 - 2006علوم الحياة 40

429 األول429 إشراق زكري جواد سماوي عراقيةأنثى62.67 2005 - 2006علوم الحياة 41

430 األول430 إسراء نعمة محمود خضير عراقيةأنثى62.5 2005 - 2006علوم الحياة 42

431 األول431 سحر فاضل عبيد حمد عراقيةأنثى62.48 2005 - 2006علوم الحياة 43

432 األول432 رؤى سليم توفيق محمد عراقيةأنثى62.17 2005 - 2006علوم الحياة 44

433 األول433 بتول مهدي عبد الحسين عبد اهلل عراقيةأنثى62.05 2005 - 2006علوم الحياة 45

434 األول434 عبير سلمان محمد عبد الحسين عراقيةأنثى61.75 2005 - 2006علوم الحياة 46

435 الثانــي435 تغريد محسن مطلك عناد عراقيةأنثى61.7 2005 - 2006علوم الحياة 47

436 الثانــي436 إيفان خالد كاظم يوسف عراقيةأنثى61.54 2005 - 2006علوم الحياة 48

437 األول437 حنان حمد جياد سرحان عراقيةأنثى61.4 2005 - 2006علوم الحياة 49
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438 األول438 سهاد مود مطرود حمزة عراقيةأنثى61.23 2005 - 2006علوم الحياة 50

439 األول439 محمد فضل حسين عباس عراقيةذكر61.14 2005 - 2006علوم الحياة 51

440 األول440 رحاب محمد حسين رضا سلمان عراقيةأنثى60.8 2005 - 2006علوم الحياة 52

441 األول441 بيداء فريق عبيد غريب عراقيةأنثى60.39 2005 - 2006علوم الحياة 53

442 األول442 زينب هاشم مكي مجيد عراقيةأنثى60.32 2005 - 2006علوم الحياة 54

443 األول443 إيمان عباس محمد محمود عراقيةأنثى60.01 2005 - 2006علوم الحياة 55

444 الثانــي444 عذراء علي مجيد سلمان عراقيةأنثى59.92 2005 - 2006علوم الحياة 56

445 األول445 كوثر محمد خضير عباس عراقيةأنثى59.81 2005 - 2006علوم الحياة 57

446 األول446 جنان حمزة عبد داهي عراقيةأنثى59.7 2005 - 2006علوم الحياة 58

447 األول447 محمد خضير خلف نوم عراقيةذكر59.68 2005 - 2006علوم الحياة 59

448 األول448 علي حميد مجيد خنجر عراقيةذكر59.66 2005 - 2006علوم الحياة 60

449 الثانــي449 عمار موسى عمران شنين عراقيةذكر59.6 2005 - 2006علوم الحياة 61

450 األول450 حوراء علي عباس صالح عراقيةأنثى59.29 2005 - 2006علوم الحياة 62

451 الثانــي451 أبرار علي عبد علي جاسم عراقيةأنثى59.12 2005 - 2006علوم الحياة 63

452 األول452 إشراق سليم أحمد عبد الكريم عراقيةأنثى59.07 2005 - 2006علوم الحياة 64

454 الثانــي453 منتهى عَكلة علي جابر عراقيةأنثى59.04 2005 - 2006علوم الحياة 66

453 الثانــي454 زينب منيب حسون حميد عراقيةأنثى59.04 2005 - 2006علوم الحياة 65

455 األول455 سهاد حامد مكي خضير عراقيةأنثى58.98 2005 - 2006علوم الحياة 67

456 األول456 هند خضير عباس محسن عراقيةأنثى58.9 2005 - 2006علوم الحياة 68

457 األول457 عبير سلمان عبد الجبار سلمان عراقيةأنثى58.7 2005 - 2006علوم الحياة 69
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458 الثانــي458 عدنان عبد الحسين خليل سعد عراقيةذكر58.65 2005 - 2006علوم الحياة 70

459 الثانــي459 فالح جعفر عباس خليل عراقيةذكر58.63 2005 - 2006علوم الحياة 71

460 األول460 أحمد نزار عباس رشيد عراقيةذكر58.53 2005 - 2006علوم الحياة 72

461 األول461 سجا طالب منصور كنزوع عراقيةأنثى58.4 2005 - 2006علوم الحياة 73

462 الثانــي462 أفنان مزهر جبر رزاق عراقيةأنثى58.21 2005 - 2006علوم الحياة 74

463 األول463 عصام محمد حسن جواد عراقيةذكر58.15 2005 - 2006علوم الحياة 75

464 الثانــي464 فارس صباح عبد الحسن سعد عراقيةذكر57.63 2005 - 2006علوم الحياة 76

465 األول465 محمد عبد الرضا عبد سلمان عراقيةذكر57.56 2005 - 2006علوم الحياة 77

466 األول466 نجالء أحمد جزاع دندش عراقيةأنثى57.45 2005 - 2006علوم الحياة 78

467 األول467 رؤى أحمد عباس مرزه عراقيةأنثى57.12 2005 - 2006علوم الحياة 79

468 الثانــي468 علي عبد الرزاق سلطان عيسى عراقيةذكر56.95 2005 - 2006علوم الحياة 80

469 الثانــي469 سرُى محمد علي هادي حسين عراقيةأنثى56.81 2005 - 2006علوم الحياة 81

470 األول470 طلبة عيفان محمد منذور عراقيةأنثى56.47 2005 - 2006علوم الحياة 82

471 الثانــي471 كميلة حسين عبود دنبوس عراقيةأنثى56.37 2005 - 2006علوم الحياة 83

472 الثانــي472 محمد صادق كريم كاظم عراقيةذكر55.72 2005 - 2006علوم الحياة 84

473 الثانــي473 عدي عصام عبد األمير محمد عراقيةذكر55.7 2005 - 2006علوم الحياة 85

474 الثانــي474 حوراء مكاوي موسى فريج عراقيةأنثى55.27 2005 - 2006علوم الحياة 86

475 الثانــي475 حسين عبد القادر علي محيسن عراقيةذكر54.6 2005 - 2006علوم الحياة 87

476 األول476 جاسم عبد العباس عبد اهلل عمران عراقيةذكر85.18 2006 - 2007علوم الحياة 1

477 األول477 حيدر عبد األمير مظهور  عبد اهلل عراقيةذكر81.19 2006 - 2007علوم الحياة 2
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478 األول478 فضاء عبد السادة عذاب محمد عراقيةأنثى79.26 2006 - 2007علوم الحياة 3

479 األول479 رواء موسى محمد ياسين عراقيةأنثى78.98 2006 - 2007علوم الحياة 4

480 األول480 علي عبد الرزاق نوح علي عراقيةذكر77.21 2006 - 2007علوم الحياة 5

481 األول481 أزهار حمدان مجيد عبد الكريم عراقيةأنثى75.76 2006 - 2007علوم الحياة 6

482 األول482 حسين سعيد عباس جودة عراقيةذكر75.2 2006 - 2007علوم الحياة 7

483 األول483 سناء عبد الحميد قارون علوان عراقيةأنثى75.09 2006 - 2007علوم الحياة 8

484 األول484 رامية فاضل عودة كريم عراقيةأنثى74.58 2006 - 2007علوم الحياة 9

485 األول485 منى جابر نعمه حمد عراقيةأنثى74.33 2006 - 2007علوم الحياة 10

486 األول486 رشا مهول هادي لهمود عراقيةأنثى73.93 2006 - 2007علوم الحياة 11

487 األول487 إيمان جعفر حسن هاشم عراقيةأنثى73.73 2006 - 2007علوم الحياة 12

488 األول488 حوراء جاسم محمد محسن عراقيةأنثى73.11 2006 - 2007علوم الحياة 13

489 األول489 شيماء جواد كاظم جبر عراقيةأنثى72.92 2006 - 2007علوم الحياة 14

490 األول490 أسعد ويروش انشيمي عويد عراقيةذكر72.72 2006 - 2007علوم الحياة 15

491 األول491 روكان عبد الرضا عبد الحسين عبد الرسول عراقيةذكر72.35 2006 - 2007علوم الحياة 16

493 األول492 رندة جواد كطران موسى عراقيةأنثى72.3 2006 - 2007علوم الحياة 18

492 األول493 أنتصار ناصر رمضان أحمد عراقيةأنثى72.3 2006 - 2007علوم الحياة 17

494 األول494 زهراء عبد الرضا عبد اهلل يوسف عراقيةأنثى72.24 2006 - 2007علوم الحياة 19

495 األول495 رافد حميد حسن محمد عراقيةذكر72.11 2006 - 2007علوم الحياة 20

496 األول496 زهراء ميثم اسماعيل عباس عراقيةأنثى71.9 2006 - 2007علوم الحياة 21

497 األول497 آيات عبد الجبار جواد كاظم عراقيةأنثى71.74 2006 - 2007علوم الحياة 22
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498 األول498 زينة عيسى عبادي جبر عراقيةأنثى71.48 2006 - 2007علوم الحياة 23

499 األول499 لمياء عبد خلف جواد عراقيةأنثى71.12 2006 - 2007علوم الحياة 24

500 األول500 رشا عبد الهادي كاظم علوان عراقيةأنثى70.8 2006 - 2007علوم الحياة 25

501 األول501 فاطمة رحيم طاهر عراقيةأنثى70.74 2006 - 2007علوم الحياة 26

502 األول502 امال حسين لعيبي ناصح عراقيةأنثى70.69 2006 - 2007علوم الحياة 27

503 األول503 زينب عبد األمير عاشور عبد عراقيةأنثى70.52 2006 - 2007علوم الحياة 28

504 األول504 صفاء هاشم حمد حمود عراقيةأنثى70.42 2006 - 2007علوم الحياة 29

505 األول505 ميثم ناصر نعمه هزاع عراقيةذكر70.17 2006 - 2007علوم الحياة 30

506 األول506 زهراء مظلوم راضي علوش عراقيةأنثى70.07 2006 - 2007علوم الحياة 31

507 األول507 هند سامي كاظم علي عراقيةأنثى69.69 2006 - 2007علوم الحياة 32

508 األول508 أسماء عبد الكاظم عبد الحسن محسن عراقيةأنثى69.65 2006 - 2007علوم الحياة 33

509 األول509 حيدر عبد األمير محمد جاسم عراقيةذكر69.46 2006 - 2007علوم الحياة 34

510 األول510 رشا خليل عبد اهلل حسين عراقيةأنثى69.36 2006 - 2007علوم الحياة 35

511 األول511 رسل عبد الزهرة عبد األمير ماهر عراقيةأنثى69.33 2006 - 2007علوم الحياة 36

512 األول512 صفاء هاشم سماوي عباس عراقيةأنثى69.15 2006 - 2007علوم الحياة 37

513 األول513 علي رضا محمد علوان عراقيةذكر69.12 2006 - 2007علوم الحياة 38

514 األول514 شهالء راضي حمود خضير عراقيةأنثى68.99 2006 - 2007علوم الحياة 39

515 األول515 زمن طالب محمد نعمه عراقيةأنثى68.88 2006 - 2007علوم الحياة 40

516 األول516 أحمد وهاب سعيد علي عراقيةذكر68.72 2006 - 2007علوم الحياة 41

517 األول517 خديجة رشيد سالم علي عراقيةأنثى68.7 2006 - 2007علوم الحياة 42
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518 األول518 كفاح حسن حنون بديوي عراقيةأنثى68.64 2006 - 2007علوم الحياة 43

519 األول519 مهدي عصام فاضل عباس عراقيةذكر68.6 2006 - 2007علوم الحياة 44

520 األول520 علي كاظم عبد اهلل غويلي عراقيةذكر68.32 2006 - 2007علوم الحياة 45

521 األول521 منى زهير عبد عودة عراقيةأنثى68.27 2006 - 2007علوم الحياة 46

522 األول522 رقية علي عبد المصحب جاسم عراقيةأنثى68.19 2006 - 2007علوم الحياة 47

523 األول523 غصون علي عبد األمير صالح عراقيةأنثى68.18 2006 - 2007علوم الحياة 48

524 األول524 نبراس عبد الحميد عبد الجبار جيجو عراقيةأنثى68.12 2006 - 2007علوم الحياة 49

525 األول525 إسراء حسين عبد علي خلف عراقيةأنثى68.04 2006 - 2007علوم الحياة 50

1030102097 األول526 زهراء رحٰمن كريم عزوز عراقيةأنثى67.83 2006 - 2007علوم الحياة 51

527 األول527 شيرين عبد الحليم مظلوم حسن عراقيةأنثى67.67 2006 - 2007علوم الحياة 52

528 األول528 حنان حسون وناس صحو عراقيةأنثى67.65 2006 - 2007علوم الحياة 53

529 األول529 فرقان عبد النبي محسن علي عراقيةأنثى67.58 2006 - 2007علوم الحياة 54

530 األول530 هديل محمد علي عبد علي عيدان عراقيةأنثى67.45 2006 - 2007علوم الحياة 55

531 األول531 تغريد راضي شاهر غافل عراقيةأنثى67.43 2006 - 2007علوم الحياة 56

532 األول532 صبا شايع فارس محيميد عراقيةأنثى67.38 2006 - 2007علوم الحياة 57

533 األول533 نوال مجهول لوطي حسين عراقيةأنثى67.34 2006 - 2007علوم الحياة 58

534 األول534 فائز عبد األمير عباس عبد عراقيةذكر67.3 2006 - 2007علوم الحياة 59

535 األول535 زينب فاضل علي محمد عراقيةأنثى67.06 2006 - 2007علوم الحياة 60

536 األول536 أنوار مديج عجرش هربد عراقيةأنثى67.05 2006 - 2007علوم الحياة 61

537 األول537 إبتسام حميد رستم حمزة عراقيةأنثى66.93 2006 - 2007علوم الحياة 62
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538 األول538 أدد مهنه رباط سلمان عراقيةذكر66.68 2006 - 2007علوم الحياة 63

1030102063 األول539 حوراء عالوي سلمان علوان عراقيةأنثى66.35 2006 - 2007علوم الحياة 64

540 األول540 يسرى جبار نقاوة جبارة عراقيةأنثى66.31 2006 - 2007علوم الحياة 65

541 األول541 رشا عباس عبد زيد خضير عراقيةأنثى66.25 2006 - 2007علوم الحياة 66

542 األول542 بيداء جواد حسن مهدي عراقيةأنثى66.07 2006 - 2007علوم الحياة 67

543 األول543 ميثاق حامد طراد جاسم عراقيةأنثى65.89 2006 - 2007علوم الحياة 68

544 األول544 نورس كاظم علوان عيدان عراقيةأنثى65.69 2006 - 2007علوم الحياة 69

545 األول545 نرجس كاظم حمادي دخن عراقيةأنثى65.67 2006 - 2007علوم الحياة 70

546 األول546 نيران عبد اللطيف عباس علي عراقيةأنثى65.41 2006 - 2007علوم الحياة 71

547 األول547 بشرى علي حسين  طاهر عراقيةأنثى65.41 2006 - 2007علوم الحياة 72

548 األول548 أسعد كاظم عاشور معين عراقيةذكر65.35 2006 - 2007علوم الحياة 73

549 األول549 دالل ناهي طامي عبد عراقيةأنثى65.18 2006 - 2007علوم الحياة 74

550 األول550 سجى عبود حميد هادي عراقيةأنثى65.16 2006 - 2007علوم الحياة 75

551 األول551 أشواق محسن غجيري حسن عراقيةأنثى65.05 2006 - 2007علوم الحياة 76

552 األول552 بشار راجي صالل عبود عراقيةذكر65 2006 - 2007علوم الحياة 77

553 األول553 محمد أمين عبد الحسين أمين عراقيةذكر64.98 2006 - 2007علوم الحياة 78

554 األول554 سالم نعمه عبد النبي كاظم عراقيةذكر64.84 2006 - 2007علوم الحياة 79

555 األول555 رعد سعيد جواد كاظم عراقيةذكر64.83 2006 - 2007علوم الحياة 80

556 األول556 زينب علي وذاح جاسم عراقيةأنثى64.66 2006 - 2007علوم الحياة 81

557 األول557 أميرة فاضل عبد األمير مهدي عراقيةأنثى64.63 2006 - 2007علوم الحياة 82
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558 األول558 أزهار غازي صبيح حسين عراقيةأنثى64.58 2006 - 2007علوم الحياة 83

559 األول559 أسعد كامل هاشم جودة عراقيةذكر64.38 2006 - 2007علوم الحياة 84

560 األول560 أحمد مهدي هاشم علوان عراقيةذكر64.36 2006 - 2007علوم الحياة 85

561 األول561 أشواق طالب علي مكشور عراقيةأنثى64.28 2006 - 2007علوم الحياة 86

562 األول562 حنين شاكر حميد كاظم عراقيةأنثى64.15 2006 - 2007علوم الحياة 87

563 األول563 زينب علي حسيْن علي عراقيةأنثى64.1 2006 - 2007علوم الحياة 88

564 األول564 عبير جندي مخيف عيسى عراقيةأنثى63.98 2006 - 2007علوم الحياة 89

565 األول565 سهاد عبد الحسن نايف سفاح عراقيةأنثى63.92 2006 - 2007علوم الحياة 90

566 األول566 عباس مكي كريم جواد عراقيةذكر63.73 2006 - 2007علوم الحياة 91

567 األول567 حميد مجيد هادي مهدي عراقيةذكر63.42 2006 - 2007علوم الحياة 92

568 األول568 زينب سامي نوري عبد عراقيةأنثى63.36 2006 - 2007علوم الحياة 93

569 األول569 هدى نضال سعد عبد الرحمن عراقيةأنثى63.24 2006 - 2007علوم الحياة 94

570 األول570 زهراء راضي ماهي ليلو عراقيةأنثى63.17 2006 - 2007علوم الحياة 95

571 األول571 مروة صاحب محمد عباس عراقيةأنثى63.1 2006 - 2007علوم الحياة 96

572 األول572 علي عباس حنون حسون عراقيةذكر63.03 2006 - 2007علوم الحياة 97

573 األول573 فاطمه زهير محمد عبد المصحب عراقيةأنثى62.99 2006 - 2007علوم الحياة 98

574 األول574 زينب حسين علًي رضا عراقيةأنثى62.87 2006 - 2007علوم الحياة 99

575 األول575 رباب جبار غضبان َكزار عراقيةأنثى62.85 2006 - 2007علوم الحياة 100

576 األول576 زهراء عبد اهلل عباس عبد الحسين عراقيةأنثى62.84 2006 - 2007علوم الحياة 101

577 األول577 ميثاق جعفر دخل درويش عراقيةأنثى62.79 2006 - 2007علوم الحياة 102
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578 األول578 محمد رمضان عبد علي هريط عراقيةذكر62.74 2006 - 2007علوم الحياة 103

579 األول579 سامر شكيب كاظم عبد علي عراقيةذكر62.66 2006 - 2007علوم الحياة 104

580 األول580 هدى عبد علي سلمان داود عراقيةأنثى62.6 2006 - 2007علوم الحياة 105

581 األول581 حوراء مهدي كوري سلمان عراقيةأنثى62.5 2006 - 2007علوم الحياة 106

582 األول582 أيسر عدنان حسين ناصر عراقيةأنثى62.45 2006 - 2007علوم الحياة 107

583 األول583 سارة داخل حسين مخيلف عراقيةأنثى62.39 2006 - 2007علوم الحياة 108

585 الثانــي584 أزهار قاسم حسن سعيد عراقيةأنثى62.37 2006 - 2007علوم الحياة 110

584 األول585 ليلى بدر عاصي حمود عراقيةأنثى62.37 2006 - 2007علوم الحياة 109

586 األول586 ميثم علي محمد عبيد عراقيةذكر61.96 2006 - 2007علوم الحياة 111

587 األول587 أشواق ناظم علي علكم عراقيةأنثى61.43 2006 - 2007علوم الحياة 112

589 األول588 دعاء صبيح مجيد حسن عراقيةأنثى61.4 2006 - 2007علوم الحياة 114

588 األول589 أصيل إبراهيم حميد عبد الغني عراقيةأنثى61.4 2006 - 2007علوم الحياة 113

590 األول590 سراب شاكر شاني صافي عراقيةأنثى61.39 2006 - 2007علوم الحياة 115

591 األول591 أياد كامل مطر عبد اهلل عراقيةذكر61.26 2006 - 2007علوم الحياة 116

592 األول592 حوراء ناجح مهدي حسان عراقيةأنثى61.22 2006 - 2007علوم الحياة 117

593 األول593 إنتظار علي فزع عبد الحسن عراقيةأنثى61.2 2006 - 2007علوم الحياة 118

594 األول594 كرار نجم نجف زوار عراقيةذكر61.09 2006 - 2007علوم الحياة 119

595 األول595 هدى عبود حميد هادي عراقيةأنثى61.07 2006 - 2007علوم الحياة 120

596 األول596 إبتسام جبر عبيد حسين عراقيةأنثى61.07 2006 - 2007علوم الحياة 121

597 األول597 حنان هادي عبيد زايد عراقيةأنثى60.95 2006 - 2007علوم الحياة 122
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598 األول598 إسراء محمد عطية حسين عراقيةأنثى60.94 2006 - 2007علوم الحياة 123

599 األول599 أزهار نعمه نور حسن عراقيةأنثى60.92 2006 - 2007علوم الحياة 124

600 األول600 بشرى مكسر رشك عبد اهلل عراقيةأنثى60.84 2006 - 2007علوم الحياة 125

601 الثانــي601 عادل حسن جاسم كاظم عراقيةذكر60.78 2006 - 2007علوم الحياة 126

602 األول602 حيدر حسن عبد اهلل سعود عراقيةذكر60.76 2006 - 2007علوم الحياة 127

603 األول603 حوراء محمد رضا مهدي حسين عراقيةأنثى60.69 2006 - 2007علوم الحياة 128

604 األول604 أنوار محمد جاسم مرير عراقيةأنثى60.45 2006 - 2007علوم الحياة 129

605 األول605 علي حسن عالوي حمود عراقيةذكر60.42 2006 - 2007علوم الحياة 130

606 األول606 هناء عباس هجار محيل عراقيةأنثى60.4 2006 - 2007علوم الحياة 131

607 األول607 إيناس سالم حنتوش مرزوك عراقيةأنثى60.34 2006 - 2007علوم الحياة 132

609 الثانــي608 نزار صالح مهدي بدر عراقيةذكر60.33 2006 - 2007علوم الحياة 134

608 الثانــي609 أزهار كريم هادي حسين عراقيةأنثى60.33 2006 - 2007علوم الحياة 133

610 األول610 غصون نعمه عباس حمادي عراقيةأنثى60.32 2006 - 2007علوم الحياة 135

611 األول611 حنان عباس جودة جلوب عراقيةأنثى60.1 2006 - 2007علوم الحياة 136

612 األول612 زينب حسين محمد جاسم عراقيةأنثى60.03 2006 - 2007علوم الحياة 137

613 األول613 عباس فاضل معلون عبد الحسن عراقيةذكر59.91 2006 - 2007علوم الحياة 138

614 األول614 منال هادي طالب حسن عراقيةأنثى59.88 2006 - 2007علوم الحياة 139

615 األول615 سناء عباس هادي جعفر عراقيةأنثى59.63 2006 - 2007علوم الحياة 140

617 األول616 علي عبد الحر شنو جريح عراقيةذكر59.6 2006 - 2007علوم الحياة 142

616 الثانــي617 صباح أنور قلي عزيز عراقيةأنثى59.6 2006 - 2007علوم الحياة 141
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618 األول618 ثامر جياد مدلول جياد عراقيةذكر59.47 2006 - 2007علوم الحياة 143

619 األول619 سمية ضياء عبود كاظم عراقيةأنثى59.44 2006 - 2007علوم الحياة 144

620 األول620 ميس علي عبد الحسين كاظم عراقيةأنثى59.25 2006 - 2007علوم الحياة 145

621 األول621 ُيعلى فاضل عبد القادر جودي عراقيةأنثى59.09 2006 - 2007علوم الحياة 146

622 األول622 رواء حميد حسين عباس عراقيةأنثى58.94 2006 - 2007علوم الحياة 147

623 الثانــي623 تحسين علي فزع عبد الحسن عراقيةأنثى58.93 2006 - 2007علوم الحياة 148

624 األول624 عهود جبار علي عبيد عراقيةأنثى58.91 2006 - 2007علوم الحياة 149

625 األول625 بشرى حياوي خضير عباس عراقيةأنثى58.77 2006 - 2007علوم الحياة 150

626 األول626 أسيل عبد األمير أمين يوسف عراقيةأنثى58.67 2006 - 2007علوم الحياة 151

627 األول627 رندة محسن جداح سرحان عراقيةأنثى58.41 2006 - 2007علوم الحياة 152

628 الثانــي628 منى نعمه عباس حمادي عراقيةأنثى58.4 2006 - 2007علوم الحياة 153

630 األول629 سوسن نعمه مطرود حمزة عراقيةأنثى58.31 2006 - 2007علوم الحياة 155

631 الثانــي630 هديل عدنان عبد حمد عراقيةأنثى58.1 2006 - 2007علوم الحياة 156

629 الثانــي631 هيبت خير اهلل مارد ظاهر عراقيةأنثى58.03 2006 - 2007علوم الحياة 154

632 األول632 سماح عبد الحسين عبد الواحد عياس عراقيةأنثى57.95 2006 - 2007علوم الحياة 157

633 األول633 نبأ حسين عبد علي حسين عراقيةأنثى57.94 2006 - 2007علوم الحياة 158

634 األول634 حيدر ثائر علي سلمان عراقيةذكر57.89 2006 - 2007علوم الحياة 159

635 الثانــي635 محمد قاسم إبراهيم حسون عراقيةذكر57.76 2006 - 2007علوم الحياة 160

636 الثانــي636 إيناس ستار حسون عبد اهلل عراقيةأنثى57.71 2006 - 2007علوم الحياة 161

637 األول637 بيداء سلمان عبود راضي عراقيةأنثى57.7 2006 - 2007علوم الحياة 162
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638 األول638 نورس محمد كاظم هادي عراقيةذكر57.58 2006 - 2007علوم الحياة 163

639 األول639 عتاب عبد الحسين عبود سلمان عراقيةأنثى57.51 2006 - 2007علوم الحياة 164

640 الثانــي640 إيالف مخلص إنتصار قاسم عراقيةأنثى57.49 2006 - 2007علوم الحياة 165

641 الثانــي641 سوزان هادي حاذور حموة عراقيةأنثى56.91 2006 - 2007علوم الحياة 166

642 الثانــي642 محمد ياسر عبد علي علي عراقيةذكر56.23 2006 - 2007علوم الحياة 167

643 الثانــي643 أحمد حسن جاسم محمد عراقيةذكر56.15 2006 - 2007علوم الحياة 168

644 الثانــي644 وسن عبد الحسين حيدر حمزة عراقيةأنثى56.1 2006 - 2007علوم الحياة 169

645 األول645 حيدر طالب عبد األمير أحمد عراقيةذكر56.04 2006 - 2007علوم الحياة 170

646 الثانــي646 نزار دخل عبد اهلل هاشم عراقيةذكر55.69 2006 - 2007علوم الحياة 171

647 الثانــي647 محمد عادل محمد حسين عباس عراقيةذكر55.38 2006 - 2007علوم الحياة 172

648 الثانــي648 صبا حسين عبد علي عبد عراقيةأنثى55.37 2006 - 2007علوم الحياة 173

649 الثانــي649 محمود رضا سعيد عباس عراقيةذكر55.28 2006 - 2007علوم الحياة 174

650 الثانــي650 وسام جواد كاظم جاسم عراقيةأنثى55.14 2006 - 2007علوم الحياة 175

651 الثانــي651 زهراء حسين عباس خضير عراقيةأنثى54.97 2006 - 2007علوم الحياة 176

652 الثانــي652 نور حكمت صاحب ناصر عراقيةأنثى54.58 2006 - 2007علوم الحياة 177

653 الثانــي653 مهند فاضل فواز إبراهيم عراقيةذكر54.22 2006 - 2007علوم الحياة 178

654 الثانــي654 خديجة عبد الحسين كظوم صالح عراقيةأنثى54.13 2006 - 2007علوم الحياة 179

1010102001 الثانــي655 ايمان محمد عبد عون حبيب عراقيةأنثى52.87 2006 - 2007علوم الحياة 180

1040102049 األول656 زينب عدوان طعمة جعيول عراقيةأنثى84.184 2007 - 2008علوم الحياة 1

40102062 األول657 صباح فاضل عبد الحسين كاظم عراقيةذكر83.576 2007 - 2008علوم الحياة 2
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40102095 األول658 نداء كريم عيدان محمد عراقيةذكر83.436 2007 - 2008علوم الحياة 3

40102109 األول659 هدى جالل صاحب عزيز عراقيةأنثى83.169 2007 - 2008علوم الحياة 4

40102053 األول660 سلوى جبير حنون مشعان عراقيةأنثى82.55 2007 - 2008علوم الحياة 5

40102014 األول661 أنسام عبد األمير هاشم محمد عراقيةأنثى81.42 2007 - 2008علوم الحياة 6

40102013 األول662 آمنة سلطان كاظم سلطان عراقيةذكر80.546 2007 - 2008علوم الحياة 7

40102018 األول663 ثناء عبد السادة خدام سلمان عراقيةأنثى79.981 2007 - 2008علوم الحياة 8

40102045 األول664 زيد ناظم محمد هاتف عراقيةذكر79.843 2007 - 2008علوم الحياة 9

40102069 األول665 ُعال علي جاسم مهدي عراقيةذكر79.746 2007 - 2008علوم الحياة 10

40102118 األول666 رؤى عبد األمير جواد كاظم عراقيةذكر79.739 2007 - 2008علوم الحياة 11

40102017 األول667 إيهاب كامل شاهين خضير عراقيةذكر79.279 2007 - 2008علوم الحياة 12

40102067 األول668 عبير علي عواد فاضل عراقيةأنثى79.261 2007 - 2008علوم الحياة 13

40102058 األول669 شيماء جاسم محمد جمعة عراقيةأنثى79.215 2007 - 2008علوم الحياة 14

40102002 األول670 أحمد حميد جاسم عباس عراقيةذكر78.806 2007 - 2008علوم الحياة 15

40102047 األول671 زينب عبد علي عباس عبد عراقيةأنثى78.566 2007 - 2008علوم الحياة 16

40102027 األول672 حوراء محمد مزهر هادي عراقيةأنثى78.139 2007 - 2008علوم الحياة 17

40102066 األول673 عبير عبد أليمة كاظم حميد عراقيةأنثى77.476 2007 - 2008علوم الحياة 18

40102025 األول674 حوراء عقيل عبد عباس عراقيةأنثى77.147 2007 - 2008علوم الحياة 19

40102033 األول675 رجاء عليوي ضامد راضي عراقيةأنثى77.116 2007 - 2008علوم الحياة 20

40102012 األول676 أمل عبد األمير عبد الحسين جاسم عراقيةأنثى77.035 2007 - 2008علوم الحياة 21

40102068 األول677 عقيل مسلم علي هادي عراقيةذكر77.032 2007 - 2008علوم الحياة 22
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40102077 األول678 علياء عقيل عبد عباس عراقيةأنثى76.85 2007 - 2008علوم الحياة 23

40102098 األول679 نور الهدى محسن جاسم محمد عراقيةأنثى76.32 2007 - 2008علوم الحياة 24

40102044 األول680 زهير عدنان عبيد حداوي عراقيةذكر75.193 2007 - 2008علوم الحياة 25

40102042 األول681 زهراء رضا رجب علي عراقيةأنثى74.889 2007 - 2008علوم الحياة 26

40102102 األول682 نور ظاهر حبيب فاضل عراقيةذكر74.168 2007 - 2008علوم الحياة 27

40102023 األول683 حوراء حسين كاظم حسون عراقيةأنثى73.779 2007 - 2008علوم الحياة 28

40102106 األول684 هبة عزيز مهدي ابريهي عراقيةأنثى73.472 2007 - 2008علوم الحياة 29

40102097 األول685 نور أحمد مهدي كاظم عراقيةذكر73.36 2007 - 2008علوم الحياة 30

40102008 األول686 إسراء محمد نجم عبد اهلل عراقيةأنثى72.989 2007 - 2008علوم الحياة 31

40102029 األول687 دعاء عبد الحميد جواد محمود عراقيةأنثى72.884 2007 - 2008علوم الحياة 32

40102052 األول688 ُسرى صاحب حسين علي عراقيةذكر71.835 2007 - 2008علوم الحياة 33

40102065 األول689 عبير سعد عبيد علي عراقيةأنثى71.547 2007 - 2008علوم الحياة 34

40102101 األول690 نور طاهر رسول حسين عراقيةأنثى71.536 2007 - 2008علوم الحياة 35

40102026 األول691 حوراء محمد رضا كاظم عراقيةأنثى71.534 2007 - 2008علوم الحياة 36

40102038 األول692 رغد عبد الكريم عطية حسين عراقيةأنثى71.248 2007 - 2008علوم الحياة 37

40102007 األول693 إسراء فوزي شوشان ناصر عراقيةأنثى70.542 2007 - 2008علوم الحياة 38

40102087 األول694 مصطفى كريم مشتت علي عراقيةذكر70.035 2007 - 2008علوم الحياة 39

40102076 األول695 علياء عبد الحافظ أيوب يوسف عراقيةذكر69.778 2007 - 2008علوم الحياة 40

40102006 األول696 إسراء عزيز محمد جاسم عراقيةأنثى69.317 2007 - 2008علوم الحياة 41

40102048 األول697 زينب عبد األمير محمد علي عزوز عراقيةأنثى69.296 2007 - 2008علوم الحياة 42
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40102010 األول698 أكرم محسن حوران مطلك عراقيةذكر69.284 2007 - 2008علوم الحياة 43

40102057 األول699 شروق يوسف نعمة جبر عراقيةأنثى69.12 2007 - 2008علوم الحياة 44

40102115 األول700 يحيى بشير عبد الحسين عبادي عراقيةذكر68.764 2007 - 2008علوم الحياة 45

40102001 األول701 إبتسام رزاق ياسر غضبان عراقيةأنثى67.968 2007 - 2008علوم الحياة 46

40102031 األول702 رؤى جواد كاظم حميد عراقيةذكر67.792 2007 - 2008علوم الحياة 47

40102108 األول703 هبة يعقوب يوسف محي عراقيةأنثى67.716 2007 - 2008علوم الحياة 48

40102091 األول704 ميس سمير زغير خلف عراقيةذكر67.424 2007 - 2008علوم الحياة 49

40102046 الثانــي705 زينب حسن مهدي حسين عراقيةأنثى67.419 2007 - 2008علوم الحياة 50

40102074 األول706 علياء حسين عطيوي ايدام عراقيةذكر66.762 2007 - 2008علوم الحياة 51

40102050 األول707 زينة حسين علي مهدي عراقيةأنثى66.51 2007 - 2008علوم الحياة 52

30102188 األول708 نسيم ناصر هادي هاشم عراقيةذكر66.068 2007 - 2008علوم الحياة 53

40102021 األول709 حنان أحمد بدران علي عراقيةأنثى65.983 2007 - 2008علوم الحياة 54

40102028 األول710 حيدر مرتضى علي ابو القاسم عراقيةذكر65.354 2007 - 2008علوم الحياة 55

1040102037 األول711 رشا حميد سعيد حمادي عراقيةأنثى65.348 2007 - 2008علوم الحياة 56

40102055 األول712 سهى حسن علوان فتال عراقيةأنثى64.994 2007 - 2008علوم الحياة 57

40102075 األول713 علياء عباس حديد شناوة عراقيةذكر64.926 2007 - 2008علوم الحياة 58

40102041 األول714 زبيدة محمد ناظم شاكر عراقيةذكر64.851 2007 - 2008علوم الحياة 59

40102088 األول715 مقدام محي علي ناصر عراقيةذكر63.987 2007 - 2008علوم الحياة 60

40102078 األول716 عماد حسون متعب علي عراقيةذكر63.689 2007 - 2008علوم الحياة 61

40102015 األول717 إيمان محمد جاسم كيطي عراقيةأنثى63.534 2007 - 2008علوم الحياة 62
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40102107 األول718 هبة هاشم حسن حمادة عراقيةأنثى63.295 2007 - 2008علوم الحياة 63

40102056 األول719 شذى حسين علي عباس عراقيةأنثى63.108 2007 - 2008علوم الحياة 64

40102011 الثانــي720 آالء عبد الحسين سلمان ابراهيم عراقيةأنثى62.913 2007 - 2008علوم الحياة 65

40102112 األول721 وحيدة نجاح خماس حمود عراقيةأنثى62.846 2007 - 2008علوم الحياة 66

40102081 الثانــي722 فاطمة ماجد رسمي مجيد عراقيةأنثى62.778 2007 - 2008علوم الحياة 67

40102092 الثانــي723 نادية عباس طاهر شنيشل عراقيةأنثى62.606 2007 - 2008علوم الحياة 68

40102103 األول724 نور عبد الرضا عبد الحسن علي عراقيةذكر62.345 2007 - 2008علوم الحياة 69

40102084 الثانــي725 مريم صالح عبد الحسن علي عراقيةأنثى62.335 2007 - 2008علوم الحياة 70

40102080 الثانــي726 فاطمة عصام سلطان عيسى عراقيةأنثى62.321 2007 - 2008علوم الحياة 71

40102059 الثانــي727 شيماء عماد أحمد عباس عراقيةأنثى62.211 2007 - 2008علوم الحياة 72

40102083 األول728 مرتضى علي فزع عبد الحسن عراقيةذكر62.133 2007 - 2008علوم الحياة 73

40102114 األول729 ياسر سمير هاشم مهدي عراقيةذكر61.925 2007 - 2008علوم الحياة 74

40102035 الثانــي730 رسل رياض حسن مجيد عراقيةذكر61.915 2007 - 2008علوم الحياة 75

40102100 األول731 نور حسين محمد علي شاهر عراقيةذكر61.911 2007 - 2008علوم الحياة 76

30102228 األول732 مشتاق عبد الصاحب جدوع جواد عراقيةذكر60.905 2007 - 2008علوم الحياة 77

40102079 الثانــي733 غيث أحمد رحيم علي عراقيةذكر60.845 2007 - 2008علوم الحياة 78

40102099 الثانــي734 نور جبار سالم صعيب عراقيةذكر60.659 2007 - 2008علوم الحياة 79

30102158 األول735 لؤي عبد الجليل ضايل حميد عراقيةذكر60.518 2007 - 2008علوم الحياة 80

30102229 األول736 مهند ماجد عبد نجم عراقيةذكر60.463 2007 - 2008علوم الحياة 81

40102051 األول737 زينة نعمة قاسم سدخان عراقيةأنثى60 2007 - 2008علوم الحياة 82
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30102224 األول738 حوراء عبد الخالق عبد الغني عبد الجبار عراقيةأنثى59.885 2007 - 2008علوم الحياة 83

40102093 الثانــي739 ناهدة صالح مهدي مطرود عراقيةذكر59.742 2007 - 2008علوم الحياة 84

40102034 الثانــي740 رحاب قاسم محمد محي عراقيةأنثى59.602 2007 - 2008علوم الحياة 85

40102009 األول741 أسماء عبد األمير عبد الحسين سلمان عراقيةأنثى59.482 2007 - 2008علوم الحياة 86

40102082 الثانــي742 كفاية فاروق مجيد حمزة عراقيةذكر59.43 2007 - 2008علوم الحياة 87

40102104 األول743 نورا عباس رشيد عبيس عراقيةذكر59.345 2007 - 2008علوم الحياة 88

40102005 األول744 أريج محمود محمد علي كاظم عراقيةذكر59 2007 - 2008علوم الحياة 89

40102089 الثانــي745 منار شاطي حمزة عواد عراقيةأنثى58.696 2007 - 2008علوم الحياة 90

30102226 الثانــي746 صابرين قاسم محسن عباس عراقيةأنثى58.451 2007 - 2008علوم الحياة 91

40102110 األول747 هديل حسين عبد النبي محسن عراقيةأنثى58.271 2007 - 2008علوم الحياة 92

40102071 الثانــي748 علي طالب عبيد هادي عراقيةذكر58.147 2007 - 2008علوم الحياة 93

40102054 الثانــي749 سندس سعدون عبد الباقي صادق عراقيةأنثى58.107 2007 - 2008علوم الحياة 94

40102096 الثانــي750 نغم صباح عبيد فياض عراقيةذكر57.961 2007 - 2008علوم الحياة 95

30102163 الثانــي751 محمد جواد كاظم باصي عراقيةذكر57.574 2007 - 2008علوم الحياة 96

30102221 الثانــي752 أحمد سامي ياسين عيسى عراقيةذكر57.528 2007 - 2008علوم الحياة 97

40102016 الثانــي753 إيهاب عبد إبراهيم حسن عراقيةذكر57.473 2007 - 2008علوم الحياة 98

40102105 األول754 نورس عبد الكاظم عبد شياع عراقيةأنثى56.894 2007 - 2008علوم الحياة 99

30102230 الثانــي755 وسن عالء محمد طه عراقيةأنثى56.648 2007 - 2008علوم الحياة 100

40102086 الثانــي756 مصطفى راقب وهيب حسن عراقيةذكر56.17 2007 - 2008علوم الحياة 101

40102043 األول757 زهراء مهدي حسن مصطفى عراقيةأنثى56.112 2007 - 2008علوم الحياة 102
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10102005 الثانــي758 أحمد حسين عبد جابر عراقيةذكر55.761 2007 - 2008علوم الحياة 103

40102094 الثانــي759 نبراس رضا عبد األمير رضا عراقيةأنثى55.402 2007 - 2008علوم الحياة 104

30102222 الثانــي760 أحمد يعقوب ناصر غالب عراقيةذكر55.193 2007 - 2008علوم الحياة 105

20102005 األول761 رباب عبد الرضا عبد المهدي صالح عراقيةأنثى54.437 2007 - 2008علوم الحياة 106

40102070 الثانــي762 علي حاتم حسين كزار عراقيةذكر54.083 2007 - 2008علوم الحياة 107

50102098 األول763 عقيل عبد نعمة محيسن عراقيةذكر86.2 2008 - 2009علوم الحياة 1

50102111 األول764 علياء عزيز جبير علي عراقيةأنثى86.145 2008 - 2009علوم الحياة 2

50102013 األول765 آالء عدنان عباس كريم عراقيةأنثى82.044 2008 - 2009علوم الحياة 3

50102040 األول766 حيدر عبد المنعم محمد عبد المنعم عراقيةذكر81.193 2008 - 2009علوم الحياة 4

50102116 األول767 فاطمة عادل قاسم محمد عراقيةأنثى80.276 2008 - 2009علوم الحياة 5

50102092 األول768 عالية مكي حسن جعفر عراقيةأنثى79.401 2008 - 2009علوم الحياة 6

50102065 األول769 زينب أمين حسون جودة عراقيةأنثى79.306 2008 - 2009علوم الحياة 7

50102009 األول770 أشواق عبد الرضا جبار احمد عراقيةأنثى77.267 2008 - 2009علوم الحياة 8

50102121 األول771 كرار حسين حنيت كاظم عراقيةذكر77.13 2008 - 2009علوم الحياة 9

50102025 األول772 جيهان حسين مرزة جاسم عراقيةأنثى76.854 2008 - 2009علوم الحياة 10

50102159 األول773 همام علي هادي محمد عراقيةذكر76.13 2008 - 2009علوم الحياة 11

50102125 األول774 مالك عبد اهلل عذبي جعفر عراقيةذكر75.356 2008 - 2009علوم الحياة 12

50102047 األول775 دنيا مهدي هاشم فياض عراقيةأنثى75.342 2008 - 2009علوم الحياة 13

50102027 األول776 حسن علي جياد عباس عراقيةذكر74.874 2008 - 2009علوم الحياة 14

50102152 األول777 هبة عبد الرسول جواد كاظم عراقيةأنثى74.741 2008 - 2009علوم الحياة 15
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50102071 األول778 زينب محمد جواد مهدي حسين عراقيةأنثى74.23 2008 - 2009علوم الحياة 16

50102109 األول779 علي ياسر عبد علي علي عراقيةذكر74.003 2008 - 2009علوم الحياة 17

50102166 األول780 والء هاشم محمد محسن عراقيةأنثى73.974 2008 - 2009علوم الحياة 18

50102063 األول781 زهراء مقبل محمد حسين عراقيةأنثى73.862 2008 - 2009علوم الحياة 19

50102127 األول782 محمد محمد هاشم عباس عراقيةذكر73.857 2008 - 2009علوم الحياة 20

50102072 األول783 زينب نعمة دخل درويش عراقيةأنثى73.845 2008 - 2009علوم الحياة 21

50102155 األول784 هدى جابر نعمة حمد عراقيةأنثى73.391 2008 - 2009علوم الحياة 22

50102041 األول785 حيدر عكاب عنيد طالب عراقيةذكر73.193 2008 - 2009علوم الحياة 23

50102069 األول786 زينب عبد الحسن وطبان عبد زيد عراقيةأنثى73.039 2008 - 2009علوم الحياة 24

50102081 األول787 ُسرى عبد الحسين عبد الصاحب عبد الحسين عراقيةأنثى72.541 2008 - 2009علوم الحياة 25

50102094 األول788 عذراء عباس حسين حمزة عراقيةأنثى72.37 2008 - 2009علوم الحياة 26

50102123 األول789 كمال حسن هاشم كاظم عراقيةذكر72.357 2008 - 2009علوم الحياة 27

50102131 األول790 مروة محمد شهيد مهدي عراقيةأنثى71.839 2008 - 2009علوم الحياة 28

50102142 األول791 مهند مجيد حميد حسين عراقيةذكر71.585 2008 - 2009علوم الحياة 29

50102086 األول792 سلمى مهدي صاحب عبد عراقيةأنثى71.299 2008 - 2009علوم الحياة 30

50102160 األول793 وجدان طالب عبد الكاظم حسين عراقيةأنثى71.192 2008 - 2009علوم الحياة 31

50102117 األول794 فاطمة عبود جبر غالي عراقيةأنثى70.994 2008 - 2009علوم الحياة 32

50102016 األول795 أنفال صالح محمد حسون عراقيةأنثى70.957 2008 - 2009علوم الحياة 33

50102074 األول796 زينة ربيع نعمة حسون عراقيةأنثى70.891 2008 - 2009علوم الحياة 34

50102114 األول797 غسان محمد نوري عنبر عراقيةذكر70.416 2008 - 2009علوم الحياة 35
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50102115 األول798 غفران خضير جبر عواد عراقيةأنثى70.123 2008 - 2009علوم الحياة 36

50102066 األول799 زينب حسين عباس مهدي عراقيةأنثى69.75 2008 - 2009علوم الحياة 37

50102050 األول800 رؤى سعيد مجيد صاحب عراقيةأنثى69.665 2008 - 2009علوم الحياة 38

50102148 األول801 نور عبد الكاظم محمد جواد صالح عراقيةأنثى69.642 2008 - 2009علوم الحياة 39

50102038 األول802 حوراء عبد الباري عقلة ابراهيم عراقيةأنثى69.411 2008 - 2009علوم الحياة 40

50102023 األول803 جاسم محمد عودة جلوب عراقيةذكر69.408 2008 - 2009علوم الحياة 41

50102118 األول804 فاطمة علي حَسين عالوي عراقيةأنثى69.177 2008 - 2009علوم الحياة 42

50102039 األول805 حوراء قاسم جليل عباس عراقيةأنثى69.08 2008 - 2009علوم الحياة 43

50102030 األول806 حسنين علي نعمة مشتت عراقيةذكر68.768 2008 - 2009علوم الحياة 44

50102112 األول807 علياء محمد جواد كاظم عراقيةأنثى68.738 2008 - 2009علوم الحياة 45

50102045 األول808 دعاء رزاق محمد عبد الرزاق عراقيةأنثى68.57 2008 - 2009علوم الحياة 46

50102104 األول809 علي سلمان محمد حسين كريدي عراقيةذكر68.539 2008 - 2009علوم الحياة 47

50102133 األول810 مصطفى صالح محي جعفر عراقيةذكر68.44 2008 - 2009علوم الحياة 48

50102141 األول811 مهند جبار جواد علي عراقيةذكر68.438 2008 - 2009علوم الحياة 49

50102036 األول812 حوراء صالح حسن كيطان عراقيةأنثى68.104 2008 - 2009علوم الحياة 50

50102103 الثانــي813 علي رحٰمن محمد علوان عراقيةذكر67.962 2008 - 2009علوم الحياة 51

50102144 األول814 نايفة سرحان كاظم كريم عراقيةأنثى67.942 2008 - 2009علوم الحياة 52

50102084 األول815 سعاد مجيد جواد موسى عراقيةأنثى67.927 2008 - 2009علوم الحياة 53

50102029 األول816 حسنين عبد الحسين أحمد محسن عراقيةذكر67.804 2008 - 2009علوم الحياة 54

50102044 الثانــي817 دعاء حازم مجيد صالح عراقيةأنثى67.71 2008 - 2009علوم الحياة 55
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50102120 األول818 فوزية حسن هادي محمد عراقيةأنثى67.665 2008 - 2009علوم الحياة 56

50102075 األول819 زينة رشيد مرتضى هادي عراقيةأنثى67.608 2008 - 2009علوم الحياة 57

50102042 األول820 حيدر قاسم شنغاب مكيف عراقيةذكر67.554 2008 - 2009علوم الحياة 58

50102113 األول821 عمر نعيم عطية جالب عراقيةذكر67.517 2008 - 2009علوم الحياة 59

50102061 األول822 زهراء كاظم هاتف عبد علي عراقيةأنثى67.279 2008 - 2009علوم الحياة 60

50102090 األول823 صبا محمود شاكر محمود عراقيةأنثى67.253 2008 - 2009علوم الحياة 61

50102119 األول824 فالح عيدان حسن جعفر عراقيةأنثى67.097 2008 - 2009علوم الحياة 62

50102022 األول825 تماضر حسن شاطى عبد عراقيةأنثى66.781 2008 - 2009علوم الحياة 63

50102073 األول826 زينب يوسف حسن مهدي عراقيةأنثى66.77 2008 - 2009علوم الحياة 64

50102067 األول827 زينب سالم عباس ضيدان عراقيةأنثى66.594 2008 - 2009علوم الحياة 65

50102089 األول828 شيماء علي إبراهيم عباس عراقيةأنثى66.45 2008 - 2009علوم الحياة 66

50102129 األول829 مروة سعد حاتم حسين عراقيةأنثى65.821 2008 - 2009علوم الحياة 67

50102011 األول830 أكرم حسن عبيد شهاب عراقيةذكر65.588 2008 - 2009علوم الحياة 68

50102135 األول831 مصطفى محمد مهدي ما شاء اهلل عراقيةذكر65.187 2008 - 2009علوم الحياة 69

50102132 األول832 مروان كاظم جاسم عبد الكاظم عراقيةذكر65.07 2008 - 2009علوم الحياة 70

50102062 الثانــي833 زهراء مجلي حسين داود عراقيةأنثى64.994 2008 - 2009علوم الحياة 71

50102024 األول834 جنان كريم جليل راضي عراقيةأنثى64.968 2008 - 2009علوم الحياة 72

50102008 األول835 أسماء خضر عيف عالي عراقيةأنثى64.933 2008 - 2009علوم الحياة 73

50102170 األول836 شيماء حسن علي باقر عراقيةأنثى64.862 2008 - 2009علوم الحياة 74

50102108 األول837 علي فالح حسن عبد الحسين عراقيةذكر64.62 2008 - 2009علوم الحياة 75
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50102048 األول838 ذو الفقار جواد كاظم شعالن عراقيةذكر64.492 2008 - 2009علوم الحياة 76

50102096 األول839 عذراء نعمة كاظم حميدي عراقيةأنثى64.482 2008 - 2009علوم الحياة 77

50102082 األول840 ُسرى محمد عباس مرزة عراقيةأنثى64.379 2008 - 2009علوم الحياة 78

50102157 األول841 هدى صباح شهاب الدين احمد عراقيةأنثى64.253 2008 - 2009علوم الحياة 79

50102140 األول842 مها جاسم محمد ذعذاع عراقيةأنثى63.995 2008 - 2009علوم الحياة 80

50102139 الثانــي843 منتهى عطية عبد خابط عراقيةأنثى63.82 2008 - 2009علوم الحياة 81

50102060 األول844 زهراء علي حَسين سفيح عراقيةأنثى63.788 2008 - 2009علوم الحياة 82

50102153 األول845 هبة عبد الرضا عبد علي حسون عراقيةأنثى63.673 2008 - 2009علوم الحياة 83

50102080 األول846 سبأ طالب أحمد عبد الرزاق عراقيةأنثى63.429 2008 - 2009علوم الحياة 84

50102137 الثانــي847 منى عبد الجبار دويح عبد الصاحب عراقيةأنثى63.343 2008 - 2009علوم الحياة 85

50102078 الثانــي848 سامر باسم لفتة حسن عراقيةذكر63.308 2008 - 2009علوم الحياة 86

50102154 األول849 هبة عبد علي عبد الهادي عبود عراقيةأنثى63.167 2008 - 2009علوم الحياة 87

50102130 الثانــي850 مروة محمد حسن عبد عراقيةأنثى63.092 2008 - 2009علوم الحياة 88

50102026 الثانــي851 حسام كريم لطيف حسين عراقيةذكر63.005 2008 - 2009علوم الحياة 89

50102017 األول852 أنوار عبد الكاظم رحيم جالب عراقيةأنثى63.001 2008 - 2009علوم الحياة 90

50102161 الثانــي853 ورود ربيع عبد المنعم عبد المحسن عراقيةأنثى62.994 2008 - 2009علوم الحياة 91

50102043 الثانــي854 خلود عواد محيسن فريخ عراقيةأنثى62.98 2008 - 2009علوم الحياة 92

50102126 الثانــي855 ماهر فاضل عباس مهدي عراقيةذكر62.934 2008 - 2009علوم الحياة 93

50102128 الثانــي856 مخلد كاظم عبد الحسين حمادي عراقيةذكر62.839 2008 - 2009علوم الحياة 94

50102014 األول857 آمال فاضل عبد الرضا صدام عراقيةأنثى62.781 2008 - 2009علوم الحياة 95
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50102049 الثانــي858 رأفت محسن عزيز حسين عراقيةأنثى62.748 2008 - 2009علوم الحياة 96

50102088 األول859 شيرين علي أحمد هاشم عراقيةأنثى62.653 2008 - 2009علوم الحياة 97

50102056 الثانــي860 رويدة عبد الكاظم حسن مهدي عراقيةأنثى62.616 2008 - 2009علوم الحياة 98

50102095 الثانــي861 عذراء كاظم علي محمد عراقيةأنثى62.566 2008 - 2009علوم الحياة 99

50102102 الثانــي862 علي حسين محمد علي شاهر عراقيةذكر62.516 2008 - 2009علوم الحياة 100

50102077 الثانــي863 ساطع نصر حسين حمزة عراقيةذكر62.479 2008 - 2009علوم الحياة 101

50102007 األول864 أسماء حميد بادي ساجت عراقيةأنثى62.435 2008 - 2009علوم الحياة 102

50102053 الثانــي865 رغد حميد محمد خضران عراقيةأنثى62.282 2008 - 2009علوم الحياة 103

30102085 األول866 رشا فاضل كاظم هاشم عراقيةأنثى62.202 2008 - 2009علوم الحياة 104

50102138 األول867 منى عبد حسين عبود عراقيةأنثى62.044 2008 - 2009علوم الحياة 105

50102051 الثانــي868 رجاء عمران موسى هدهود عراقيةأنثى61.622 2008 - 2009علوم الحياة 106

50102079 الثانــي869 سالم عبد إبراهيم درويش عراقيةذكر61.589 2008 - 2009علوم الحياة 107

50102037 األول870 حوراء طالب علي محمد عراقيةأنثى61.323 2008 - 2009علوم الحياة 108

50102006 الثانــي871 إسراء محمد جليل محسن عراقيةأنثى61.218 2008 - 2009علوم الحياة 109

50102110 األول872 علي يوسف راضي جودة عراقيةذكر61.11 2008 - 2009علوم الحياة 110

50102058 الثانــي873 زهراء أحمد علي عباس عراقيةأنثى61.058 2008 - 2009علوم الحياة 111

50102100 األول874 عالء كاظم جبار سلمان عراقيةذكر61 2008 - 2009علوم الحياة 112

50102019 األول875 إيمان سعد مجيد عبد الكريم عراقيةأنثى60.975 2008 - 2009علوم الحياة 113

50102136 األول876 مصطفى ناظم مهدي خنيفس عراقيةذكر60.973 2008 - 2009علوم الحياة 114

40102022 األول877 حنين عبد األمير صالح مجيد عراقيةأنثى60.931 2008 - 2009علوم الحياة 115
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50102064 األول878 زينب أحمد هادي محمد عراقيةأنثى60.907 2008 - 2009علوم الحياة 116

50102146 األول879 نور رياض محمود خضير عراقيةأنثى60.891 2008 - 2009علوم الحياة 117

50102046 األول880 دعاء عباس عبد الحميد محمد يوسف عراقيةأنثى60.752 2008 - 2009علوم الحياة 118

50102003 الثانــي881 أزهار حميد مجيد حميد عراقيةأنثى60.317 2008 - 2009علوم الحياة 119

50102169 األول882 زينب علي فرهود ياسر عراقيةأنثى60.209 2008 - 2009علوم الحياة 120

50102068 الثانــي883 زينب سالم عبد الرضا جبر عراقيةأنثى60.074 2008 - 2009علوم الحياة 121

40102061 األول884 صادق عباس علي سلمان عراقيةذكر59.845 2008 - 2009علوم الحياة 122

50102122 الثانــي885 كريم هالل جاسم محمد عراقيةذكر59.677 2008 - 2009علوم الحياة 123

50102015 الثانــي886 أمير أحمد هاشم علوان عراقيةذكر59.65 2008 - 2009علوم الحياة 124

50102012 الثانــي887 إكرام شاكر طوفان كشاش عراقيةأنثى59.615 2008 - 2009علوم الحياة 125

50102035 الثانــي888 حوراء شاكر حمزة محمد عراقيةأنثى59.571 2008 - 2009علوم الحياة 126

50102145 الثانــي889 نسرين عبد األمير حسين علوان عراقيةأنثى59.566 2008 - 2009علوم الحياة 127

50102059 األول890 زهراء عباس فياض علي عراقيةأنثى59.52 2008 - 2009علوم الحياة 128

40102040 األول891 رويدة طالب جاسم مدلول عراقيةأنثى59.352 2008 - 2009علوم الحياة 129

50102099 الثانــي892 عالء فاضل راضي عبيد عراقيةذكر59.316 2008 - 2009علوم الحياة 130

50102032 الثانــي893 حسين علي فالح مصيخ عراقيةذكر59.315 2008 - 2009علوم الحياة 131

50102158 الثانــي894 هدى عبد الجبار عبد الحسن كاظم عراقيةأنثى59.225 2008 - 2009علوم الحياة 132

50102001 الثانــي895 أحمد عبد األمير فرهود سحيول عراقيةذكر58.864 2008 - 2009علوم الحياة 133

50102087 الثانــي896 شروق علي عبد دخيل العبادي عراقيةأنثى58.566 2008 - 2009علوم الحياة 134

50102054 األول897 رنا ماجد محمد علي مصطاف عراقيةأنثى58.427 2008 - 2009علوم الحياة 135
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50102150 الثانــي898 هالة صالح مهدي عيسى عراقيةأنثى58.389 2008 - 2009علوم الحياة 136

50102105 الثانــي899 علي صالح هادي جاسم عراقيةذكر58.169 2008 - 2009علوم الحياة 137

50102021 الثانــي900 بهاء الدين عالء حسين علي عراقيةذكر57.987 2008 - 2009علوم الحياة 138

50102093 األول901 عباس فاضل علي عبود عراقيةذكر57.862 2008 - 2009علوم الحياة 139

50102018 الثانــي902 إيناس فاضل عودة يعقوب عراقيةأنثى57.736 2008 - 2009علوم الحياة 140

50102107 الثانــي903 علي عبيد ناصر حسين عراقيةذكر56.958 2008 - 2009علوم الحياة 141

50102083 الثانــي904 ُسرى معز محمد علي حسن عراقيةأنثى56.8 2008 - 2009علوم الحياة 142

kfvhs الثانــي905 نور عواد كعيم فّواز عراقيةأنثى56.75 2008 - 2009علوم الحياة 143

50102028 الثانــي906 حسن كاظم حموز عربيد عراقيةذكر56.706 2008 - 2009علوم الحياة 144

50102151 الثانــي907 هبة ربيع جواد جاسم عراقيةأنثى56.689 2008 - 2009علوم الحياة 145

50102070 الثانــي908 زينب فالح حسن علي عراقيةأنثى56.532 2008 - 2009علوم الحياة 146

50102165 األول909 والء عبد الكريم حسين محمد عراقيةذكر56.502 2008 - 2009علوم الحياة 147

50102124 الثانــي910 ليليان محمد حسن سرهيد عراقيةأنثى56.438 2008 - 2009علوم الحياة 148

50102004 الثانــي911 أزهر علي حاتم بليل عراقيةذكر56.404 2008 - 2009علوم الحياة 149

40102039 األول912 رفاه عباس موسى عبيس عراقيةأنثى56.333 2008 - 2009علوم الحياة 150

50102163 الثانــي913 وسام محمد رضا مالك جعفر عراقيةذكر56.325 2008 - 2009علوم الحياة 151

50102091 الثانــي914 عائدة عبود حسين مشكور عراقيةأنثى56.248 2008 - 2009علوم الحياة 152

30102231 الثانــي915 وسن جواد كاظم عبد اهلل عراقيةأنثى56.085 2008 - 2009علوم الحياة 153

40102063 األول916 ضرغام محسن سالم حسن عراقيةذكر55.884 2008 - 2009علوم الحياة 154

30102227 األول917 علي ماجد أحمد موسى عراقيةذكر55.811 2008 - 2009علوم الحياة 155
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50102055 الثانــي918 رواد عبد الكريم حسين علي عراقيةذكر55.665 2008 - 2009علوم الحياة 156

30102232 الثانــي919 حسين درويش إبراهيم طه عراقيةذكر54.744 2008 - 2009علوم الحياة 157

60102059 األول920 علي حسين كاظم حسين عراقيةذكر90.207 2009 - 2010علوم الحياة 1

60102102 األول921 دنيا علي محمد علي عراقيةأنثى87.461 2009 - 2010علوم الحياة 2

60102030 األول922 دعاء عادل ربيع هوير عراقيةأنثى84.58 2009 - 2010علوم الحياة 3

60102009 األول923 أمير عدنان محمد حسن هادي عراقيةذكر84.252 2009 - 2010علوم الحياة 4

60102016 األول924 بيداء ليث محمد رضا مهدي عراقيةأنثى80.9 2009 - 2010علوم الحياة 5

60102020 األول925 جيهان مالك حمود كاظم عراقيةأنثى80.254 2009 - 2010علوم الحياة 6

60102085 األول926 هاجر عبد اهلل عكش صويل عراقيةأنثى79.43 2009 - 2010علوم الحياة 7

60102078 األول927 نازك كاظم ناصر علوان عراقيةأنثى78.826 2009 - 2010علوم الحياة 8

60102107 األول928 علياء محمود شاكر عباس عراقيةأنثى78.331 2009 - 2010علوم الحياة 9

60102075 األول929 مصطفى مسلم علي هادي عراقيةذكر78.228 2009 - 2010علوم الحياة 10

60102100 األول930 ُسرى فاضل حسن علوان عراقيةأنثى77.779 2009 - 2010علوم الحياة 11

60102096 األول931 جمان إبراهيم سلمان محسن عراقيةأنثى77.449 2009 - 2010علوم الحياة 12

60102099 األول932 آية حسين عبد علي حسين عراقيةأنثى77.095 2009 - 2010علوم الحياة 13

60102098 األول933 هدى حرز حسين جبر عراقيةأنثى76.721 2009 - 2010علوم الحياة 14

60102114 األول934 تغريد كريم جمعة ارشيج عراقيةأنثى75.963 2009 - 2010علوم الحياة 15

60102034 األول935 رغد علي إبراهيم محمد عراقيةأنثى75.137 2009 - 2010علوم الحياة 16

60102042 األول936 سلمى رشيد شرقي نتيش عراقيةأنثى74.513 2009 - 2010علوم الحياة 17

60102097 األول937 ربى فاضل جبار حسين عراقيةأنثى73.284 2009 - 2010علوم الحياة 18
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60102048 األول938 صابرين عبد الحسين جواد كاظم عراقيةأنثى72.496 2009 - 2010علوم الحياة 19

60102115 األول939 أزهار جابر فيروز سلطان عراقيةأنثى71.577 2009 - 2010علوم الحياة 20

60102022 األول940 حسام عبد الحسين ماشاء اهلل رضا عراقيةذكر71.263 2009 - 2010علوم الحياة 21

60102047 األول941 شيماء عبد الزهرة حاتم جابر عراقيةأنثى71.178 2009 - 2010علوم الحياة 22

60102041 األول942 سعاد خضير جاسم محمد عراقيةأنثى70.737 2009 - 2010علوم الحياة 23

60102105 األول943 زينب مكي هادي عبد عراقيةأنثى70.538 2009 - 2010علوم الحياة 24

60102040 األول944 زينة عبد الحسين كاظم حريجة عراقيةأنثى70.428 2009 - 2010علوم الحياة 25

60102131 األول945 نسرين علي داود سلمان عراقيةأنثى70.144 2009 - 2010علوم الحياة 26

60102119 األول946 صبا ساجد ناصر حسين عراقيةأنثى69.082 2009 - 2010علوم الحياة 27

60102108 الثانــي947 نور عقيل محمد علي عبد عراقيةأنثى68.693 2009 - 2010علوم الحياة 28

60102032 األول948 رحٰمن صبار متعب حسين عراقيةذكر68.555 2009 - 2010علوم الحياة 29

60102076 األول949 مكي عبد الحمزة غافل شمال عراقيةذكر68.236 2009 - 2010علوم الحياة 30

60102065 األول950 غادة غالب سلمان محسون عراقيةأنثى67.747 2009 - 2010علوم الحياة 31

60102081 األول951 نور جواد كاظم عبود عراقيةأنثى67.386 2009 - 2010علوم الحياة 32

50102171 األول952 علي عبد مرزه عبود عراقيةذكر67.14 2009 - 2010علوم الحياة 33

60102133 األول953 حسين حازم عبد الكاظم جواد عراقيةذكر67.122 2009 - 2010علوم الحياة 34

60102024 األول954 حسين علي بريهي صكبان عراقيةذكر66.911 2009 - 2010علوم الحياة 35

60102039 الثانــي955 زينب عصام سعد عبد المهدي عراقيةأنثى66.785 2009 - 2010علوم الحياة 36

60102014 األول956 إيمان شاكر حمزة عباس عراقيةأنثى66.618 2009 - 2010علوم الحياة 37

60102118 األول957 صفا حاكم رشيد عباس عراقيةأنثى66.153 2009 - 2010علوم الحياة 38
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60102046 األول958 شيماء رمضان جعفر جاسم عراقيةأنثى65.752 2009 - 2010علوم الحياة 39

60102109 األول959 نبراس عبد الكريم عبد الكاظم محي عراقيةأنثى65.347 2009 - 2010علوم الحياة 40

60102111 األول960 سمير سعدون حمزه مهدي عراقيةذكر65.032 2009 - 2010علوم الحياة 41

60102083 الثانــي961 نور ضياء حمودي هادي عراقيةأنثى65.031 2009 - 2010علوم الحياة 42

60102120 الثانــي962 بشرى عبد األمير عباس كاظم عراقيةأنثى64.903 2009 - 2010علوم الحياة 43

60102066 الثانــي963 غسان عايد برجس فياض عراقيةذكر64.862 2009 - 2010علوم الحياة 44

60102095 الثانــي964 سندس صالح عباس عجيل عراقيةأنثى64.812 2009 - 2010علوم الحياة 45

60102057 الثانــي965 عبد القادر عزيز كاظم ناصر عراقيةذكر64.69 2009 - 2010علوم الحياة 46

60102084 األول966 نور الهدى قاسم جابر علوان عراقيةأنثى64.472 2009 - 2010علوم الحياة 47

60102101 األول967 والء عبد الحسين عباس علوان عراقيةأنثى64.331 2009 - 2010علوم الحياة 48

60102106 األول968 سارة عمران موسى حمود عراقيةأنثى64.195 2009 - 2010علوم الحياة 49

60102008 األول969 أماني صاحب حسن شمخي عراقيةأنثى63.89 2009 - 2010علوم الحياة 50

60102064 األول970 عمار ياسين طرخان المي عراقيةذكر63.676 2009 - 2010علوم الحياة 51

50102174 األول971 ضياء عبد علي مهدي صالح عراقيةذكر62.387 2009 - 2010علوم الحياة 52

60102088 األول972 هدى جواد عبد الكاظم عبد عراقيةأنثى62.35 2009 - 2010علوم الحياة 53

60102091 الثانــي973 هند ماجد عبد زيد صالح عراقيةأنثى62.327 2009 - 2010علوم الحياة 54

60102010 الثانــي974 إنعام عبد زيد أحمد صالح عراقيةأنثى62.198 2009 - 2010علوم الحياة 55

60102110 الثانــي975 علي حمزة مطشر فخري عراقيةذكر62.084 2009 - 2010علوم الحياة 56

60102074 الثانــي976 مروة كاظم جاسم محمد عراقيةأنثى62.052 2009 - 2010علوم الحياة 57

60102089 الثانــي977 هدى عبد الحسن أبو كطيفة هاشم عراقيةأنثى61.968 2009 - 2010علوم الحياة 58
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1060102093 الثانــي978 محمد إبراهيم عبد علي عراقيةذكر61.884 2009 - 2010علوم الحياة 59

60102080 الثانــي979 نور جبار إسماعيل زيدان عراقيةأنثى61.742 2009 - 2010علوم الحياة 60

1060102021 الثانــي980 حارث ثامر هادي كاظم عراقيةذكر61.726 2009 - 2010علوم الحياة
60102121 الثانــي981 دعاء سعد عبد الرزاق عبد اليذ عراقيةأنثى61.683 2009 - 2010علوم الحياة 61

60102082 الثانــي982 نور خماط  مراد عيدان عراقيةأنثى61.22 2009 - 2010علوم الحياة 62

60102049 األول983 صباح عاصم جاسم محمد عراقيةأنثى61.078 2009 - 2010علوم الحياة 63

60102067 األول984 غفران هادي مشكور حسن عراقيةأنثى60.657 2009 - 2010علوم الحياة 64

60102043 األول985 سمر توفيق حميد مهدي عراقيةأنثى60.611 2009 - 2010علوم الحياة 65

60102070 الثانــي986 لبنى جواد عبد الكاظم عبد عراقيةأنثى60.605 2009 - 2010علوم الحياة 66

60102035 الثانــي987 رواء علي عبد الحسين صالح عراقيةأنثى60.604 2009 - 2010علوم الحياة 67

60102031 الثانــي988 دعاء عيسى كريم بابا خان عراقيةأنثى60.488 2009 - 2010علوم الحياة 68

60102060 الثانــي989 علي حميد لفتة جبر عراقيةذكر60.344 2009 - 2010علوم الحياة 69

50102097 الثانــي990 عذراء هادي حمزة سعدون عراقيةأنثى60.212 2009 - 2010علوم الحياة 70

60102023 الثانــي991 حسين عبد الهادي خضير ابراهيم عراقيةذكر60.182 2009 - 2010علوم الحياة 71

60102087 الثانــي992 هدى جواد زكي هاشم عراقيةأنثى60.129 2009 - 2010علوم الحياة 72

50102162 الثانــي993 ورود محمد علي حنوش عراقيةأنثى60.034 2009 - 2010علوم الحياة 73

60102007 الثانــي994 إسراء نجاح مهدي علي عراقيةأنثى59.97 2009 - 2010علوم الحياة 74

1060102072 الثانــي995 محمد جواد جبار إسماعيل عباس عراقيةذكر59.758 2009 - 2010علوم الحياة 75

60102001 األول996 إحسان شهيد محمد ابراهيم عراقيةذكر59.712 2009 - 2010علوم الحياة 76

50102010 األول997 أفياء سماوي فاضل منذور عراقيةأنثى59.471 2009 - 2010علوم الحياة 77
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60102002 الثانــي998 أحمد حمودي محمد شطنان عراقيةذكر59.303 2009 - 2010علوم الحياة 78

060102068 الثانــي999 فاضل عباس عبد بريسم عراقيةذكر59.266 2009 - 2010علوم الحياة
60102055 الثانــي1000 عباس فالح عبد الرحٰمن علي عراقيةذكر58.881 2009 - 2010علوم الحياة 79

60102005 األول1001 إسراء رزاق عثك مبارك عراقيةأنثى58.83 2009 - 2010علوم الحياة 80

060102027 الثانــي1002 حال عبد االمير حداوي جودة عراقيةأنثى58.455 2009 - 2010علوم الحياة
60102113 الثانــي1003 بيداء كامل بريج علوان عراقيةأنثى58.089 2009 - 2010علوم الحياة 81

060102028 الثانــي1004 حمزة امين حسون جوده عراقيةذكر58.089 2009 - 2010علوم الحياة
60102104 الثانــي1005 زهراء مهدي كاظم خنزير عراقيةأنثى57.93 2009 - 2010علوم الحياة 82

50102076 األول1006 سارة محمد حسين عباس محمد عراقيةأنثى57.728 2009 - 2010علوم الحياة 83

1060102012 الثانــي1007 ايالف مسلم سلمان دهش عراقيةأنثى56.882 2009 - 2010علوم الحياة
060102071 الثانــي1008 محاسن محمد علي حمزة سلمان عراقيةأنثى56.361 2009 - 2010علوم الحياة
60102112 الثانــي1009 بيرهان مهدي هادي عجمي عراقيةأنثى55.635 2009 - 2010علوم الحياة 84

60102050 الثانــي1010 صفاء حسين عبيد إسماعيل عراقيةأنثى54.006 2009 - 2010علوم الحياة 85

70102400 األول1011 آيات شنشول موسى محمد عراقيةأنثى88.475 2010 - 2011علوم الحياة 1

70107032 األول1012 علي محمد صالح محمد علي عراقيةذكر84.323 2010 - 2011الرياضيات 1

70102314 األول1013 علياء محي جاسم امان عراقيةذكر84.266 2010 - 2011علوم الحياة 2

70102249 األول1014 أفراح محمد علي محمود  مسعودي عراقيةأنثى83.964 2010 - 2011علوم الحياة 3

70102403 األول1015 وفاء صادق حسين محمد عراقيةأنثى83.847 2010 - 2011علوم الحياة 4

70102380 األول1016 رفاه رحيم عليوي داود عراقيةأنثى83.148 2010 - 2011علوم الحياة 5

70102317 األول1017 ذو الفقار عباس متعب فرج المسعودي عراقيةذكر81.914 2010 - 2011علوم الحياة 6
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70102245 األول1018 ختام صالح مهدي نادوس النادوس عراقيةذكر81.109 2010 - 2011علوم الحياة 7

70107018 األول1019 رسل سمير عبد الحسين علي الجميلي عراقيةذكر80.251 2010 - 2011الرياضيات 2

70102404 األول1020 ندى عبد الحسين محمد مهدي عراقيةأنثى80.237 2010 - 2011علوم الحياة 8

70102275 األول1021 أسماء علي رزاق جواد السعدي عراقيةأنثى80.108 2010 - 2011علوم الحياة 9

70102292 األول1022 محمد فخري حسين عبد عراقيةذكر80.085 2010 - 2011علوم الحياة 10

70102236 األول1023 فرح نصر شياع عبد المسعودي عراقيةذكر79.855 2010 - 2011علوم الحياة 11

70107031 األول1024 علي عبد الحسين إبراهيم عبد الخالق زيارة عراقيةذكر79.519 2010 - 2011الرياضيات 3

70102394 األول1025 زينب كاظم نحل جباري عراقيةأنثى79.374 2010 - 2011علوم الحياة 12

70107034 األول1026 فاطمة عبد اللطيف مجلي مذكور عراقيةأنثى78.684 2010 - 2011الرياضيات 4

70102274 األول1027 عقيل عباس حمد علوان الشرفه عراقيةذكر78.496 2010 - 2011علوم الحياة 13

70102241 األول1028 مروه رزاق مهدي عبد عراقيةذكر78.087 2010 - 2011علوم الحياة 14

70102231 األول1029 زينب رياض علي حمزة ابو شريده عراقيةأنثى77.967 2010 - 2011علوم الحياة 15

70102302 األول1030 خالدة جواد جاسم علي العلوان عراقيةذكر77.778 2010 - 2011علوم الحياة 16

70102399 األول1031 هديل أموري عبد علي جاسم عراقيةأنثى76.628 2010 - 2011علوم الحياة 17

70102262 األول1032 محمود نعمة حمود جمعة عراقيةذكر76.603 2010 - 2011علوم الحياة 18

70102237 األول1033 رؤى أمين رحومي صالح السماك عراقيةذكر76.461 2010 - 2011علوم الحياة 19

70102327 األول1034 زهرة خضير عباس محيسن المنكوشي عراقيةذكر76.056 2010 - 2011علوم الحياة 20

70102250 األول1035 صابرين محمد علي حميد مهدي عراقيةذكر75.468 2010 - 2011علوم الحياة 21

70102357 األول1036 زينب حسن ضمد مشير عراقيةأنثى75.165 2010 - 2011علوم الحياة 22

70102322 األول1037 كريم أحمد محمد جواد عراقيةذكر74.869 2010 - 2011علوم الحياة 23
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70102279 األول1038 مروج رشيد مجيد عبد التميمي عراقيةذكر74.828 2010 - 2011علوم الحياة 24

70102312 األول1039 هدى عبد العالي صاحب مهدي ال صالح عراقيةأنثى74.277 2010 - 2011علوم الحياة 25

70102405 األول1040 نور مصلح عيدان عبود عراقيةأنثى74.223 2010 - 2011علوم الحياة 26

70102307 األول1041 هبة سعود عجمي جابر كعب عراقيةأنثى73.84 2010 - 2011علوم الحياة 27

70107037 األول1042 نور كريم عبد الحر فرهود آل ستار عراقيةذكر73.784 2010 - 2011الرياضيات 5

70107013 األول1043 حنان محمود عبد الوهاب حسن عراقيةأنثى73.229 2010 - 2011الرياضيات 6

70107058 األول1044 رباب عبد الستار محسن جواد آل جواد عراقيةأنثى72.644 2010 - 2011الرياضيات 7

70107027 األول1045 شذى نضال سعد عبد الرحٰمن عراقيةأنثى72.581 2010 - 2011الرياضيات 8

70102311 الثانــي1046 حوراء جاسم محمد علي مهدي عراقيةأنثى72.57 2010 - 2011علوم الحياة 28

70102243 األول1047 إكرام حسين لفتة صالح عراقيةذكر72.489 2010 - 2011علوم الحياة 29

70102269 األول1048 محمد عباس يوسف جاسم عراقيةذكر72.356 2010 - 2011علوم الحياة 30

70102294 األول1049 محمد لزوم محمد عريف اليساري عراقيةذكر72.051 2010 - 2011علوم الحياة 31

70102272 األول1050 محمد ستار صالح مهدي الكهوجي عراقيةذكر72.013 2010 - 2011علوم الحياة 32

70102247 األول1051 زهراء سلمان جودي قيصر الكربالئي عراقيةأنثى71.924 2010 - 2011علوم الحياة 33

70107073 األول1052 ياسمين فؤاد كاظم حسين عراقيةأنثى71.826 2010 - 2011الرياضيات 9

70102406 األول1053 إسراء حسين فاضل رشيد عراقيةأنثى71.572 2010 - 2011علوم الحياة 34

70107015 األول1054 حوراء عباس عودة عبود عراقيةأنثى70.84 2010 - 2011الرياضيات 10

70102308 األول1055 سالم كريم عباس حسون عراقيةذكر70.824 2010 - 2011علوم الحياة 35

70102402 األول1056 هديل سعد جودة حمزة الترابي عراقيةأنثى70.717 2010 - 2011علوم الحياة 36

70102393 األول1057 مروة علي حيدر شعالن عراقيةأنثى70.647 2010 - 2011علوم الحياة 37
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70102395 األول1058 سهاد حسن عبد الكريم عراقيةأنثى70.616 2010 - 2011علوم الحياة 38

70107051 األول1059 إسراء وحودي عريبي علي عراقيةأنثى70.595 2010 - 2011الرياضيات 11

1070102396 األول1060 فاتن عبد الزهرة جواد عبد الحسين عراقيةأنثى70.424 2010 - 2011علوم الحياة 39

70102323 األول1061 وئام حسيب احمد جاسم العنبكي عراقيةذكر70.378 2010 - 2011علوم الحياة 40

70107022 األول1062 زهراء محمد علي مجيد سعيد عكله عراقيةأنثى70.306 2010 - 2011الرياضيات 12

60102128 األول1063 موسى علي هاشم ابراهيم عراقيةذكر70.038 2010 - 2011علوم الحياة 41

70102261 األول1064 حسين فؤاد حمزة عبد عراقيةذكر69.842 2010 - 2011علوم الحياة 42

70102288 األول1065 زهراء كاظم ابراهيم شحاذة عراقيةأنثى69.663 2010 - 2011علوم الحياة 43

70102398 األول1066 رشا جمال عمران ناصر الكوام عراقيةأنثى69.655 2010 - 2011علوم الحياة 44

100107004 األول1067 رغد مازن كاظم جاسم عراقيةأنثى69.606 2010 - 2011الرياضيات 13

70102234 األول1068 زينب شاكر عباس كاظم سماك عراقيةأنثى69.546 2010 - 2011علوم الحياة 45

70102401 األول1069 علياء نعمة نجم عبد الساعدي عراقيةأنثى69.509 2010 - 2011علوم الحياة 46

70102341 األول1070 واثق علي حسين خضير الجبوري عراقيةذكر69.341 2010 - 2011علوم الحياة 47

70107011 األول1071 جعفر علي هاشم محمد عراقيةذكر69.117 2010 - 2011الرياضيات 14

70102319 األول1072 دعاء علي خلف حسن عراقيةأنثى68.772 2010 - 2011علوم الحياة 48

70102410 األول1073 رحاب وليد طه ياس عراقيةأنثى68.731 2010 - 2011علوم الحياة 49

70102407 األول1074 رشا علي نجم محمد المسعودي عراقيةأنثى68.722 2010 - 2011علوم الحياة 50

70107067 األول1075 مها تموين عجيل سمرمد عراقيةأنثى68.529 2010 - 2011الرياضيات 15

70107043 األول1076 ظاهر حسين علوان هادي عراقيةذكر68.018 2010 - 2011الرياضيات 16

80102002 األول1077 رفل قاسم حسن مطلك الغانمي عراقيةأنثى68.016 2010 - 2011علوم الحياة 51
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70107059 األول1078 زهراء محمد نعمة حسن عراقيةأنثى68.014 2010 - 2011الرياضيات 17

70102276 األول1079 دعاء مشكور حويلي نعمة عراقيةأنثى67.544 2010 - 2011علوم الحياة 52

70107003 األول1080 أزهار محمد حسن راضي عراقيةأنثى67.034 2010 - 2011الرياضيات 18

70107021 األول1081 زمن عزيز حميد حسن عراقيةأنثى66.951 2010 - 2011الرياضيات 19

60102123 األول1082 إيفان عبد الكريم عبعوب سبع الباوي عراقيةذكر66.88 2010 - 2011علوم الحياة 53

70107056 األول1083 حوراء فاضل عاروض عداي عراقيةأنثى66.826 2010 - 2011الرياضيات 20

70107060 األول1084 زينب جبار عزيز فليفل عراقيةأنثى66.719 2010 - 2011الرياضيات 21

70102346 األول1085 صالح هادي محسن حسن السهالني عراقيةذكر66.641 2010 - 2011علوم الحياة 54

70102321 األول1086 حوراء عبد الرضا كاظم حمزة العرداوي عراقيةأنثى66.588 2010 - 2011علوم الحياة 55

70102263 األول1087 إنعام محمد كريم كاظم عراقيةذكر66.522 2010 - 2011علوم الحياة 56

70107014 األول1088 حوراء حامد هاشم مهدي الدليمي عراقيةأنثى66.377 2010 - 2011الرياضيات 22

70107035 األول1089 محمد زكي رمضان حسون عراقيةذكر66.306 2010 - 2011الرياضيات 23

70107046 األول1090 رحيق فاضل حسين محمد االنصاري عراقيةذكر66.277 2010 - 2011الرياضيات 24

70102374 األول1091 نور علي هاشم كاطع الكالبي عراقيةذكر66.167 2010 - 2011علوم الحياة 57

70102258 األول1092 ساره علي حمزه سعيد عراقيةأنثى66.08 2010 - 2011علوم الحياة 58

70102280 األول1093 علي عدنان مطلق مهدي ال جياد عراقيةذكر66.076 2010 - 2011علوم الحياة 59

70102316 األول1094 وفاء عبد اهلل محمد جاسم عراقيةأنثى65.819 2010 - 2011علوم الحياة 60

70107040 األول1095 نبأ نعمة حسون سلمان كيمي عراقيةأنثى65.77 2010 - 2011الرياضيات 25

70107010 األول1096 ثناء محمد عبد فيحان عراقيةذكر65.301 2010 - 2011الرياضيات 26

70102290 األول1097 مريم باسم مدب علوان الغانمي عراقيةأنثى65.034 2010 - 2011علوم الحياة 61
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70107045 األول1098 زهراء ناصر حسين مايوس العابدي عراقيةأنثى64.936 2010 - 2011الرياضيات 27

60102116 األول1099 هدى هادي جبار حمادي الزيادي عراقيةأنثى64.855 2010 - 2011علوم الحياة 62

70107069 األول1100 نور علي فاضل علوان عراقيةذكر64.343 2010 - 2011الرياضيات 28

70102242 األول1101 أريج خير اهلل ابراهيم عبود عراقيةذكر64.211 2010 - 2011علوم الحياة 63

70107017 األول1102 دعاء جعفر موسى صالح العزاوي عراقيةأنثى63.788 2010 - 2011الرياضيات 29

70102310 األول1103 حنين حيدر عبد الرزاق عبد الوهاب عراقيةأنثى63.605 2010 - 2011علوم الحياة 64

70107062 األول1104 ضحى جواد عبد اهلل علي الطولقاني عراقيةأنثى63.58 2010 - 2011الرياضيات 30

70107030 األول1105 ُعال محمد حسن محمد الصغير عراقيةذكر63.489 2010 - 2011الرياضيات 31

70107001 األول1106 أحمد عبود كاظم محمد عراقيةذكر63.455 2010 - 2011الرياضيات 32

70102244 األول1107 بشرى عودة صالح زبالة عراقيةأنثى63.382 2010 - 2011علوم الحياة 65

70107016 الثانــي1108 حيدر مصطفى رشيد حسين عراقيةذكر63.318 2010 - 2011الرياضيات 33

70102303 األول1109 فرح محمد حسين صالح الشالجي عراقيةذكر63.268 2010 - 2011علوم الحياة 66

70107053 األول1110 جنات رضا عبد الحميد محمد عراقيةأنثى63.252 2010 - 2011الرياضيات 34

70102309 األول1111 حيدر علي فاضل عباس عراقيةذكر63.157 2010 - 2011علوم الحياة 67

70102001 األول1112 سندس محمد موسى عزوز ال ياسر عراقيةأنثى63.109 2010 - 2011علوم الحياة 68

70107054 األول1113 زهراء رزاق مهدي حمادي سلمان عراقيةأنثى63.084 2010 - 2011الرياضيات 35

70102301 األول1114 ماهر خالد عبد الحسن جبر عراقيةذكر62.766 2010 - 2011علوم الحياة 69

70102256 األول1115 عالء مسلم هاشم صباح السلطاني عراقيةذكر62.727 2010 - 2011علوم الحياة 70

70107023 األول1116 زينب ستار مجيد كاظم  شدهان عراقيةأنثى62.602 2010 - 2011الرياضيات 36

1070107044 األول1117 ضرغام علي حمزه سلمان عراقيةذكر62.573 2010 - 2011الرياضيات 37
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70102375 األول1118 أسيل عبد الحسين مهدي عبد الحسين قطان عراقيةأنثى62.461 2010 - 2011علوم الحياة 71

70107020 األول1119 َروز محمد حسين محمد رضا باقر عراقيةأنثى62.457 2010 - 2011الرياضيات 38

70102282 األول1120 مصطفى رضا حسن محمد الحالوي عراقيةذكر62.272 2010 - 2011علوم الحياة 72

70107009 الثانــي1121 إيهاب صالح مهدي علي عراقيةذكر62.176 2010 - 2011الرياضيات 39

70102411 األول1122 أمجد كريم شنشول داغر عراقيةذكر62.085 2010 - 2011علوم الحياة 73

70107002 الثانــي1123 أحمد معين رسول عبود عراقيةذكر62.045 2010 - 2011الرياضيات 40

70102238 األول1124 فاتن عبد األمير حسن علي التميمي عراقيةذكر61.868 2010 - 2011علوم الحياة 74

60102117 األول1125 ميرفت رحيم محمد حسون الجبوري عراقيةذكر61.83 2010 - 2011علوم الحياة 75

70102248 األول1126 مروه عبيس جاسم حمادي الفتالوي عراقيةذكر61.818 2010 - 2011علوم الحياة 76

70102378 األول1127 شمس الدين فخري داود سلمان عراقيةذكر61.484 2010 - 2011علوم الحياة 77

70102271 الثانــي1128 غفران عبد الخالق عزيز بارة األسدي عراقيةذكر61.448 2010 - 2011علوم الحياة 78

70107049 األول1129 أسامة خضر محمد حسن عراقيةذكر61.439 2010 - 2011الرياضيات 41

70107008 األول1130 إيناس عظيم حميد عفلوك عراقيةأنثى61.303 2010 - 2011الرياضيات 42

70102392 الثانــي1131 نورس علي عبد العزيز فواز الفواز عراقيةذكر61.237 2010 - 2011علوم الحياة 79

70107078 الثانــي1132 عالء كاظم محمد وادي عراقيةذكر61.18 2010 - 2011الرياضيات 43

60102029 الثانــي1133 حيدر مزهر كحار جياد عراقيةذكر61.112 2010 - 2011علوم الحياة 80

70107039 الثانــي1134 وئام عدنان رزاق حرب نصراوي عراقيةذكر60.896 2010 - 2011الرياضيات 44

70107024 األول1135 زينب صفاء رزاق محمود طهمازي عراقيةأنثى60.873 2010 - 2011الرياضيات 45

70102230 األول1136 داليا هيثم مهدي عبيد الحامض عراقيةذكر60.719 2010 - 2011علوم الحياة 81

70102289 األول1137 مروة رسول عبد األمير حمزة عراقيةذكر60.636 2010 - 2011علوم الحياة 82
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70102318 الثانــي1138 نور حامد حسين رشيد جار اهلل عراقيةذكر60.578 2010 - 2011علوم الحياة 83

50102177 األول1139 راوية عبد الرضا يوسف عراقيةأنثى60.308 2010 - 2011علوم الحياة 84

70107077 األول1140 سالم كاظم عناد حسون عراقيةذكر60.242 2010 - 2011الرياضيات 46

70102239 األول1141 أحمد هاشم مجيد رضا عراقيةذكر60.235 2010 - 2011علوم الحياة 85

70107025 األول1142 سارة عبد األمير جاِسم عويد عراقيةأنثى60.229 2010 - 2011الرياضيات 47

70102229 الثانــي1143 نور غانم يوسف حسين عراقيةأنثى60.201 2010 - 2011علوم الحياة 86

70102264 األول1144 ذكرى وليد جاسم محمد الخليف عراقيةذكر60.14 2010 - 2011علوم الحياة 87

70107061 األول1145 سوسن مهدي حسين موسى عراقيةأنثى60.1 2010 - 2011الرياضيات 48

70107068 األول1146 نور الهدى حسين كاظم جواد عراقيةأنثى60.072 2010 - 2011الرياضيات 49

70102389 الثانــي1147 حوراء خلف عبد ويس الصالح عراقيةأنثى59.877 2010 - 2011علوم الحياة 88

70107070 األول1148 هبة ناجي خلف حسن السيد حسين عراقيةأنثى59.868 2010 - 2011الرياضيات 50

1070107007 األول1149 ايالف مالك محمد جاسم عراقيةأنثى59.83 2010 - 2011الرياضيات 51

70102387 األول1150 زهراء محسن حنظل محسن عراقيةأنثى59.798 2010 - 2011علوم الحياة 89

70102266 األول1151 نور علي عبد العزيز فواز الفواز عراقيةذكر59.751 2010 - 2011علوم الحياة 90

70102386 األول1152 أنعام عباس رسول علي عراقيةأنثى59.734 2010 - 2011علوم الحياة 91

70107066 الثانــي1153 مروة يحيى إدريس علي عراقيةأنثى59.595 2010 - 2011الرياضيات 52

70102260 األول1154 وفاء حاكم عبد الواحد جاسور عراقيةأنثى59.585 2010 - 2011علوم الحياة 92

70107057 األول1155 دعاء هادي جودة جاسم عراقيةأنثى59.532 2010 - 2011الرياضيات 53

70107075 الثانــي1156 عباس فاضل مردان رباط عراقيةذكر59.507 2010 - 2011الرياضيات 54

70102293 الثانــي1157 حسين محمود صاحب طالل ال محمد عراقيةذكر59.478 2010 - 2011علوم الحياة 93
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70107076 الثانــي1158 رحاب شهيد عبد األمير أحمد عراقيةأنثى59.207 2010 - 2011الرياضيات 55

70102228 األول1159 سيف هادي كتاب سالم عراقيةذكر59.034 2010 - 2011علوم الحياة 94

70102265 األول1160 منى ناجح علي عبد الرضا الفتالوي عراقيةأنثى58.741 2010 - 2011علوم الحياة 95

1070102344 األول1161 محمد علي حسين صالح عراقيةذكر58.623 2010 - 2011علوم الحياة 96

70102371 الثانــي1162 أحمد عبد الحسين مكطوف حسين عراقيةذكر58.491 2010 - 2011علوم الحياة 97

70102391 الثانــي1163 عماد طالب عوج  عجه عراقيةذكر58.408 2010 - 2011علوم الحياة 98

70102299 األول1164 مهى محمد شمخي عناد عراقيةأنثى58.311 2010 - 2011علوم الحياة 99

70107026 الثانــي1165 سامر بشير هادي عبود عراقيةذكر58.083 2010 - 2011الرياضيات 56

70107064 الثانــي1166 غيداء محسن ضمد حسين بني أسد عراقيةذكر57.908 2010 - 2011الرياضيات 57

70107071 األول1167 هدى بدري رحيم عبد عون الجنابي عراقيةأنثى57.814 2010 - 2011الرياضيات 58

70107065 الثانــي1168 مروة أحمد كاظم هادي عراقيةأنثى57.477 2010 - 2011الرياضيات 59

70102377 الثانــي1169 محمد ريسان خديم حريجه الحجي عراقيةذكر57.269 2010 - 2011علوم الحياة 100

50102020 الثانــي1170 بان محي مهدي محمد الحجابي عراقيةأنثى57.203 2010 - 2011علوم الحياة 101

60102063 األول1171 علي فاضل حسن حمود عراقيةذكر57.078 2010 - 2011علوم الحياة 102

70107050 األول1172 إسراء عالوي حسين شريف عراقيةأنثى56.628 2010 - 2011الرياضيات 60

70102286 الثانــي1173 علي نجم فرحان نايف عراقيةذكر56.613 2010 - 2011علوم الحياة 103

70107038 األول1174 هاجر عالء حسن محمد عراقيةأنثى56.534 2010 - 2011الرياضيات 61

70102390 الثانــي1175 رانيا علي نوري عمران عراقيةأنثى56.35 2010 - 2011علوم الحياة 104

60102077 األول1176 منتظر إبراهيم عبد الرضا محسن عراقيةذكر56.195 2010 - 2011علوم الحياة 105

70107074 الثانــي1177 ياسمين فالح حسن علي أبو سريع عراقيةأنثى56.127 2010 - 2011الرياضيات 62
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70102304 الثانــي1178 صفاء الدين غيالن عاقول غميس عراقيةذكر56.032 2010 - 2011علوم الحياة 106

70102313 الثانــي1179 يسرى هويدي نتيشون جمعة عراقيةأنثى55.971 2010 - 2011علوم الحياة 107

80107046 الثانــي1180 زهراء محمد عباس ضايع عراقيةأنثى55.792 2010 - 2011الرياضيات 63

70107063 الثانــي1181 علياء عبد الرضا عبد الصاحب قاسم السوداني عراقيةذكر55.694 2010 - 2011الرياضيات 64

70107004 الثانــي1182 إبراهيم بدير كزار  جبر عراقيةذكر55.658 2010 - 2011الرياضيات 65

50102168 األول1183 يحيى رحيم عبد الحسين كاظم عراقيةذكر55.64 2010 - 2011علوم الحياة 108

50102134 الثانــي1184 مصطفى عيسى حسين عزيز عراقيةذكر55.36 2010 - 2011علوم الحياة 109

70102233 الثانــي1185 زينب هاشم عبود محمد طرفي عراقيةأنثى55.285 2010 - 2011علوم الحياة 110

60102053 الثانــي1186 ضياء كامل حمزة عبود عراقيةذكر55.08 2010 - 2011علوم الحياة 111

60102038 الثانــي1187 زهرة عبد الزهرة كاظم عباس عراقيةذكر54.207 2010 - 2011علوم الحياة 112

1085 األول1188 والء حسين أحمد حسين عراقيةأنثى91.566 2011 - 2012الرياضيات 1

1086 األول1189 حسين سلمان محمد حسين كريدي عراقيةذكر89.149 2011 - 2012الرياضيات 2

1045 األول1190 دعاء علي حمد فرحان غانمي عراقيةأنثى87.968 2011 - 2012علوم الحياة 1

1046 األول1191 ضحى قاسم عليوي عوده التميمي عراقيةأنثى84.346 2011 - 2012علوم الحياة 2

1001 األول1192 وسن جبار حسين زويد عراقيةأنثى83.608 2011 - 2012الكيمياء 1

1047 األول1193 دعاء عبد الكريم حمزه جريذي الجبوري عراقيةأنثى83.21 2011 - 2012علوم الحياة 3

1002 األول1194 هنادي خليل إبراهيم مجلي عراقيةأنثى83.19 2011 - 2012الكيمياء 2

1087 األول1195 فاطمة علي حسون هاشم البو طاهر عراقيةأنثى81.971 2011 - 2012الرياضيات 3

1080102037 األول1196 زينب جواد عوده سبهان عراقيةأنثى81.822 2011 - 2012علوم الحياة 4

1003 األول1197 حوراء سعد قاسم محمد عراقيةأنثى81.382 2011 - 2012الكيمياء 3
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1088 األول1198 دعاء سلمان محمد حسين كريدي شكر عراقيةأنثى81.029 2011 - 2012الرياضيات 4

1004 األول1199 ساره عباس رعد عبد العزيز عراقيةأنثى80.449 2011 - 2012الكيمياء 4

1005 األول1200 سجى أحمد عبد الكريم عبد الرحيم عراقيةأنثى80.253 2011 - 2012الكيمياء 5

1089 األول1201 مروه شاكر محمود عبد االمير عراقيةأنثى80.024 2011 - 2012الرياضيات 5

1006 األول1202 فيان رحيم كريم ديكان عراقيةأنثى79.872 2011 - 2012الكيمياء 6

1007 األول1203 علياء حسين عباس جاسم عراقيةأنثى79.399 2011 - 2012الكيمياء 7

1090 األول1204 مها بجاي عطيه بدير مسلماوي عراقيةأنثى79.38 2011 - 2012الرياضيات 6

1008 األول1205 محمود عبد الحمزه لفته عالوي عراقيةذكر78.803 2011 - 2012الكيمياء 8

1049 األول1206 تقى عبد الزهره عباس عاشور العافية عراقيةأنثى78.616 2011 - 2012علوم الحياة 5

1050 األول1207 أزهر يحيى زكر عبد العباس عراقيةذكر78.559 2011 - 2012علوم الحياة 6

1051 األول1208 رويده فالح مهدي عباس االنباري عراقيةأنثى78.526 2011 - 2012علوم الحياة 7

1091 األول1209 هدى عالء الدين هاشم مخرب الخفاجي عراقيةأنثى77.97 2011 - 2012الرياضيات 7

1092 األول1210 هند غريب نعيم جالب االسدي عراقيةأنثى77.798 2011 - 2012الرياضيات 8

1052 األول1211 هدى مؤيد عبد الرضا عبيد الموسوي عراقيةأنثى77.685 2011 - 2012علوم الحياة 8

1009 األول1212 ضي محسن كاظم علوان عراقيةأنثى77.651 2011 - 2012الكيمياء 9

1053 األول1213 ايات صادق صالح هاشم عراقيةأنثى76.768 2011 - 2012علوم الحياة 9

1054 األول1214 علي هادي عبيد محي عراقيةذكر75.961 2011 - 2012علوم الحياة 10

1010 األول1215 ريام صالح مهدي عباس الجنابي عراقيةأنثى75.303 2011 - 2012الكيمياء 10

1011 األول1216 رؤى حسن مهدي علي عراقيةأنثى74.919 2011 - 2012الكيمياء 11

1093 األول1217 فاطمه احمد محمد موسى الحلي عراقيةأنثى74.875 2011 - 2012الرياضيات 9
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1012 األول1218 عفراء عبد المحسن موسى نايف المحيسن عراقيةأنثى74.324 2011 - 2012الكيمياء 12

1094 األول1219 علي حمزه عباس طالب عراقيةذكر74.047 2011 - 2012الرياضيات 10

1013 األول1220 سالي كاظم كريم عريبي الكرطاني عراقيةأنثى74.026 2011 - 2012الكيمياء 13

1014 األول1221 زهراء عبد الرحيم محمد علي ابراهيم الدفاعي عراقيةأنثى73.999 2011 - 2012الكيمياء 14

1015 األول1222 حوراء حسين إبراهيم صالح عراقيةأنثى73.885 2011 - 2012الكيمياء 15

1055 األول1223 افتخار جبار حسين نايف عراقيةأنثى73.766 2011 - 2012علوم الحياة 11

1056 األول1224 خليل برهان دخيل حسن عراقيةأنثى73.475 2011 - 2012علوم الحياة 12

1057 األول1225 وسن تكليف جاسم حمود الغانمي عراقيةأنثى73.296 2011 - 2012علوم الحياة 13

1058 األول1226 رائد حامد هاشم شريده عراقيةذكر73.241 2011 - 2012علوم الحياة 14

1016 األول1227 نور أحمد عبد الكاظم محمد عراقيةأنثى72.468 2011 - 2012الكيمياء 16

1059 األول1228 رسل جاسم حميد جاسم عكله عراقيةأنثى72.363 2011 - 2012علوم الحياة 15

1095 األول1229 رؤى فالح حسن جاسم العويدي عراقيةأنثى72.204 2011 - 2012الرياضيات 11

1096 األول1230 علي ناصر حسين عيسى الحسين عراقيةذكر72.177 2011 - 2012الرياضيات 12

1017 األول1231 زهراء رياض ساجت عبد عراقيةأنثى72.158 2011 - 2012الكيمياء 17

1018 األول1232 زهراء عبد األمير محمد عباس الحكيم عراقيةأنثى72.134 2011 - 2012الكيمياء 18

1019 األول1233 زينب أحمد حمزة حسن الجبوري عراقيةأنثى71.927 2011 - 2012الكيمياء 19

1020 األول1234 بتول عبد الرسول زكي كاظم األمباري عراقيةأنثى71.549 2011 - 2012الكيمياء 20

1060 األول1235 نغم جبار شواي بداي المالجي عراقيةأنثى71.548 2011 - 2012علوم الحياة 16

1021 األول1236 ساره كاظم جابر حبيب عراقيةأنثى71.354 2011 - 2012الكيمياء 21

1022 األول1237 براء عالء حسين علي الجنابي عراقيةأنثى70.829 2011 - 2012الكيمياء 22
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1097 األول1238 اميره عبيد ناصر دغير اليساري عراقيةأنثى70.759 2011 - 2012الرياضيات 13

1098 األول1239 اسراء عزيز حميد حسن البوذبحك عراقيةأنثى70.639 2011 - 2012الرياضيات 14

1061 األول1240 دعاء شاكر شياع مرسول عراقيةأنثى70.615 2011 - 2012علوم الحياة 17

1099 األول1241 امير قاسم مجدي هاني عراقيةذكر70.561 2011 - 2012الرياضيات 15

1062 األول1242 عالء كريم هادي محمد آل هدله عراقيةذكر70.472 2011 - 2012علوم الحياة 18

1063 األول1243 مروه عباس محسن علي البو عوذه عراقيةأنثى70.228 2011 - 2012علوم الحياة 19

1100 األول1244 حوراء عادل اسماعيل فاضل الكفيش عراقيةأنثى70.184 2011 - 2012الرياضيات 16

1064 األول1245 دعاء فالح حسن عبد علي الشمري عراقيةأنثى69.608 2011 - 2012علوم الحياة 20

1023 األول1246 جوان محمد حميد عزيز الصوافي عراقيةأنثى69.601 2011 - 2012الكيمياء 23

1065 األول1247 زبيده محمد حسون كاظم الجنابي عراقيةأنثى69.549 2011 - 2012علوم الحياة 21

1024 األول1248 ُعال مصعب محمد خاجي الخفاجي عراقيةأنثى69.226 2011 - 2012الكيمياء 24

1025 األول1249 سكينة حسن منهل عيدان النكاش عراقيةأنثى69.062 2011 - 2012الكيمياء 25

1026 األول1250 نبأ كاظم سعدون زنوح المسعودي عراقيةأنثى69.001 2011 - 2012الكيمياء 26

1027 األول1251 لمياء طالب كاظم جبار عراقيةأنثى68.697 2011 - 2012الكيمياء 27

1101 األول1252 بشار علي حسن ناجي الجودي عراقيةذكر68.636 2011 - 2012الرياضيات 17

1028 األول1253 ليث باقر جاسم جواد الحالق عراقيةذكر68.424 2011 - 2012الكيمياء 28

1102 األول1254 زهراء نزار احمد فارس عراقيةأنثى68.387 2011 - 2012الرياضيات 18

1080112031 األول1255 علياء سعود نايف عبد عون عراقيةأنثى68.281 2011 - 2012الكيمياء 29

1103 األول1256 زهراء بهاء خضر نجم عالوي عراقيةأنثى68.248 2011 - 2012الرياضيات 19

1030 األول1257 حسام ناقل مهدي علي اإلبراهيمي عراقيةذكر68.247 2011 - 2012الكيمياء 30
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1104 األول1258 عقيل حسين جواد جاسم عراقيةذكر68.108 2011 - 2012الرياضيات 20

1080112039 األول1259 مصطفى محمد حسن عبد الغني  محمد حسن عراقيةذكر67.805 2011 - 2012الكيمياء 31

1066 األول1260 اروى محمد صالح حسين الزوبعي عراقيةأنثى67.185 2011 - 2012علوم الحياة 22

1105 األول1261 مهند محي جواد كاظم عراقيةذكر67.077 2011 - 2012الرياضيات 21

1067 األول1262 نور ياسين عبيد سعود االنباري عراقيةأنثى66.301 2011 - 2012علوم الحياة 23

1068 األول1263 أمجد محمد عبد الحليم عبد الكريم الصويجي عراقيةذكر66.249 2011 - 2012علوم الحياة 24

1032 األول1264 نور حسن نايل عواد عراقيةأنثى66.064 2011 - 2012الكيمياء 32

1033 الثانــي1265 أمير قاسم عبد جواد الجبوري عراقيةذكر65.994 2011 - 2012الكيمياء 33

1069 األول1266 رازقيه حسين علي موسى السبتي عراقيةأنثى65.488 2011 - 2012علوم الحياة 25

1034 األول1267 حسنين فالح حسن رضا السراج عراقيةذكر65.209 2011 - 2012الكيمياء 34

1070 األول1268 أحمد حمزه عبد الزهره راضي عراقيةذكر65.206 2011 - 2012علوم الحياة 26

1106 الثانــي1269 رسل حسين كاظم ابراهيم الجبوري عراقيةأنثى64.698 2011 - 2012الرياضيات 22

1035 األول1270 رنا قيس عباس بصيله عراقيةأنثى64.645 2011 - 2012الكيمياء 35

1071 األول1271 رغد صالح محمد محمد علي الموسوي عراقيةأنثى64.538 2011 - 2012علوم الحياة 27

1036 األول1272 يحيى منعم خضير عباس الرفاعي عراقيةذكر64.222 2011 - 2012الكيمياء 36

1107 األول1273 حسنين جبار هاشم محمد الجبوري عراقيةذكر64.199 2011 - 2012الرياضيات 23

1072 األول1274 رؤى عاصم حميد شبيب عراقيةأنثى64.126 2011 - 2012علوم الحياة 28

1073 الثانــي1275 بهاء رضا حسن عبد الرضا العاملي عراقيةذكر64.089 2011 - 2012علوم الحياة 29

1074 األول1276 حيدر قاسم موسى حمد عراقيةذكر63.984 2011 - 2012علوم الحياة 30

1108 األول1277 شهد حسن هادي موسى الحمداني عراقيةأنثى63.811 2011 - 2012الرياضيات 24
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1109 األول1278 هبه علي جبر لفته الرحيمي عراقيةأنثى63.808 2011 - 2012الرياضيات 25

1037 األول1279 هند رشيد حميد عباس شمسة عراقيةأنثى63.799 2011 - 2012الكيمياء 37

1110 الثانــي1280 حسام عاصي دالي عباس عراقيةذكر62.991 2011 - 2012الرياضيات 26

1111 األول1281 رنده جواد كامل محسن عراقيةأنثى62.929 2011 - 2012الرياضيات 27

1075 األول1282 نبيل احمد محمد ديب حسن عراقيةذكر62.82 2011 - 2012علوم الحياة 31

1038 الثانــي1283 ُسرى صاحب مهدي ذياب عراقيةأنثى62.739 2011 - 2012الكيمياء 38

1080102022 األول1284 هدى نزار عبد الوهاب حسن عراقيةأنثى62.592 2011 - 2012علوم الحياة 32

1077 الثانــي1285 دعاء عبد العزيز موسى حسين عراقيةأنثى62.566 2011 - 2012علوم الحياة 33

1039 الثانــي1286 سحر عبد عون أحمد راضي عراقيةأنثى62.337 2011 - 2012الكيمياء 39

1078 األول1287 منار علي شاكر عبد الرضا الضاحي عراقيةأنثى61.969 2011 - 2012علوم الحياة 34

1040 األول1288 سما سعد مهدي صالح عويد عراقيةأنثى61.929 2011 - 2012الكيمياء 40

1112 األول1289 رؤى عبد العظيم حسين كشوش عراقيةأنثى61.489 2011 - 2012الرياضيات 28

1113 الثانــي1290 فاطمه شاكر شكر محمود الالمي عراقيةأنثى61.485 2011 - 2012الرياضيات 29

1114 األول1291 علي عدنان حسين علي بهادري عراقيةذكر61.42 2011 - 2012الرياضيات 30

1041 الثانــي1292 ساره فاضل صالح عواد عراقيةأنثى61.396 2011 - 2012الكيمياء 41

1115 الثانــي1293 أيمان مالك مرهج محمد الشريفي عراقيةأنثى61.347 2011 - 2012الرياضيات 31

1116 األول1294 سميه صباح مهدي صالح السعدي عراقيةأنثى61.342 2011 - 2012الرياضيات 32

1042 الثانــي1295 سيف علي حسيٍن حميد جبوري عراقيةذكر61.259 2011 - 2012الكيمياء 42

1117 األول1296 حوراء كاظم فليح حمادي عراقيةأنثى61.204 2011 - 2012الرياضيات 33

1080107054 األول1297 زاهر رياض صالح مهدي الحمادي عراقيةذكر61.057 2011 - 2012الرياضيات 34
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1119 الثانــي1298 زهراء خضير عباس ثامر الوائلي عراقيةأنثى61.001 2011 - 2012الرياضيات 35

1120 األول1299 حوراء هادي رحيم حسين الياسري عراقيةأنثى60.816 2011 - 2012الرياضيات 36

1079 األول1300 كرار محمود عبد الزهره فرمان عراقيةذكر59.916 2011 - 2012علوم الحياة 35

1080 األول1301 عالء عمران حسن عبد الجصاني عراقيةذكر59.9 2011 - 2012علوم الحياة 36

1121 الثانــي1302 مصطفى تركي عبد نور محمد عراقيةذكر59.492 2011 - 2012الرياضيات 37

1043 الثانــي1303 كرار ظاهر موير عبد الحسين عراقيةذكر59.465 2011 - 2012الكيمياء 43

1044 الثانــي1304 مريم يوسف عباس طارش المسعودي عراقيةأنثى59.448 2011 - 2012الكيمياء 44

1122 األول1305 زيد علي محمد كاظم عراقيةذكر59.327 2011 - 2012الرياضيات 38

1081 الثانــي1306 مريم احمد  سعد نعمه عراقيةأنثى59.185 2011 - 2012علوم الحياة 37

1123 األول1307 اسالم قاسم حمد يحيى عراقيةذكر59.18 2011 - 2012الرياضيات 39

1124 الثانــي1308 علي عبد الصاحب عبد علي محمد الصكار عراقيةذكر59.11 2011 - 2012الرياضيات 40

1125 الثانــي1309 سماهر عبد المنير عبد العزيز احمد عراقيةأنثى59.012 2011 - 2012الرياضيات 41

1126 األول1310 اسراء سعيد صاحب جياد الزبيدي عراقيةأنثى58.798 2011 - 2012الرياضيات 42

1082 الثانــي1311 سرى حسين عليوي عبد اهلل الترابي عراقيةأنثى58.574 2011 - 2012علوم الحياة 38

1127 األول1312 هند جابر عبادي جاسم الكريطي عراقيةأنثى57.732 2011 - 2012الرياضيات 43

1083 األول1313 محمد سمير راضي مطرود الجبوري عراقيةذكر57.448 2011 - 2012علوم الحياة 39

1128 الثانــي1314 زهراء أحسان عبد الواحد عبد المحسن المسعود عراقيةأنثى56.668 2011 - 2012الرياضيات 44

1084 األول1315 بشار فرحان أبو سوده فرهود العمري عراقيةذكر56.569 2011 - 2012علوم الحياة 40

1129 الثانــي1316 انمار صالح مهدي بدر عراقيةذكر56.449 2011 - 2012الرياضيات 45

1130 الثانــي1317 سميه كاطع رشيد عبد الرضا عراقيةأنثى56.058 2011 - 2012الرياضيات 46
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1131 الثانــي1318 سيف علي حسيِن منصور الجنابي عراقيةذكر54.884 2011 - 2012الرياضيات 47

1090107017 األول1319 رؤى حاتم طالب علوان عراقيةأنثى89.839 2012 - 2013الرياضيات 1

1090107038 األول1320 فاطمة سالم شهاب أحمد عراقيةأنثى89.458 2012 - 2013الرياضيات 2

1090107004 األول1321 ازهار جواد كاظم عيفان عراقيةأنثى87.87 2012 - 2013الرياضيات 3

1090107043 األول1322 مروة ياسر محسن ناجي آل مكوطر عراقيةأنثى87.68 2012 - 2013الرياضيات 4

1090107042 األول1323 محمود أحمد يوسف صكر الببواتي عراقيةذكر87.227 2012 - 2013الرياضيات 5

1090102008 األول1324 سارة سعيد حسن محمد علي عراقيةأنثى86.901 2012 - 2013علوم الحياة 1

1090102016 األول1325 ميثاق صالح علي عبد الرسول الربيعة عراقيةأنثى82.786 2012 - 2013علوم الحياة 2

1090112007 األول1326 أمل فليح حسن حسين عراقيةأنثى82.151 2012 - 2013الكيمياء 1

1090112031 األول1327 فرقان احمد عباس داود عراقيةأنثى81.672 2012 - 2013الكيمياء 2

1090107048 األول1328 هدى تحسين علي حسين الكظماوي عراقيةأنثى81.644 2012 - 2013الرياضيات 6

1090112008 األول1329 حنان قيس سعدون عكعك المسعودي عراقيةأنثى81.317 2012 - 2013الكيمياء 3

1090102047 األول1330 فليحة نعمة حسين جاعد الغانمي عراقيةأنثى80.455 2012 - 2013علوم الحياة 3

1090102053 األول1331 هدى عميد مطرب طاهر عراقيةأنثى77.472 2012 - 2013علوم الحياة 4

1100102009 األول1332 سلمى عباس كريم حساني ال صالح عراقيةأنثى77.387 2012 - 2013علوم الحياة 5

1090112005 األول1333 أسيل أحسان محمود جبار آلبو محمود عراقيةأنثى77.092 2012 - 2013الكيمياء 4

1090107020 األول1334 زهراء حميد ناجي حسين آل جاسم عراقيةأنثى77.054 2012 - 2013الرياضيات 7

1091302001 األول1335 عذراء جبار مردان عراقيةأنثى76.905 2012 - 2013علوم الحياة 6

1090112002 األول1336 أخالص تركي عبد العباس مزهر عراقيةأنثى76.57 2012 - 2013الكيمياء 5

1090107037 األول1337 غدير محمد جليل مالك شمسي الياس عراقيةأنثى76.44 2012 - 2013الرياضيات 8
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1090107025 األول1338 سارة احمد عبيد حسين حمد الشريفي عراقيةأنثى76.313 2012 - 2013الرياضيات 9

1100107003 األول1339 إسراء ناجي خلف حسن عراقيةأنثى75.729 2012 - 2013الرياضيات 10

1100102001 األول1340 اسراء عباس رضا كريم ال عليوي عراقيةأنثى75.676 2012 - 2013علوم الحياة 7

1090102022 األول1341 حوراء عبد السادة عبد نور عودة العارضي عراقيةأنثى75.136 2012 - 2013علوم الحياة 8

1090102021 األول1342 فرح شاكر كاظم عاشور الشمري عراقيةأنثى75.118 2012 - 2013علوم الحياة 9

1080107055 األول1343 إيمان نجم عبد دوح عراقيةأنثى74.761 2012 - 2013الرياضيات 11

1090102009 األول1344 سارة جواد جدوع جواد العبيدي عراقيةأنثى74.637 2012 - 2013علوم الحياة 10

1090102027 األول1345 رسل ضياء مهدي صالح عراقيةأنثى74.612 2012 - 2013علوم الحياة 11

1090112030 األول1346 فاطمة حسن مجيد نعمة عراقيةأنثى74.214 2012 - 2013الكيمياء 6

1100102005 األول1347 هيام نجاح جودي كاظم العبودي عراقيةأنثى74.197 2012 - 2013علوم الحياة 12

1090102029 األول1348 سهير نوماس شاطي عبيد الفتالوي عراقيةأنثى74.148 2012 - 2013علوم الحياة 13

1100112003 األول1349 محمد عبد الرسول هادي صالح عراقيةذكر74.131 2012 - 2013الكيمياء 7

1090112043 األول1350 هبه خالد محمد جاسم االسدي عراقيةأنثى73.99 2012 - 2013الكيمياء 8

1100112012 األول1351 فاطمة عبد الرزاق مجيد عزيز عراقيةأنثى73.55 2012 - 2013الكيمياء 9

1090102006 األول1352 سارة جواد كاظم مرهج المزيداوي عراقيةأنثى73.475 2012 - 2013علوم الحياة 14

1090107005 األول1353 أستبرق أسماعيل مجيد أسماعيل الحائري عراقيةأنثى73.235 2012 - 2013الرياضيات 12

1090112015 األول1354 دعاء قاسم حميد محسن الساعدي عراقيةأنثى72.916 2012 - 2013الكيمياء 10

1090107024 األول1355 زينب كامل سلمان عباس الزغيبي عراقيةأنثى72.843 2012 - 2013الرياضيات 13

1100112007 األول1356 مرتضى حسن موحان خضير اماري عراقيةذكر72.11 2012 - 2013الكيمياء 11

1100112005 األول1357 شرمين صاحب حسين عواد عراقيةأنثى71.451 2012 - 2013الكيمياء 12
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1100107001 األول1358 ياسمين سعد علي حسين علوجي عراقيةأنثى70.996 2012 - 2013الرياضيات 14

1090102052 األول1359 بيداء مطلب عبد اهلل عودة عراقيةأنثى70.945 2012 - 2013علوم الحياة 15

1080102164 األول1360 زهراء ناجي وفي محسن البو ياس عراقيةأنثى70.934 2012 - 2013علوم الحياة 16

1090102050 الثانــي1361 مروة علي حنوان والي الزبيدي عراقيةأنثى70.763 2012 - 2013علوم الحياة 17

1090112022 األول1362 سرى عصام محمد رضا مالك عراقيةأنثى70.644 2012 - 2013الكيمياء 13

1090102011 األول1363 سراء عصام جليل جعفر السوداني عراقيةأنثى70.222 2012 - 2013علوم الحياة 18

1090102042 األول1364 عامر عبد علي حمزة محيميد الخفاجي عراقيةذكر69.697 2012 - 2013علوم الحياة 19

1090112041 األول1365 نور مهدي صالح محسن النقاش عراقيةأنثى69.649 2012 - 2013الكيمياء 14

1090112024 األول1366 عباس عارف حلو زعيل العودة عراقيةذكر69.434 2012 - 2013الكيمياء 15

1100112001 األول1367 والء خالد علي عباس ال عباس عراقيةأنثى69.431 2012 - 2013الكيمياء 16

1100112002 األول1368 رشا عباس حسن عياش السعدي عراقيةأنثى69.422 2012 - 2013الكيمياء 17

1090112028 األول1369 غسق نعمة قاسم سدخان عراقيةأنثى69.221 2012 - 2013الكيمياء 18

1090112020 الثانــي1370 زينب حسن نصيف جاسم الغريري عراقيةأنثى68.401 2012 - 2013الكيمياء 19

1090102015 الثانــي1371 موسى علي حسن مطرود الحسيني عراقيةذكر68.323 2012 - 2013علوم الحياة 20

1090102043 األول1372 سالم نصيف جاسم محمد التميمي عراقيةذكر68.291 2012 - 2013علوم الحياة 21

1100112017 الثانــي1373 زهراء رحٰمن علي جواد عراقيةأنثى68.148 2012 - 2013الكيمياء 20

1080107003 األول1374 نور موسى صالح مهدي الددة عراقيةأنثى67.78 2012 - 2013الرياضيات 15

1090107035 األول1375 عال علي عودة عبيد اليساري عراقيةذكر67.567 2012 - 2013الرياضيات 16

1100112008 األول1376 نور عبد العالي ناجي جليل وزير عراقيةأنثى67.5 2012 - 2013الكيمياء 21

1090102031 األول1377 شذى محمد حسين حسن الحكيم عراقيةأنثى66.724 2012 - 2013علوم الحياة 22
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1090107007 األول1378 إلهام مرزوق كاظم جاسم آل حسون عراقيةأنثى66.703 2012 - 2013الرياضيات 17

1091312003 األول1379 أحمد سلمان عبد نور حسن عراقيةذكر66.648 2012 - 2013الكيمياء 22

1100107002 األول1380 سرى علي هادي عبود عراقيةأنثى66.354 2012 - 2013الرياضيات 18

1090107050 األول1381 أسماء كاظم حتروش علوان عراقيةأنثى66.073 2012 - 2013الرياضيات 19

1090107018 األول1382 رؤى صادق عبد الجواد حبيب الفتالوي عراقيةأنثى65.932 2012 - 2013الرياضيات 20

1100102002 األول1383 صفا ناصح ياسين حبيب الحبيب عراقيةأنثى65.655 2012 - 2013علوم الحياة 23

1090107036 األول1384 عهود ناظم كاظم عباس المسعودي عراقيةأنثى65.564 2012 - 2013الرياضيات 21

1090102028 األول1385 سيف سمير خليل أبراهيم شمطو عراقيةذكر65.327 2012 - 2013علوم الحياة 24

1090112037 األول1386 نبراس هادي عبيد محي عراقيةأنثى65.258 2012 - 2013الكيمياء 23

1060102094 األول1387 زينب شاكر كاظم حسون عراقيةأنثى65.201 2012 - 2013علوم الحياة 25

1090102046 األول1388 مها ناجح علي عبد الرضا الربيعي عراقيةأنثى64.888 2012 - 2013علوم الحياة 26

1090102037 األول1389 ريمان ناهض رشيد نوري الشافعي عراقيةأنثى64.86 2012 - 2013علوم الحياة 27

1090102007 األول1390 إباء محمد ضياء مهدي عراقيةأنثى64.734 2012 - 2013علوم الحياة 28

1090112013 األول1391 داليا محمود ياس عبود عراقيةأنثى64.549 2012 - 2013الكيمياء 24

1090102019 األول1392 سهى محمد مرزه شالل عراقيةأنثى64.49 2012 - 2013علوم الحياة 29

1090112032 األول1393 كرار عالء حسون مطر الكرافي عراقيةذكر64.441 2012 - 2013الكيمياء 25

1100102008 األول1394 ضحى عماد عبد اهلل حمد الجنابي عراقيةأنثى64.204 2012 - 2013علوم الحياة 30

1090102005 األول1395 زهراء علي حبيب كريم الحميري عراقيةأنثى64.067 2012 - 2013علوم الحياة 31

1090112040 األول1396 نور عبد ناصر يونس الزيدي عراقيةأنثى63.663 2012 - 2013الكيمياء 26

1091307004 األول1397 علياء أحمد علي أكبر حسين عراقيةأنثى63.595 2012 - 2013الرياضيات 22
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1090102033 األول1398 غفران قاسم بزون حسن الجبوري عراقيةأنثى63.55 2012 - 2013علوم الحياة 32

1090107009 الثانــي1399 أنسام عبد الحسين علي غافل حسون الطفيلي عراقيةأنثى63.459 2012 - 2013الرياضيات 23

1100112010 األول1400 نورا هاشم رحيم جودة الماجد عراقيةأنثى63.45 2012 - 2013الكيمياء 27

1090107032 األول1401 ضي محمد رهيف بعيوي الموسوي عراقيةأنثى63.389 2012 - 2013الرياضيات 24

1100112004 الثانــي1402 إسراء محمود جاسم عبادي العزاوي عراقيةأنثى63.387 2012 - 2013الكيمياء 28

1091312002 األول1403 علي جواد عزيز علي عراقيةذكر63.137 2012 - 2013الكيمياء 29

1100112014 األول1404 رواسي عالء حسين رحيم جمالي عراقيةأنثى63.024 2012 - 2013الكيمياء 30

1090107034 األول1405 عال حسين سلمان عبد اهلل التميمي عراقيةأنثى63.018 2012 - 2013الرياضيات 25

1090107033 الثانــي1406 عبد اهلل حسن منهل عيدان النكاش عراقيةذكر62.949 2012 - 2013الرياضيات 26

1090102018 الثانــي1407 نور موفق حمزة جاسم الشمري عراقيةأنثى62.874 2012 - 2013علوم الحياة 33

1090112034 األول1408 محمد جمال محمد صالح مهدي االسدي عراقيةذكر62.854 2012 - 2013الكيمياء 31

1090112026 األول1409 علي ماجد جاسم حمود بو سليم عراقيةذكر62.754 2012 - 2013الكيمياء 32

1090112001 األول1410 أثير ناظم غالب تكليف عراقيةذكر62.507 2012 - 2013الكيمياء 33

1100107007 األول1411 زهراء أحمد جابر حسن الطريفي عراقيةأنثى62.468 2012 - 2013الرياضيات 27

1090107023 األول1412 زينب سالم مهدي قنبر الكركوشي عراقيةأنثى62.391 2012 - 2013الرياضيات 28

1100112013 الثانــي1413 سارة علي صبري جواد عراقيةأنثى62.273 2012 - 2013الكيمياء 34

1100112006 الثانــي1414 إنتظار عزيز كاظم ناصر االمطيري عراقيةأنثى62.107 2012 - 2013الكيمياء 35

1100107009 األول1415 صفاء سالم عبد المحسن ابراهيم عراقيةأنثى61.936 2012 - 2013الرياضيات 29

1090112045 األول1416 هدى مجيد حسن محمد مرزة ال محمد عراقيةأنثى61.877 2012 - 2013الكيمياء 36

1090112035 األول1417 محمد رحيم حسين طاهر الفوادي عراقيةذكر61.775 2012 - 2013الكيمياء 37
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1090102026 األول1418 رسل حامد عبد سلمان الشكري عراقيةأنثى61.76 2012 - 2013علوم الحياة 34

1090102045 الثانــي1419 نور عبد الرزاق مهدي ساجت جياد عراقيةأنثى61.63 2012 - 2013علوم الحياة 35

1090112039 الثانــي1420 نور عبد زيد احمد صالح عراقيةأنثى61.619 2012 - 2013الكيمياء 38

1090107016 األول1421 دالل عامر مزهر منديل اليساري عراقيةأنثى61.507 2012 - 2013الرياضيات 30

1090102024 األول1422 دنيا خضير عبيس منذور المولى عراقيةأنثى61.461 2012 - 2013علوم الحياة 36

1090112042 الثانــي1423 نيران علي شاكر عبد الرضا الضاحي عراقيةأنثى61.457 2012 - 2013الكيمياء 39

1100107008 األول1424 نور جمال غني مهدي الياسري عراقيةأنثى61.417 2012 - 2013الرياضيات 31

1100112011 الثانــي1425 وديان عبد الكريم عبعوب سبع الباوي عراقيةأنثى60.844 2012 - 2013الكيمياء 40

1090112023 األول1426 سعد ضامد محمد عبد الحسن الفتالوي عراقيةذكر60.643 2012 - 2013الكيمياء 41

1090112014 الثانــي1427 دعاء عادل حمد حسن المعتوق عراقيةأنثى60.481 2012 - 2013الكيمياء 42

1090112012 الثانــي1428 ختام عبد الحسين جواد عباس آل جميل عراقيةأنثى60.329 2012 - 2013الكيمياء 43

1090102004 الثانــي1429 علي حسين جاسم لفتة الشريفي عراقيةذكر60.181 2012 - 2013علوم الحياة 37

1080102173 الثانــي1430 حوراء فاضل عباَس محمد عراقيةأنثى60.095 2012 - 2013علوم الحياة 38

1100112015 الثانــي1431 نداء عبد عون فواز ابراهيم السلطان عراقيةأنثى60.001 2012 - 2013الكيمياء 44

1090102034 الثانــي1432 أيات علي منهل حمود عراقيةأنثى59.806 2012 - 2013علوم الحياة 39

1090107027 األول1433 سارة فاهم كاظم فارس حساني الغانمي عراقيةأنثى59.538 2012 - 2013الرياضيات 32

1090102161 الثانــي1434 صابرين حامد عودة  الجنابي عراقيةأنثى59.509 2012 - 2013علوم الحياة 40

1090112047 الثانــي1435 وليد عبد الحسين علي عيدان آل لوكي عراقيةذكر59.499 2012 - 2013الكيمياء 45

1090112009 الثانــي1436 حنان نجاح هتيمي عبد عون الهتيمي عراقيةأنثى59.289 2012 - 2013الكيمياء 46

1090112018 الثانــي1437 ريام كاظم عبد السادة بدر عراقيةأنثى59.051 2012 - 2013الكيمياء 47
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1090112044 الثانــي1438 هبه عدنان كاظم عبد اهلل المسلماني عراقيةأنثى58.96 2012 - 2013الكيمياء 48

1090112017 الثانــي1439 رنا مرزة فليح حسن العبيدي عراقيةأنثى58.92 2012 - 2013الكيمياء 49

1100112019 األول1440 حسام علي ناصر عبد الحسين عراقيةذكر58.873 2012 - 2013الكيمياء 50

1080107027 الثانــي1441 رنا جمال عبود علي عراقيةأنثى58.803 2012 - 2013الرياضيات 33

1090107029 الثانــي1442 سالم قاسم فاضل موسى عراقيةذكر58.536 2012 - 2013الرياضيات 34

1090107028 الثانــي1443 سراب فتاح داود سلمان عراقيةأنثى58.484 2012 - 2013الرياضيات 35

1090102030 األول1444 صفا عزيز مرهون عزيز آل فتلة عراقيةأنثى58.483 2012 - 2013علوم الحياة 41

1090112011 األول1445 حيدر محمد حسن عباس حسين عراقيةذكر58.451 2012 - 2013الكيمياء 51

1090112048 الثانــي1446 ياسر جابر كاظم عبيس العلواني عراقيةذكر58.409 2012 - 2013الكيمياء 52

1070102397 الثانــي1447 سرى حماده باقر محمد الصواف عراقيةأنثى58.337 2012 - 2013علوم الحياة 42

1100107006 الثانــي1448 حنين عدنان جاسم حسين عراقيةأنثى58.303 2012 - 2013الرياضيات 36

1091307003 األول1449 اسراء سالم عبد المحسن إبراهيم عراقيةأنثى58.201 2012 - 2013الرياضيات 37

1090107046 الثانــي1450 هاشم خضير عبيس فليح عراقيةذكر58.174 2012 - 2013الرياضيات 38

1070107028 الثانــي1451 ضرغام حيدر شاكر سعيد الشمس عراقيةذكر58.062 2012 - 2013الرياضيات 39

1091307001 الثانــي1452 إكرام عبد الزهرة علي ناجي عراقيةأنثى57.915 2012 - 2013الرياضيات 40

1091307002 الثانــي1453 أنسام أحمد جاسم إبراهيم عراقيةأنثى57.853 2012 - 2013الرياضيات 41

1090102040 الثانــي1454 زهرة علي ناجي كاظم الرهيمي عراقيةأنثى57.59 2012 - 2013علوم الحياة 43

1090112033 الثانــي1455 محمد باقر راضي عبد مهدي البوحيدر عراقيةذكر57.418 2012 - 2013الكيمياء 53

1090107002 الثانــي1456 أحمد كمال عطية طرخان عراقيةذكر57.414 2012 - 2013الرياضيات 42

1100112016 الثانــي1457 رقية ضياء مجيد ضايع عراقيةأنثى57.074 2012 - 2013الكيمياء 54
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1090102025 الثانــي1458 رؤى هاشم عبد إبراهيم حشاش عراقيةأنثى56.992 2012 - 2013علوم الحياة 44

1090102039 الثانــي1459 هديل مهدي صاحب ناجي الحمزة عراقيةأنثى56.834 2012 - 2013علوم الحياة 45

1100112020 الثانــي1460 كرار محمد هاشم سلمان البطاط عراقيةذكر56.657 2012 - 2013الكيمياء 55

1100107010 الثانــي1461 زهراء حسين عبد األمير حسين عراقيةأنثى56.299 2012 - 2013الرياضيات 43

1090107008 الثانــي1462 أمير رسول كاظم كيطان عراقيةذكر55.657 2012 - 2013الرياضيات 44

1070107036 الثانــي1463 محمد عامر عبد علي محمد تقي النجفي عراقيةذكر55.053 2012 - 2013الرياضيات 45

1100107029 األول1464 بنين صادق محمد علي ابراهيم عراقيةأنثى87.323 2013 - 2014الرياضيات 10

1100107014 األول1465 جنات ياسين رشيد حميد عراقيةأنثى85.123 2013 - 2014الرياضيات 10

1100112041 األول1466 زهراء سعيد فيصل خضير عراقيةأنثى85.069 2013 - 2014الكيمياء 10

1070107080 األول1467 مسلم عبد الستار قاسم حبيب عراقيةذكر84.98 2013 - 2014الرياضيات 10

1100107051 األول1468 شيرين محمد عبد الرضا محمد حسن عراقيةأنثى84.228 2013 - 2014الرياضيات 10

1100102083 األول1469 زهراء علي كامل كاظم عراقيةأنثى83.157 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100102062 األول1470 زهراء عباس علي ماجد عراقيةأنثى83.14 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100107031 األول1471 نور نعيم عطيوي يدام عراقيةأنثى83.002 2013 - 2014الرياضيات 10

1101302004 األول1472 بشائر علي صًكب حسين عراقيةأنثى82.956 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100107056 األول1473 إحسان عبد الستار عوض سدخان عراقيةذكر82.867 2013 - 2014الرياضيات 10

1100102073 األول1474 نريمان فالح حسن هادي عراقيةأنثى82.147 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100112050 األول1475 شروق حيدر حسين عبد عراقيةأنثى81.231 2013 - 2014الكيمياء 10

1100102077 األول1476 رواء غافل شنان حمادي عراقيةأنثى81.07 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100107027 األول1477 سحر ابراهيم محمد طاهر عراقيةأنثى80.293 2013 - 2014الرياضيات 10
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1100112038 األول1478 رابعة عبد الواحد جاسور سعدون عراقيةأنثى79.597 2013 - 2014الكيمياء 10

1091312001 األول1479 حوراء سلمان كاظم سلمان عراقيةأنثى79.503 2013 - 2014الكيمياء 10

1100107032 األول1480 اسراء حسن هندي سلبوح عراقيةأنثى79.239 2013 - 2014الرياضيات 10

1100102096 األول1481 زينب أحمد عبد األمير عباس عراقيةأنثى79.041 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100102097 األول1482 ريام عزيز عبد زوير عراقيةأنثى77.931 2013 - 2014علوم الحياة 10

1101312002 األول1483 رسل حمود حمزه لهيمص عراقيةأنثى76.995 2013 - 2014الكيمياء 10

1100107040 األول1484 هدير موسى صالح مهدي عراقيةأنثى76.926 2013 - 2014الرياضيات 10

1100102065 األول1485 رشا حسن محمد كاظم عراقيةأنثى76.86 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100102081 األول1486 مروة كامل عبد األمير مناع عراقيةأنثى76.702 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100112023 األول1487 رباب مرتضى عبد جابر عراقيةأنثى76.145 2013 - 2014الكيمياء 10

1100107011 األول1488 ليث عبد االمير عيسى محسن عراقيةذكر75.765 2013 - 2014الرياضيات 10

1100102075 األول1489 سارة اموري عبود جبر عراقيةأنثى75.702 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100112027 األول1490 سارة علي محمد رضا بدر عراقيةأنثى75.557 2013 - 2014الكيمياء 10

1100112033 األول1491 فاطمة باسم زوير مخلف عراقيةأنثى75.251 2013 - 2014الكيمياء 10

1100112046 األول1492 سحر خضر شكر محمود عراقيةأنثى75.06 2013 - 2014الكيمياء 10

1101312010 األول1493 زينب شاكر مجدي مهدي عراقيةأنثى75.04 2013 - 2014الكيمياء 10

1100112022 األول1494 هبه علي حمزة سعيد عراقيةأنثى74.662 2013 - 2014الكيمياء 10

1100112045 األول1495 نادية ازهر محمد جعفر محمد رضا عراقيةأنثى74.307 2013 - 2014الكيمياء 10

1090107051 األول1496 عقيل جبار عبود سعيد عراقيةذكر74.238 2013 - 2014الرياضيات 10

1100112028 األول1497 ساره خالد عبد حسن عراقيةأنثى74.17 2013 - 2014الكيمياء 10
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1100112032 األول1498 والء كريم محمد كاطع عراقيةأنثى73.542 2013 - 2014الكيمياء 10

1100112037 األول1499 هبه عبد الجبار عبد اللطيف اسماعيل عراقيةأنثى73.392 2013 - 2014الكيمياء 10

1100112043 الثانــي1500 زهراء نعمان عجيل علوان عراقيةأنثى73.252 2013 - 2014الكيمياء 10

1100112047 األول1501 ضحى محمد حسن عبد الغني محمد حسن عراقيةأنثى73.186 2013 - 2014الكيمياء 10

1100107030 األول1502 امل عبد الرحيم محمد علي ابراهيم عراقيةأنثى73.175 2013 - 2014الرياضيات 10

1100102094 األول1503 نسرين كاظم غثيث عطية عراقيةأنثى72.285 2013 - 2014علوم الحياة 10

1101302001 األول1504 نورا حسن خزعل هاشم عراقيةأنثى71.66 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100107033 األول1505 خديجه كاظم حسين رضيوي عراقيةأنثى71.579 2013 - 2014الرياضيات 10

1100102070 األول1506 مريم علي عبد النبي فاضل عراقيةأنثى71.364 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100107064 األول1507 جنات حسين رضا كريم عراقيةأنثى71.166 2013 - 2014الرياضيات 10

1100107021 األول1508 زينة حامد حسن محسن عراقيةأنثى71.023 2013 - 2014الرياضيات 10

1100107037 األول1509 زهراء صاحب كطران عطية عراقيةأنثى70.678 2013 - 2014الرياضيات 10

1101307008 األول1510 كرار فاضل عبد الساده حجيل عراقيةذكر70.549 2013 - 2014الرياضيات 10

1100112051 األول1511 يسرى علي عبد السيد محمد جواد عراقيةأنثى70.404 2013 - 2014الكيمياء 10

1100102068 األول1512 هدى صالح محمد حمزة عراقيةأنثى70.32 2013 - 2014علوم الحياة 10

1101307012 األول1513 هديل نافع أبو سودة حسن عراقيةأنثى69.381 2013 - 2014الرياضيات 10

1100112059 األول1514 هيام كامل صالل عبد الحسين عراقيةأنثى69.304 2013 - 2014الكيمياء 10

1100102089 األول1515 مروه قاسم ناظم عباس عراقيةأنثى69.203 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100112044 األول1516 أفنان جبار جودة نعمة عراقيةأنثى68.958 2013 - 2014الكيمياء 10

1100112029 األول1517 نور محمد شمخي عناد عراقيةأنثى68.899 2013 - 2014الكيمياء 10
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1100112048 األول1518 زينب راسم حميد حسن عراقيةأنثى68.873 2013 - 2014الكيمياء 10

1090102017 الثانــي1519 نسرين محمد صيهود منسي عراقيةأنثى68.693 2013 - 2014علوم الحياة 10

1101312005 األول1520 إسراء رشيد رزوقي محمد علي عراقيةأنثى68.682 2013 - 2014الكيمياء 10

1100112021 األول1521 زينب حسن سلمان هجول عراقيةأنثى68.514 2013 - 2014الكيمياء 10

1090102002 األول1522 رضوان مهدي يعقوب مهدي عراقيةذكر68.5 2013 - 2014علوم الحياة 10

1101302018 األول1523 هاجر عيسى حسن نعمه عراقيةأنثى68.499 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100112039 األول1524 هبه عبد الحمزة علي عباس عراقيةأنثى68.116 2013 - 2014الكيمياء 10

1100112052 األول1525 أحمد فاضل زاير ناصر عراقيةذكر68 2013 - 2014الكيمياء 10

1101312004 األول1526 إبتسام كريم محيسن جبل عراقيةأنثى67.905 2013 - 2014الكيمياء 10

1100107017 األول1527 حيدر نهاد عبد الجليل مجيد عراقيةذكر67.744 2013 - 2014الرياضيات 10

1100112058 األول1528 غفران جاسم خلخال جودة عراقيةأنثى67.501 2013 - 2014الكيمياء 10

1100107042 األول1529 نغم جبار حسين زويد عراقيةأنثى67.497 2013 - 2014الرياضيات 10

1100112024 األول1530 حنين عدنان رزاق توفيق عراقيةأنثى67.458 2013 - 2014الكيمياء 10

1100102087 األول1531 ندى عزيز محل خضير عراقيةأنثى67.35 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100102064 األول1532 رسل باسم سعد عبد االمير عراقيةأنثى67.321 2013 - 2014علوم الحياة 10

1101307007 األول1533 حسن فاضل مجيد رضا عراقيةذكر67.153 2013 - 2014الرياضيات 10

1100102099 األول1534 محمد عليوي عبد الرضا محمد علي عراقيةذكر66.987 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100112054 األول1535 مصطفى إبراهيم رزاق توفيق عراقيةذكر66.983 2013 - 2014الكيمياء 10

1101312003 األول1536 أماني رحمن عباس حسن عراقيةأنثى66.912 2013 - 2014الكيمياء 10

1100102080 األول1537 زهراء أياد علي حسن عراقيةأنثى66.704 2013 - 2014علوم الحياة 10
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1101302005 األول1538 آالء صاحب فليح حسن عراقيةأنثى66.544 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100112034 األول1539 دعاء غزوان عبد الكريم عبد المحسن عراقيةأنثى66.505 2013 - 2014الكيمياء 10

1100102074 األول1540 نور سعود سويهي سلمان عراقيةأنثى66.469 2013 - 2014علوم الحياة 10

1101307001 األول1541 رونق حيدر صادق محمد علي عراقيةأنثى66.25 2013 - 2014الرياضيات 10

1100102086 األول1542 مها خضير عبادي ياس عراقيةأنثى66.157 2013 - 2014علوم الحياة 10

1101312019 األول1543 حسين صادق جاسم كاظم عراقيةذكر66.156 2013 - 2014الكيمياء 10

1101302025 األول1544 غفران رزاق جاسم محمد عراقيةأنثى66.099 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100102067 األول1545 شهد سعد كاظم عبد اهلل عراقيةأنثى66.091 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100102084 الثانــي1546 زهراء سعدون عبد األمير عباس عراقيةأنثى65.958 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100112062 األول1547 ضياء محمد حسن عوده عراقيةذكر65.939 2013 - 2014الكيمياء 10

1100107048 األول1548 مروه عامر فوزي صادق عراقيةأنثى65.882 2013 - 2014الرياضيات 10

1100102069 األول1549 نور عمران حمزة حسين عراقيةأنثى65.833 2013 - 2014علوم الحياة 10

1101312001 الثانــي1550 تمارا عدنان جواد عبد الكريم عراقيةأنثى65.799 2013 - 2014الكيمياء 10

1100102006 األول1551 إبتهال حسين جاسم محمد عراقيةأنثى65.457 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100107052 األول1552 فاضل عباس علي عبيد عراقيةذكر65.423 2013 - 2014الرياضيات 10

1090107011 األول1553 باقر رحيم مصطفى محمد عراقيةذكر65.383 2013 - 2014الرياضيات 10

1100112053 األول1554 حسن ماجد تركي عطية عراقيةذكر65.23 2013 - 2014الكيمياء 10

1101302008 األول1555 أطياف فالح صالح مهدي عراقيةأنثى64.818 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100107022 الثانــي1556 زهراء علي محمد عباس عراقيةأنثى64.736 2013 - 2014الرياضيات 10

1100112040 األول1557 نور الدين موفق علي صاحي عراقيةذكر64.334 2013 - 2014الكيمياء 10
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1100112049 األول1558 مروة حميد هادي مطلب عراقيةأنثى64.192 2013 - 2014الكيمياء 10

1090107012 الثانــي1559 بتول جميل عبد متعب عراقيةأنثى64.085 2013 - 2014الرياضيات 10

1101302003 األول1560 ميعاد كريم فهد حمد عراقيةأنثى64.072 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100102079 األول1561 هديل حسين علي عبود عراقيةأنثى63.992 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100107018 األول1562 زهراء قيس غازي كاظم عراقيةأنثى63.914 2013 - 2014الرياضيات 10

1100102100 األول1563 أحمد مايع علي محمد عراقيةذكر63.909 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100107024 األول1564 رؤى رزاق داخل فرحان عراقيةأنثى63.7 2013 - 2014الرياضيات 10

1100107034 األول1565 طيب جعفر كاظم جعفر عراقيةأنثى63.597 2013 - 2014الرياضيات 10

1101312018 الثانــي1566 احسان كريم جابر عطيه عراقيةذكر63.495 2013 - 2014الكيمياء 10

1100107049 األول1567 زهراء محمد حسين محمد عراقيةأنثى63.227 2013 - 2014الرياضيات 10

1100102061 األول1568 إيهاب احمد عبد عباس عراقيةأنثى63.219 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100112055 األول1569 عبد عون جواد محمد هادي عراقيةذكر63.006 2013 - 2014الكيمياء 10

1100107039 الثانــي1570 زينب عباس كاظم هادي عراقيةأنثى62.938 2013 - 2014الرياضيات 10

1100112042 الثانــي1571 دعاء خالد عبد األمير رعد عراقيةأنثى62.887 2013 - 2014الكيمياء 10

1100102091 الثانــي1572 مروة موفق جعفر عبد السادة عراقيةأنثى62.793 2013 - 2014علوم الحياة 10

1101312007 األول1573 دعاء أحمد كاظم حسن عراقيةأنثى62.761 2013 - 2014الكيمياء 10

1100102082 الثانــي1574 عال محمد حسين محمد تقي عراقيةأنثى62.723 2013 - 2014علوم الحياة 10

1101307002 الثانــي1575 بتول حسين محمد عزيز عراقيةأنثى62.355 2013 - 2014الرياضيات 10

1100102095 الثانــي1576 رشا عبد اهلل عباس قاسم عراقيةأنثى62.333 2013 - 2014علوم الحياة 10

1101312009 األول1577 حوراء علي محمد عبيد عراقيةأنثى62.282 2013 - 2014الكيمياء 10
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1100112057 الثانــي1578 زهراء صالح حسن علي عراقيةأنثى62.118 2013 - 2014الكيمياء 10

1100107057 األول1579 أمير محمد رسول اسماعيل عراقيةذكر62.102 2013 - 2014الرياضيات 10

1100107019 الثانــي1580 ريام مهدي جواد كاظم عراقيةأنثى61.958 2013 - 2014الرياضيات 10

1100102072 األول1581 ألباب محمد حسن هادي عراقيةأنثى61.863 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100102010 األول1582 ازهر محمد عبد علي مهدي عراقيةذكر61.647 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100112026 األول1583 طيبة شامل طاهر جاسم عراقيةأنثى61.623 2013 - 2014الكيمياء 10

1100107036 الثانــي1584 نور جبار عبيد كاظم عراقيةأنثى61.466 2013 - 2014الرياضيات 10

1090102032 الثانــي1585 عبد اهلل علي عبد الرضا قاسم عراقيةذكر61.427 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100102093 األول1586 ليلى حسن ساجت عيه عراقيةأنثى61.31 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100107044 الثانــي1587 رؤى شاكر موسى عمران عراقيةأنثى60.954 2013 - 2014الرياضيات 10

1100107068 الثانــي1588 نادية نزار كاظم درويش عراقيةأنثى60.93 2013 - 2014الرياضيات 10

1101302010 األول1589 نور هادي رسول حسن عراقيةأنثى60.914 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100102076 الثانــي1590 إسراء اكرم جواد محمد عراقيةأنثى60.887 2013 - 2014علوم الحياة 10

1101307018 األول1591 زهراء عدنان صخيل شايع عراقيةأنثى60.85 2013 - 2014الرياضيات 10

1100107012 الثانــي1592 رشا عبد الحسين جواد كاظم عراقيةأنثى60.83 2013 - 2014الرياضيات 10

1090107031 األول1593 صالح غالب صالح مهدي عراقيةذكر60.773 2013 - 2014الرياضيات 10

1101302002 الثانــي1594 نبأ ناجي وفي محسن عراقيةأنثى60.715 2013 - 2014علوم الحياة 10

1101312017 الثانــي1595 كرار عباس صالح مراد عراقيةذكر60.617 2013 - 2014الكيمياء 10

1101302009 الثانــي1596 غفران علي كاظم أسد عراقيةأنثى60.403 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100107047 الثانــي1597 حوراء مصطفى علي كاظم عراقيةأنثى60.269 2013 - 2014الرياضيات 10
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1101307014 الثانــي1598 أسماء أزهر محمد جعفر محمد رضا عراقيةأنثى60.177 2013 - 2014الرياضيات 10

1100107038 الثانــي1599 ندى كاظم عبد عودة عراقيةأنثى60.028 2013 - 2014الرياضيات 10

1100102063 الثانــي1600 نور محمود رسول فرحان عراقيةأنثى60.005 2013 - 2014علوم الحياة 10

1070101037 األول1601 علي حميد صاحب عباس عراقيةذكر59.981 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100102101 الثانــي1602 حسن ناجح عبد زيد كاظم عراقيةذكر59.907 2013 - 2014علوم الحياة 10

1090112010 األول1603 حيدر حسن علي حسون عراقيةذكر59.889 2013 - 2014الكيمياء 10

1101307004 الثانــي1604 زينب عودة عطيه جزاع عراقيةأنثى59.486 2013 - 2014الرياضيات 10

1100107023 الثانــي1605 علياء حسين عبد شاوردي عراقيةأنثى59.467 2013 - 2014الرياضيات 10

1101312020 الثانــي1606 عالء عبد الزهرة محمد علي حميد عراقيةذكر59.31 2013 - 2014الكيمياء 10

1090102013 األول1607 نافع أحمد فرج سعود عراقيةذكر59.296 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100112031 الثانــي1608 نور إبراهيم رحمان هادي عراقيةأنثى59.219 2013 - 2014الكيمياء 10

1101302013 األول1609 زهراء حامد نعيم علوان عراقيةأنثى59.213 2013 - 2014علوم الحياة 10

1070102325 األول1610 حوراء صادق عبد الجبار عراقيةأنثى59.181 2013 - 2014علوم الحياة 1

1100112061 األول1611 مجتبى رسول مكي عراقيةذكر59.003 2013 - 2014الكيمياء 10

1101307005 الثانــي1612 نور باسم متعب جاسم عراقيةأنثى58.991 2013 - 2014الرياضيات 10

1101302012 األول1613 سجى علي حمـَزة عبد الحسين عراقيةأنثى58.776 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100107020 الثانــي1614 آالء نايف سرحان راشد عراقيةأنثى58.578 2013 - 2014الرياضيات 10

1101302014 الثانــي1615 دعاء مسافر كاظم أحمد عراقيةأنثى58.542 2013 - 2014علوم الحياة 10

1090112046 األول1616 وسن عبد األمير كاظم زريان عراقيةأنثى58.514 2013 - 2014الكيمياء 10

1100112009 الثانــي1617 حوراء ثامر عطية لفتة عراقيةأنثى58.484 2013 - 2014الكيمياء 10
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1100102004 األول1618 نور جاسم محمد جسام عراقيةأنثى58.445 2013 - 2014علوم الحياة 10

1101302020 األول1619 رواء فاضل عليوي موسى عراقيةأنثى58.309 2013 - 2014علوم الحياة 10

1101307003 الثانــي1620 ضحى حبيب وحيد مهدي عراقيةأنثى58.293 2013 - 2014الرياضيات 10

1090112036 الثانــي1621 مروة محمد خضير عباس عراقيةأنثى58.232 2013 - 2014الكيمياء 10

1101307009 الثانــي1622 عذراء صاحب حمزه محمد عراقيةأنثى58.127 2013 - 2014الرياضيات 10

1090102044 األول1623 علي راضي جواد حميدان عراقيةذكر58.107 2013 - 2014علوم الحياة 10

1090102010 األول1624 زيد عباس ياسين دخيل عراقيةذكر58.036 2013 - 2014علوم الحياة 10

1101302016 الثانــي1625 هيبت زكي يحيى عبد الوهاب عراقيةأنثى58.023 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100107055 األول1626 رسل هادي مهدي ناصر عراقيةأنثى57.989 2013 - 2014الرياضيات 10

1100107061 الثانــي1627 حنين عباس عبد الحميد محمد يوسف عراقيةأنثى57.916 2013 - 2014الرياضيات 10

1101312016 األول1628 نجاح حمزه جاسم هندي عراقيةذكر57.824 2013 - 2014الكيمياء 10

1100102102 األول1629 باهر رياض صالح مهدي عراقيةذكر57.79 2013 - 2014علوم الحياة 10

1090107001 الثانــي1630 أحمد فاضل هالل مال اهلل عراقيةذكر57.751 2013 - 2014الرياضيات 10

1101307015 األول1631 عالء نادر عيسى جواد عراقيةذكر57.588 2013 - 2014الرياضيات 10

1100107026 الثانــي1632 نجود عبد الهادي بحر وادي عراقيةأنثى57.579 2013 - 2014الرياضيات 10

1101312006 الثانــي1633 ساره جواد كاظم راضي عراقيةأنثى57.338 2013 - 2014الكيمياء 10

1090102003 الثانــي1634 علي قاسم علي عمران عراقيةذكر57.272 2013 - 2014علوم الحياة 10

1101307013 الثانــي1635 سحر يحيى عبهول عبيد عراقيةأنثى56.915 2013 - 2014الرياضيات 10

1101307006 الثانــي1636 منتظر علي محمد رضا عراقيةذكر56.872 2013 - 2014الرياضيات 10

1090107039 الثانــي1637 كرار جاسم محمد كلوت عراقيةذكر56.811 2013 - 2014الرياضيات 10
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1101302007 الثانــي1638 سجى علي رسول إسماعيل عراقيةأنثى56.694 2013 - 2014علوم الحياة 10

1100107063 الثانــي1639 إسراء عبد الصاحب خضير حسين عراقيةأنثى56.637 2013 - 2014الرياضيات 10

1100107043 الثانــي1640 آالء كامل حسن عبيس عراقيةأنثى56.622 2013 - 2014الرياضيات 10

1100107050 الثانــي1641 رسل عباس عبود جبر عراقيةأنثى56.553 2013 - 2014الرياضيات 10

1080112045 الثانــي1642 علي عبد الكريم محمد جواد حسن عراقيةذكر56.461 2013 - 2014الكيمياء 10

1101307023 الثانــي1643 هدى حاتم عبيس لفته عراقيةأنثى56.414 2013 - 2014الرياضيات 10

1100107015 الثانــي1644 هديل هادي رضا متعب عراقيةأنثى56.056 2013 - 2014الرياضيات 10

1090102012 األول1645 قصي عبد الفتاح جليل هاشم عراقيةذكر55.89 2013 - 2014علوم الحياة 10

1101307011 الثانــي1646 ورود أموري يوسف عباس عراقيةأنثى55.192 2013 - 2014الرياضيات 10

1090107045 الثانــي1647 مريم عبد الهادي جواد حمادي عراقيةأنثى55.057 2013 - 2014الرياضيات 10

1031312001 األول1648 عقيل زاحم عبد زيد عراقيةذكر54.359 2013 - 2014الكيمياء 10

1101312021 األول1649 شهالء حسين راضي نصيف عراقيةأنثى53.48 2013 - 2014الكيمياء 10

1111307038 األول1650 رغد حامد عباس حسن عراقيةأنثى87.829 2014 - 2015الرياضيات 10

1111312017 األول1651 نهله جابر حسين عبيد عراقيةأنثى85.382 2014 - 2015الكيمياء 10

1111307055 األول1652 شهد علي محمد عباس عراقيةأنثى84.496 2014 - 2015الرياضيات 10

1111307010 األول1653 سارة جبار يعقوب يوسف عراقيةأنثى82.325 2014 - 2015الرياضيات 10

1111302002 األول1654 حوراء عبد الحسين محمد علي عراقيةأنثى81.413 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111302003 األول1655 مروة طالب عطيه مرهون عراقيةأنثى81.069 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111302013 األول1656 نبأ عبد العباس محمد عبود عراقيةأنثى80.72 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111312050 األول1657 آالء عبد علي نايف حسن عراقيةأنثى80.418 2014 - 2015الكيمياء 10
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1111307037 األول1658 مصطفى حسين عبد علي شمخي عراقيةذكر80.231 2014 - 2015الرياضيات 10

1111312002 األول1659 زينب عباس عبد الزهرة حسين عراقيةأنثى80.093 2014 - 2015الكيمياء 10

1111301002 األول1660 وسن رضا حسن محمد عراقيةأنثى78.965 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111312019 األول1661 ُسرى فالح موسى محمد عراقيةأنثى78.895 2014 - 2015الكيمياء 10

1111307012 األول1662 تماره عماد صالل وذاح عراقيةأنثى77.137 2014 - 2015الرياضيات 10

1111312025 األول1663 نور محمد كاظم شريف عراقيةأنثى76.633 2014 - 2015الكيمياء 10

1111312024 األول1664 نور علي يزي جاسم عراقيةأنثى76.589 2014 - 2015الكيمياء 10

1111302010 األول1665 براء قاسم هاشم عبد الرضا عراقيةأنثى76.535 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111302001 األول1666 دعاء علي لفته بنيان عراقيةأنثى76.452 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111302049 األول1667 وسام مالك كريم عبدعلي عراقيةذكر76.203 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111302006 األول1668 هبه تركي ضاحي صالح عراقيةأنثى75.902 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111302004 األول1669 مريم جبار ياسر عودة عراقيةأنثى75.521 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111307030 األول1670 عبير مطر مزهر مزعل عراقيةأنثى75.374 2014 - 2015الرياضيات 10

1111312028 األول1671 ُسرى ستار كاظم جواد عراقيةأنثى75.106 2014 - 2015الكيمياء 10

1050102005 األول1672 إسراء صاحب راضي كاظم عراقيةأنثى74.847 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111302081 األول1673 دعاء حبيب حمزه محسون عراقيةأنثى74.525 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111307006 األول1674 غفران عدنان عبد الكاظم زبالة عراقيةأنثى74.502 2014 - 2015الرياضيات 10

1111312004 األول1675 زهراء مشتاق عبد األمه هادي عراقيةأنثى74.392 2014 - 2015الكيمياء 10

1111302019 األول1676 حوراء عالء قدوري حسن عراقيةأنثى74.236 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111307039 األول1677 سهاد نجم عبد اهلل مهدي عراقيةأنثى74.081 2014 - 2015الرياضيات 10
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1111302028 األول1678 دجلة علي حسين حسن عراقيةأنثى73.438 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111307058 األول1679 رقية نوري عاشور موسى عراقيةأنثى73.409 2014 - 2015الرياضيات 10

1111302020 األول1680 زهراء أحمد كاظم ضاحي عراقيةأنثى72.641 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111307003 األول1681 نور فؤاد عباس مهدي عراقيةأنثى72.482 2014 - 2015الرياضيات 10

1111312052 األول1682 علي حسن وداعه حمود عراقيةذكر72.278 2014 - 2015الكيمياء 10

1111312011 األول1683 فاطمة سامر فتنان فرحان عراقيةأنثى72.112 2014 - 2015الكيمياء 10

1111312059 األول1684 ساره ستار جبار زاير عراقيةأنثى72.058 2014 - 2015الكيمياء 10

1111302051 األول1685 نغم جبار عبد اليمه عبيد عراقيةأنثى72.017 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111312005 األول1686 حنين أحمد عبد عباس عراقيةأنثى71.722 2014 - 2015الكيمياء 10

1111312013 األول1687 دعاء شناوه شلول عطيه عراقيةأنثى71.074 2014 - 2015الكيمياء 10

1111307025 األول1688 مرتضى علي أحمد مهدي عراقيةذكر71.072 2014 - 2015الرياضيات 10

1111302042 األول1689 زهراء فالح حسن موسى عراقيةأنثى70.912 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111302016 األول1690 ذكرى علي موسى حميدي عراقيةأنثى70.669 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111302017 األول1691 إيمان ضياء عبد الحسين جابر عراقيةأنثى70.627 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111312015 األول1692 أزهار حسن هاشم علي عراقيةأنثى70.315 2014 - 2015الكيمياء 10

1111307005 األول1693 شهد أحمد محمد ديب احمد حسن عراقيةأنثى70.169 2014 - 2015الرياضيات 10

1111312016 األول1694 رؤى باسم ناجي حمزه عراقيةأنثى70.125 2014 - 2015الكيمياء 10

1111307070 األول1695 فاطمة محمد جعفر ناصر عراقيةأنثى69.967 2014 - 2015الرياضيات 10

1111302041 األول1696 سيف علي خضير كاظم عراقيةذكر69.931 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111302007 األول1697 وفاء محمد فيروز عباس عراقيةأنثى69.657 2014 - 2015علوم الحياة 10
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1111302025 األول1698 ليلى منعم حمود زغير عراقيةأنثى69.652 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111302023 األول1699 شيماء لطيف نايل مزعل عراقيةأنثى69.275 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111307017 األول1700 رسل علي جاسم حسون عراقيةأنثى69.057 2014 - 2015الرياضيات 10

1111307053 األول1701 زينب علي عبد العباس علي عراقيةأنثى69.02 2014 - 2015الرياضيات 10

1111312021 الثانــي1702 صابرين راضي جواد حميدان عراقيةأنثى68.889 2014 - 2015الكيمياء 10

1111307075 األول1703 فاتن نوماس عبد محمد عراقيةأنثى68.544 2014 - 2015الرياضيات 10

1111307015 األول1704 احمد سهل مجيد ناصر عراقيةذكر68.242 2014 - 2015الرياضيات 10

1111302011 الثانــي1705 زهراء صبري فخري حسون عراقيةأنثى68.087 2014 - 2015علوم الحياة 10

1101302022 األول1706 عدي جويد كاظم عاشور عراقيةذكر68.056 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111307065 األول1707 مروة سالم علوان محيل عراقيةأنثى67.638 2014 - 2015الرياضيات 10

1111307063 األول1708 سارة سعد جواد حميد عراقيةأنثى67.593 2014 - 2015الرياضيات 10

1111302037 األول1709 إسراء مصطفى حسين حسن عراقيةأنثى67.445 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111303002 الثانــي1710 امير حمزه حسن نزام عراقيةذكر67.432 2014 - 2015الكيمياء 10

1111312007 الثانــي1711 زهراء فارس حسن كاظم عراقيةأنثى66.96 2014 - 2015الكيمياء 10

1111307027 األول1712 زهراء صالح حسْن كاطع عراقيةأنثى66.903 2014 - 2015الرياضيات 10

1111312048 األول1713 سجى عالء عبد الرسول موسى عراقيةأنثى66.843 2014 - 2015الكيمياء 10

1111302047 األول1714 حوراء أمير سلمان صادق عراقيةأنثى66.827 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111307020 األول1715 مروه راضي عودة رضا عراقيةأنثى66.61 2014 - 2015الرياضيات 10

1111312006 األول1716 غادة محمد حسين جعاز عراقيةأنثى66.496 2014 - 2015الكيمياء 10

1100102090 األول1717 وديان عبد الكريم ابراهيم محمد عراقيةأنثى66.453 2014 - 2015علوم الحياة 10
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1111307077 األول1718 فاتن عقيل اوحيد حبيب عراقيةأنثى66.355 2014 - 2015الرياضيات 10

1111312041 األول1719 إيمان حسين كاظَم جواد عراقيةأنثى65.995 2014 - 2015الكيمياء 10

1111312012 األول1720 كرار علي كاظم أسد عراقيةذكر65.879 2014 - 2015الكيمياء 10

1111307052 األول1721 شذى عبد األمير عباس عبد الحسين عراقيةأنثى65.782 2014 - 2015الرياضيات 10

1111312027 األول1722 مروه عماد صالل وذاح عراقيةأنثى65.616 2014 - 2015الكيمياء 10

1111307054 األول1723 رشا رائد محمد انبيت عراقيةأنثى65.553 2014 - 2015الرياضيات 10

1111302014 األول1724 رواء هادي جساب عبد الحسين عراقيةأنثى65.548 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111312014 األول1725 حسين فرزدق عطا عبود عراقيةذكر65.486 2014 - 2015الكيمياء 10

1111302292 األول1726 وسام جابر كاظم خضير عراقيةذكر65.34 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111312046 األول1727 نغم شهاب أحمد هادي عراقيةأنثى65.324 2014 - 2015الكيمياء 10

1111302024 األول1728 زهراء كاظم جيثوم موسى عراقيةأنثى65.311 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111312035 الثانــي1729 علي حميد موسى عبد عراقيةذكر65.298 2014 - 2015الكيمياء 10

1111312038 (التكميلي)الثانــي1730 رنا فراك حسين محمد عراقيةأنثى65.26 2014 - 2015الكيمياء 1

1111302026 األول1731 آيات علي حسن مهدي عراقيةأنثى65.229 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111312037 الثانــي1732 حوراء عبد االمير جودة راضي عراقيةأنثى65.129 2014 - 2015الكيمياء 1

1111307024 األول1733 عالء احمد هاشم معيوف عراقيةذكر64.953 2014 - 2015الرياضيات 10

1100102085 األول1734 أمير محمد عبد الرسول حسن عراقيةذكر64.889 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111307023 الثانــي1735 زهراء جاسم حسن علوان عراقيةأنثى64.638 2014 - 2015الرياضيات 10

1111307043 األول1736 وهب عبد الحر رضا كاظم عراقيةأنثى64.619 2014 - 2015الرياضيات 10

1111302087 األول1737 رؤى جبار طاهر عويز عراقيةأنثى64.269 2014 - 2015علوم الحياة 10
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1111302048 األول1738 نور حسن كمال حسين عراقيةأنثى64.164 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111307041 األول1739 حوراء ستار جابر معله عراقيةأنثى64.017 2014 - 2015الرياضيات 10

1111307034 األول1740 حسين حمزه حسين علي عراقيةذكر63.808 2014 - 2015الرياضيات 10

1111312047 الثانــي1741 خليل كامل زبيل راضي عراقيةذكر63.645 2014 - 2015الكيمياء 10

1101312008 الثانــي1742 أنوار شاكر دهش دهيمان عراقيةأنثى63.423 2014 - 2015الكيمياء 10

1100107054 األول1743 زينب مهدي كاظم هادي عراقيةأنثى63.402 2014 - 2015الرياضيات 10

1111302032 األول1744 بهاء رشيد محيسن طراد عراقيةذكر63.35 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111312061 الثانــي1745 أريج صابر عجمي أمين عراقيةأنثى63.294 2014 - 2015الكيمياء 10

1111312029 الثانــي1746 سعاد قاسم عمران جابر عراقيةأنثى63.276 2014 - 2015الكيمياء 10

1111302045 األول1747 امنة حميد مسلم فرهود عراقيةأنثى63.14 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111312009 الثانــي1748 أسماء حسين عبيد حمزه عراقيةأنثى63.042 2014 - 2015الكيمياء 10

1100102088 األول1749 زهراء عيسى جاسم جوده عراقيةأنثى63.014 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111307009 األول1750 انيس عبد الحسين ماشاءاهلل رضا عراقيةذكر63.002 2014 - 2015الرياضيات 10

1111307004 الثانــي1751 زهراء أيسر محمد مهدي عراقيةأنثى62.947 2014 - 2015الرياضيات 10

1111312045 الثانــي1752 سيماء داود سلمان حسن عراقيةأنثى62.941 2014 - 2015الكيمياء 10

1101302026 األول1753 شبعاد صباح شرقي فهد عراقيةأنثى62.862 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111312008 (التكميلي)الثانــي1754 نبأ نبيل خليل ابراهيم عراقيةأنثى62.773 2014 - 2015الكيمياء 1

1111307060 الثانــي1755 حسام رحمن جواد كاظم عراقيةذكر62.714 2014 - 2015الرياضيات 10

1111301005 األول1756 سرى جليل خشان حسين عراقيةأنثى62.662 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111307033 الثانــي1757 براء زكي حسن كاظم عراقيةأنثى62.454 2014 - 2015الرياضيات 10
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1111312040 الثانــي1758 حسنين رضا جواد حسين عراقيةذكر62.317 2014 - 2015الكيمياء 1

1090112029 الثانــي1759 غفران علي صالح محمد علي عراقيةأنثى62.243 2014 - 2015الكيمياء 1

1111312018 الثانــي1760 ضحى عبيس فاضل مغير عراقيةأنثى62.17 2014 - 2015الكيمياء 1

1111307019 األول1761 رغده محمد عدنان جابر عراقيةأنثى62.073 2014 - 2015الرياضيات 10

1111312030 الثانــي1762 علي حسين عبد الوهاب عراقيةذكر62.046 2014 - 2015الكيمياء 1

1111307044 األول1763 هدى محمد نايف كاظم عراقيةأنثى61.847 2014 - 2015الرياضيات 10

1111312051 (التكميلي)الثانــي1764 ميس عباس سلمان حسون عراقيةأنثى61.78 2014 - 2015الكيمياء 1

1111302050 الثانــي1765 حنين سعيد علي برغش عراقيةأنثى61.689 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111307074 الثانــي1766 االء حيدر رسول عبود عراقيةأنثى61.646 2014 - 2015الرياضيات 10

1111312043 الثانــي1767 زينب علي حَسين محمد عراقيةأنثى61.555 2014 - 2015الكيمياء 1

1100102098 األول1768 حيدر جبار هاشم سعد عراقيةذكر61.498 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111307016 األول1769 زهراء محمد أيوب داوود عراقيةأنثى61.157 2014 - 2015الرياضيات 10

1101302011 األول1770 زينب عزيز عبد عزيز عراقيةأنثى61.131 2014 - 2015علوم الحياة 10

1100102104 األول1771 ضياء هادي حمزة عبيد عراقيةذكر61.088 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111307045 الثانــي1772 بنين قاسم مشكل محسن عراقيةأنثى61.086 2014 - 2015الرياضيات 10

1111307036 األول1773 علي عزيز عطيه منصور عراقيةذكر60.95 2014 - 2015الرياضيات 10

1111302031 األول1774 دعاء عبد الزهرة محمود خلف عراقيةأنثى60.945 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111312033 (التكميلي)الثانــي1775 هاله جليل هاني جاسم عراقيةأنثى60.9 2014 - 2015الكيمياء 1

1111302027 األول1776 زهراء كاظم جواد كاظم عراقيةأنثى60.86 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111307064 الثانــي1777 غفران جاسم محمد حسين عراقيةأنثى60.848 2014 - 2015الرياضيات 10
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1111302080 األول1778 علي غالب عباس خشان عراقيةذكر60.512 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111312001 (التكميلي)الثانــي1779 محمد باقر علي سعد شمخي عراقيةذكر60.499 2014 - 2015الكيمياء 1

1111302030 األول1780 آمنه طالل حميد رشيد عراقيةأنثى60.464 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111307049 األول1781 عمر فواز حمادي علوان عراقيةذكر60.381 2014 - 2015الرياضيات 10

1111302298 األول1782 سجاد هادي صالح عبد المهدي عراقيةذكر60.361 2014 - 2015الرياضيات 10

1111303003 الثانــي1783 حسن محمود علي عبد عراقيةذكر60.2216 2014 - 2015الكيمياء 1

1070107079 الثانــي1784 نجاح أياد حامد نور عراقيةذكر59.978 2014 - 2015الرياضيات 10

1101312013 الثانــي1785 حوراء عبد الزهرة عبد الحسن علي عراقيةأنثى59.968 2014 - 2015الكيمياء 1

1111302021 الثانــي1786 ندى هادي عيسى عبد عراقيةأنثى59.908 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111312023 (التكميلي)الثانــي1787 االء علي عباس عبود عراقيةأنثى59.74 2014 - 2015الكيمياء 1

1090102051 األول1788 فاطمة علي شيحان عبود عراقيةأنثى59.369 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111302033 األول1789 أنتظار محمد حسين نادي عراقيةأنثى59.291 2014 - 2015علوم الحياة 10

1101302006 األول1790 ساره صاحب هادي حسين عراقيةأنثى59.101 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111302009 األول1791 غفران حسين محمد كاظم عراقيةأنثى59.098 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111302008 األول1792 زينب قاسم محمد عباس عراقيةأنثى59.07 2014 - 2015علوم الحياة 10

1100102066 األول1793 عال حامد شياع حسين عراقيةأنثى58.918 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111307007 األول1794 فاطمة قاسم عبد مهدي عراقيةأنثى58.852 2014 - 2015الرياضيات 10

1100112030 األول1795 نور صباح مهدي صالح عراقيةأنثى58.816 2014 - 2015الكيمياء 10

1111302044 األول1796 مروة أحمد مزهر احمد عراقيةأنثى58.771 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111307008 الثانــي1797 زينب كريم حسين علوان عراقيةأنثى58.663 2014 - 2015الرياضيات 10
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1090102014 األول1798 مصطفى راضي علي عبد اهلل عراقيةذكر58.635 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111307021 الثانــي1799 انفال خليل إبراهيم علي عراقيةأنثى58.631 2014 - 2015الرياضيات 10

1100107053 الثانــي1800 وجدان عبد الكريم محسن خلف عراقيةأنثى58.524 2014 - 2015الرياضيات 10

1111307056 األول1801 محمد كاظم هاشم عبود عراقيةذكر58.257 2014 - 2015الرياضيات 10

1111302018 األول1802 هاجر عباس مدلل سهيل عراقيةأنثى58.045 2014 - 2015علوم الحياة 10

1101302017 األول1803 أثير فاضل مردان رباط عراقيةذكر57.992 2014 - 2015علوم الحياة 10

1100107005 الثانــي1804 يسر رعد عبد المجيد ابراهيم عراقيةأنثى57.984 2014 - 2015الرياضيات 10

1111307031 الثانــي1805 حوراء صادق كريم كاظم عراقيةأنثى57.951 2014 - 2015الرياضيات 10

1100102092 األول1806 عال حمزة محمد عطية عراقيةأنثى57.925 2014 - 2015علوم الحياة 10

1101302015 األول1807 زينة حيدر علوان صبح عراقيةأنثى57.876 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111307014 الثانــي1808 دعاء فالح مهدي وهاب عراقيةأنثى57.674 2014 - 2015الرياضيات 10

1111307013 الثانــي1809 مرتضى طالب مطشر جاسم عراقيةذكر57.517 2014 - 2015الرياضيات 10

1090112016 األول1810 رشا محمد حسين جاسم عراقيةأنثى57.47 2014 - 2015الكيمياء 10

1111302012 (التكميلي)الثانــي1811 نور موسى عبد اليمه جيثوم عراقيةأنثى57.38 2014 - 2015علوم الحياة 1

1111307026 الثانــي1812 وسن علي محمد عبود عراقيةأنثى57.374 2014 - 2015الرياضيات 10

1100107013 األول1813 هند ثامر حسون كاظم عراقيةأنثى57.287 2014 - 2015الرياضيات 10

1111307029 الثانــي1814 ُسرى سجاد محمد محي عراقيةأنثى57.008 2014 - 2015الرياضيات 10

1100102105 األول1815 مصطفى قائد عبد األمير خنفوس عراقيةذكر56.971 2014 - 2015علوم الحياة 10

1111307076 الثانــي1816 غفران حسن جثير زاير محمد عراقيةأنثى56.96 2014 - 2015الرياضيات 10

1090107047 الثانــي1817 هاشم خليل سلمان عبد الخضر عراقيةذكر56.829 2014 - 2015الرياضيات 10
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1070102251 األول1818 دعاء عايد علي جاسم عراقيةأنثى56.791 2014 - 2015علوم الحياة 10

1090102162 األول1819 ديار نجم عبد اهلل حمادي عراقيةأنثى56.671 2014 - 2015علوم الحياة 10

1100107058 الثانــي1820 ريام شكران هاشم عباس عراقيةأنثى56.511 2014 - 2015الرياضيات 10

1101312014 الثانــي1821 حسين ماجد حسين شياع عراقيةذكر56.42 2014 - 2015الكيمياء 1

1100112036 الثانــي1822 فاطمة جليل رحيم جنانة عراقيةأنثى55.979 2014 - 2015الكيمياء 1

1111307066 الثانــي1823 رفل كريم حبيب جاسم عراقيةأنثى55.692 2014 - 2015الرياضيات 10

1111302034 (التكميلي)الثانــي1824 سعد ابراهيم رشيد اسماعيل عراقيةذكر55.58 2014 - 2015علوم الحياة 1

1101307021 األول1825 سيماء حسن هادي عبود عراقيةأنثى55.24 2014 - 2015الرياضيات 10

1111307042 الثانــي1826 بسمه عباده علي حسين عراقيةأنثى55.021 2014 - 2015الرياضيات 10

1111302295 الثانــي1827 رسول محمد يوسف عراقيةذكر54.701 2014 - 2015علوم الحياة 1

1100112025 الثانــي1828 زينب جاسم زوري محمد عراقيةأنثى53.103 2014 - 2015الكيمياء 1

1111302299 الثانــي1829 اركان حمد رضوان عراقيةذكر52.917 2014 - 2015الرياضيات 10

1121307180 األول1830 فضل جواد كاظم عكلة عراقيةذكر92.702 2015 - 2016الرياضيات 10

1121312049 األول1831 مها جاسم منشد جابر عراقيةأنثى86.59 2015 - 2016الكيمياء 10

1121307138 األول1832 فاطمه غانم عنيد عذيب عراقيةذكر86.064 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302127 األول1833 هديل لفتة كشيش مكطاع عراقيةأنثى85.381 2015 - 2016علوم الحياة 10

1111312054 األول1834 سجى عالء عبد الجبار سعيد عراقيةأنثى83.533 2015 - 2016الكيمياء 10

1121302126 األول1835 هاجر محمد كاظم عبد الزهرة عراقيةأنثى83.26 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121307186 األول1836 محمد علي عبد االمير عبد العظيم عراقيةذكر82.984 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307114 األول1837 رسل كاظم جري حسين عراقيةأنثى82.673 2015 - 2016الرياضيات 10
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1121307120 األول1838 زينب الحوراء صالح عليوي ناصر عراقيةأنثى82.551 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307129 األول1839 سجى عماد ناصر حسين عراقيةأنثى81.059 2015 - 2016الرياضيات 10

1121312054 األول1840 نور جبار هاشم محمد عراقيةأنثى80.42 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312070 األول1841 رهام قائد عبيد عبد الحسن عراقيةأنثى79.332 2015 - 2016الكيمياء 10

1121302083 األول1842 شروق امعين وحيد علي عراقيةأنثى79.199 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302142 األول1843 علي عباس محمد علوان عراقيةذكر79.105 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302067 األول1844 اسراء خلف عبد الكريم مهنى عراقيةأنثى78.995 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121307119 األول1845 زهراء كاظم عباس سعيد عراقيةأنثى78.986 2015 - 2016الرياضيات 10

1121312050 األول1846 مها مهدي عبيد حمزه عراقيةأنثى78.443 2015 - 2016الكيمياء 10

1111307067 األول1847 اسراء عبيد سعود هاشم عراقيةأنثى78.112 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302167 األول1848 مسلم جبار عبد نور فرج عراقيةذكر77.995 2015 - 2016الرياضيات 10

1121312017 األول1849 اسراء رافد عباس عبد عراقيةأنثى77.974 2015 - 2016الكيمياء 10

1121307108 األول1850 ايناس سعدون مجيد عبيس عراقيةأنثى77.966 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302054 األول1851 هبة اياد هشام حسين عراقيةأنثى77.491 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121312083 األول1852 فاطمة عبد الرسول مهدي عباس عراقيةأنثى77.293 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312021 األول1853 بدور اركان عباس علي عراقيةأنثى77.274 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312069 األول1854 دعاء محمد جواد كاظم عراقيةأنثى77.259 2015 - 2016الكيمياء 10

1111302091 األول1855 زهراء حسين هادي كاظم عراقيةأنثى76.889 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302103 األول1856 رقية عباس جدوع حمد عراقيةأنثى76.683 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121307113 األول1857 ختام جفات عيسى هيجل عراقيةأنثى76.518 2015 - 2016الرياضيات 10
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1111302029 األول1858 هيفاء ماجد منعم حمد عراقيةأنثى75.853 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302104 األول1859 رواء محمد هاشم مزعل عراقيةأنثى75.744 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121307183 األول1860 لؤي كاظم حسن مهدي الحسين عراقيةذكر75.465 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307141 األول1861 قدوس محمد فاضل جابر عراقيةأنثى74.857 2015 - 2016الرياضيات 10

1121301009 األول1862 صالح حسن جدوع محمد عراقيةذكر74.775 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121307130 األول1863 سرى كريم كاظم محسن عراقيةأنثى74.768 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302157 األول1864 هيا عبد الكاظم حميد مجيد عراقيةأنثى74.629 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121307133 األول1865 شذى حيدر ذياب واوي عراقيةأنثى74.575 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302106 األول1866 زهراء عبد الحسين راهي كاظم عراقيةأنثى74.359 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121307002 األول1867 مصطفى جاسم محمد ناصر عراقيةذكر74.23 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302155 األول1868 نور علي نعمة غازي عراقيةأنثى73.067 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121312020 األول1869 ايه امير جاسم لفتة عراقيةأنثى72.94 2015 - 2016الكيمياء 10

1121307150 األول1870 نور صباح حسن نوفل عراقيةأنثى72.69 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307110 األول1871 بنين صافي كاظم حسن عراقيةأنثى72.593 2015 - 2016الرياضيات 10

1121312071 األول1872 رواء كريم باقر علي عراقيةأنثى72.283 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312027 األول1873 رؤى ناظم سوادي كاظم عراقيةأنثى72.02 2015 - 2016الكيمياء 10

1121302107 األول1874 زينب باسم عبد زيد رشيد عراقيةأنثى72.012 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302120 األول1875 فاطمة جبار نور هاشم عراقيةأنثى71.871 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121307173 األول1876 صابرين علي مرزه سهيل عراقيةأنثى71.861 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302114 األول1877 صالح عمر عبيد خضير عراقيةذكر71.532 2015 - 2016علوم الحياة 10
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1121307169 األول1878 سجاد سالم كريم عبد عراقيةذكر71.462 2015 - 2016الرياضيات 10

1121312057 األول1879 وليد حمد جاسم محمد عراقيةذكر71.44 2015 - 2016الكيمياء 10

1121302073 األول1880 ايمان نعمة جواد صالح عراقيةأنثى71.253 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121303088 األول1881 محمد وصفي طاهر مرزه عراقيةذكر71.204 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312051 األول1882 ميس احمد كاظم فلحي عراقيةأنثى71.133 2015 - 2016الكيمياء 10

1121302133 األول1883 حسين عباس فزاع مطر عراقيةذكر71.074 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121307154 األول1884 وسن حسين خضير جاسم عراقيةأنثى70.963 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302092 األول1885 هديل نبيل عاجل شريف عراقيةأنثى70.918 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121312033 األول1886 ضحى جاسم محمد كاظم عراقيةأنثى70.844 2015 - 2016الكيمياء 10

1121307179 األول1887 فرح وطن كامل حبيب عراقيةأنثى70.696 2015 - 2016الرياضيات 10

1121312089 األول1888 مريم خضير عباس حمزة عراقيةأنثى70.548 2015 - 2016الكيمياء 10

1121300002 األول1889 ياسين محمد رسول حسين محمد عراقيةذكر70.513 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121307088 األول1890 بتول عوده حويد طرير عراقيةأنثى70.472 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307107 األول1891 ايمان مسلم علي هادي عراقيةأنثى70.357 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307103 األول1892 اميره عمران علوان مراد عراقيةأنثى70.342 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302140 األول1893 عال عباس نواف كاظم عراقيةأنثى70.287 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302105 األول1894 زهراء صالح محمود ناجي عراقيةأنثى70.279 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302125 األول1895 نبأ جبار مصطفى عبود عراقيةأنثى69.776 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302161 األول1896 يوسف علي عبد علي طعمة عراقيةذكر69.576 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121307125 األول1897 زينب عبد عون عبد عوده عراقيةأنثى69.548 2015 - 2016الرياضيات 10
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1121307162 األول1898 حنين عباس فاضل حسن عراقيةأنثى69.541 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307123 األول1899 زينب رياض كشاش مرتضى عراقيةأنثى69.527 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302081 األول1900 سكينة مدحت علي هالل عراقيةأنثى69.312 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121312001 األول1901 رباب احمد عبد صالح عراقيةأنثى69.269 2015 - 2016الكيمياء 10

1121307146 األول1902 مريم علي جبر ساجت عراقيةأنثى69.263 2015 - 2016الرياضيات 10

1121312047 األول1903 مروة كنعان حسين قادر عراقيةأنثى69.011 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312073 األول1904 سارة عامر صالح مهدي عراقيةأنثى68.837 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312076 األول1905 سرى هاشم حميد خليل عراقيةأنثى68.734 2015 - 2016الكيمياء 10

1121302108 األول1906 زينب جبار هاشم محمد عراقيةأنثى68.512 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302171 األول1907 محمد مكصد مجبل كاظم عراقيةذكر68.449 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302091 األول1908 نور راهي جاسم محمد عراقيةأنثى68.29 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121312026 األول1909 رؤى حسين فرهود محسن عراقيةأنثى68.056 2015 - 2016الكيمياء 10

1121307190 األول1910 ناطق شهيد فرحان كسار عراقيةذكر68.009 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302158 األول1911 وفاء حسن هادي ابو الشون عراقيةأنثى68 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121307151 األول1912 نور محمد علي عبد عراقيةأنثى67.981 2015 - 2016الرياضيات 10

1121312037 األول1913 علياء حسين خضير عباس عراقيةأنثى67.555 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312055 األول1914 نور حسين علي محمد عراقيةأنثى67.55 2015 - 2016الكيمياء 10

1121302130 األول1915 االء احمد كاظم ضاحي عراقيةأنثى67.413 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302159 األول1916 يحيى جاسم محمد حمزة عراقيةذكر67.345 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302062 األول1917 هنادي عبد الهادي هاشم احمد عراقيةأنثى67.212 2015 - 2016علوم الحياة 10
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1121302100 األول1918 حسين علي حسين برهان عراقيةذكر67.131 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121312078 األول1919 شهد جواد كاظم نوري عراقيةأنثى67.123 2015 - 2016الكيمياء 10

1121307136 األول1920 عذراء كريم عبد الحسين علي عراقيةأنثى66.933 2015 - 2016الرياضيات 10

1121312088 األول1921 محمد وفي جواد حمادي عراقيةذكر66.834 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312039 األول1922 فاطمة فاضل سليم علي عراقيةأنثى66.762 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312056 األول1923 وفاء محسن حسين درويش عراقيةأنثى66.741 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312062 األول1924 اسراء قحطان عبد االمير عمران عراقيةأنثى66.734 2015 - 2016الكيمياء 10

1121307152 األول1925 هبه ناصر غالم داود عراقيةأنثى66.687 2015 - 2016الرياضيات 10

1121312003 األول1926 دعاء حسين عوض عكله عراقيةأنثى66.515 2015 - 2016الكيمياء 10

1121307148 األول1927 ميسم جعفر كريم رضا عراقيةأنثى66.447 2015 - 2016الرياضيات 10

1121312042 األول1928 كرار شاكر كاظم جباري عراقيةذكر66.197 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312006 األول1929 ضي محمد ضياء حسين عراقيةأنثى66.19 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312032 األول1930 شهد طالب كاظم عبد اهلل عراقيةأنثى66.187 2015 - 2016الكيمياء 10

1121307134 األول1931 شيماء عبد الحسين جاسم  محمد علي عراقيةأنثى66.111 2015 - 2016الرياضيات 10

1121312030 األول1932 سماء عبد الودود محمد عبد الخلف عراقيةأنثى66.055 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312038 األول1933 فاطمة فاضل حسين ناصر عراقيةأنثى66.015 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312092 األول1934 هبة محمد حسين عبد عون عراقيةأنثى65.883 2015 - 2016الكيمياء 10

1121307126 األول1935 سارة طالب عبد عودة عراقيةأنثى65.874 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307112 األول1936 تقى حسن عبد كاظم عراقيةأنثى65.747 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307093 األول1937 ليث احمد جاسم محمد عراقيةذكر65.729 2015 - 2016الرياضيات 10
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1111312055 األول1938 امير عبد الرسول ضياء مصطفى عراقيةذكر65.723 2015 - 2016الكيمياء 10

1121307187 الثانــي1939 مها عماد عبد الكاظم مصطفى عراقيةأنثى65.635 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307153 األول1940 هند خليل عمران صالح عراقيةأنثى65.595 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302121 األول1941 كرار علي عبد راضي عراقيةذكر65.516 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121312008 األول1942 عقيل خليل عطشان عيدان عراقيةذكر65.504 2015 - 2016الكيمياء 10

1121307140 األول1943 فرح شامل طاهر جاسم عراقيةأنثى65.469 2015 - 2016الرياضيات 10

1121312035 األول1944 علي احمد عبد الرضا عباس عراقيةذكر65.452 2015 - 2016الكيمياء 10

1121303089 األول1945 ياسر محمد كاظم كايم عراقيةذكر65.251 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312016 األول1946 احمد كريم عبد الكاظم جاسم عراقيةذكر65.182 2015 - 2016الكيمياء 10

1121307118 األول1947 الزهراء فاضل عباس عبد النبي عراقيةأنثى65.167 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302080 األول1948 زهراء ماجد جاسم  عبد الواحد عراقيةأنثى65.047 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121307166 األول1949 رائد فيصل قرة حسين عراقيةذكر65.044 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302090 األول1950 نور حسين كاظم راضي عراقيةأنثى64.912 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302111 األول1951 سجى عادل مرزوك براك عراقيةأنثى64.862 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302153 األول1952 ميسون احمد حسين ابراهيم عراقيةأنثى64.692 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121312075 األول1953 سرى رحيم حسن حربي عراقيةأنثى64.592 2015 - 2016الكيمياء 10

1121307095 األول1954 دعاء مهدي كاظم هادي عراقيةأنثى64.589 2015 - 2016الرياضيات 10

1121312061 األول1955 ارسالن نهاد كاظم قاسم عراقيةأنثى64.557 2015 - 2016الكيمياء 10

1121307105 األول1956 ايثار فاهم عبد لفتة عراقيةذكر64.527 2015 - 2016الرياضيات 10

1121312005 األول1957 رؤى عباس ساجت خضير عراقيةأنثى64.518 2015 - 2016الكيمياء 10
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1121307172 األول1958 شهد محمد صادق يوسف شهاب عراقيةأنثى64.506 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307085 األول1959 علي عبد الواحد فضل فرحان عراقيةذكر64.48 2015 - 2016الرياضيات 10

1111303001 األول1960 مسلم طالب عبد الوهاب احمد عراقيةذكر64.463 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121312029 األول1961 سجاد نجاح مهدي حسن عراقيةذكر64.43 2015 - 2016الكيمياء 10

1121307175 األول1962 عالء حسن وهيب حمزة عراقيةذكر64.421 2015 - 2016الرياضيات 10

1121312058 األول1963 اثير لفتة سلمان سلطان عراقيةذكر64.397 2015 - 2016الكيمياء 10

1121302168 األول1964 كرار عبد الباري حميد جياد عراقيةذكر64.322 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307124 الثانــي1965 زينب صافي ناجح بيدي عراقيةأنثى64.29 2015 - 2016الرياضيات 10

1111312044 األول1966 حنان عالوي كاظم عبيس عراقيةأنثى64.245 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312068 األول1967 خديجة عادل عبد الباري عبود عراقيةأنثى64.183 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312080 األول1968 عباس محمد علي حمزه عراقيةذكر64.037 2015 - 2016الكيمياء 10

1121301008 األول1969 محمد عدنان نايف مانع عراقيةذكر63.976 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302122 األول1970 مبدر جفات ناجي صالح عراقيةذكر63.865 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121303086 األول1971 نبيل عبد حاوي عطشان عراقيةذكر63.57 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312045 األول1972 مروة عبد علي محسن عبود عراقيةأنثى63.548 2015 - 2016الكيمياء 10

1121302086 األول1973 فرقان عبد الرزاق عبد الحسين عبد علي عراقيةأنثى63.439 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121312090 األول1974 مصطفى سعدي حمود جاسم عراقيةذكر63.089 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312066 الثانــي1975 حوراء صالح حسين كوكز عراقيةأنثى63.074 2015 - 2016الكيمياء 10

1121302156 الثانــي1976 نورة كاظم موسى شاكر عراقيةأنثى63.039 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302151 األول1977 مصطفى عبد المهدي خليل يوسف عراقيةذكر62.97 2015 - 2016علوم الحياة 10
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1121307163 األول1978 حنين هادي عبد الكريم  حسين عراقيةأنثى62.854 2015 - 2016الرياضيات 10

1111312042 الثانــي1979 زينب أحمد حسين عبد اهلل عراقيةأنثى62.751 2015 - 2016الكيمياء 10

1121302144 األول1980 لقاء حيدر حسين حنتوش عراقيةأنثى62.731 2015 - 2016علوم الحياة 10

1111307073 األول1981 زهراء رضا عبيد اسماعيل عراقيةأنثى62.648 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307116 األول1982 زمن صاحب محسن فرحان عراقيةأنثى62.633 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302162 األول1983 مهند عواد جابر سلمان عراقيةذكر62.594 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307117 الثانــي1984 زهراء حسن هادي راهي عراقيةأنثى62.54 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302084 األول1985 طاهر زهير موسى ابراهيم عراقيةذكر62.277 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121312028 الثانــي1986 زهراء صافي ناجح بيدي عراقيةأنثى62.213 2015 - 2016الكيمياء 10

1121302123 (التكميلي)الثانــي1987 منال علي هادي غيهب عراقيةأنثى62.039 2015 - 2016علوم الحياة 1

1121307178 األول1988 فاطمة ميثم جاسم حمادي عراقيةأنثى62.015 2015 - 2016الرياضيات 10

1121312077 األول1989 سندريال طالب عبد اهلل حمزة عراقيةأنثى61.983 2015 - 2016الكيمياء 10

1121307194 األول1990 هاله خضير عباس حسن عراقيةأنثى61.91 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307164 األول1991 دعاء ماجد داود عواد عراقيةأنثى61.86 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307199 األول1992 احمد عمران علي منصور عراقيةذكر61.854 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307127 األول1993 سارة عدنان عباس سعد عراقيةأنثى61.742 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307182 األول1994 كوثر حسين مهدي هاشم عراقيةأنثى61.576 2015 - 2016الرياضيات 10

1111307068 األول1995 رسل سليم فليح حسن عراقيةأنثى61.563 2015 - 2016الرياضيات 10

1111312032 األول1996 بهاء كريم خليل طالل عراقيةذكر61.553 2015 - 2016الكيمياء 10

1121302143 األول1997 فاطمة صباح عبيد حريجة عراقيةأنثى61.482 2015 - 2016علوم الحياة 10
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1121312004 األول1998 انفال قاسم حسن مطلك عراقيةأنثى61.473 2015 - 2016الكيمياء 10

1121302095 الثانــي1999 انفال فرحان محمد احمد عراقيةأنثى61.403 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121312043 األول2000 ماهر عبد المحسن حاتم كزار عراقيةذكر61.345 2015 - 2016الكيمياء 10

1121303085 األول2001 معتصم اسماعيل نجم عبود عراقيةذكر61.329 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312031 األول2002 سهم جليل محمود جاسم عراقيةذكر61.239 2015 - 2016الكيمياء 10

1121307159 الثانــي2003 تغريد ستار زباله هادي عراقيةأنثى61.185 2015 - 2016الرياضيات 10

1121312052 األول2004 نبا محسن رحمان جلد عراقيةأنثى61.148 2015 - 2016الكيمياء 10

1121307157 الثانــي2005 اثير حمزة عبد حسين عراقيةذكر61.099 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302053 األول2006 شهد عماد رزاق علي عراقيةأنثى61.075 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121312093 الثانــي2007 هديل صالح ماجد حمد عراقيةأنثى61.063 2015 - 2016الكيمياء 10

1121303091 األول2008 زينب علي شياع رسن عراقيةأنثى60.93 2015 - 2016الكيمياء 10

1121302055 األول2009 كرار محمد رضا  عبد الساده عراقيةذكر60.928 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302068 األول2010 اسراء ماجد صباح مجيد عراقيةأنثى60.812 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302128 الثانــي2011 والء صالح حسن كاظم عراقيةأنثى60.808 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121312009 األول2012 منتظر عدنان رحمن جلد عراقيةذكر60.795 2015 - 2016الكيمياء 10

1121302115 األول2013 عذراء علي هاشم زبون عراقيةأنثى60.765 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121307160 األول2014 جهراء وسمي وحيد علي عراقيةأنثى60.747 2015 - 2016الرياضيات 10

1111302086 األول2015 غدير ماجد عبيد فرحان عراقيةأنثى60.734 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121301007 الثانــي2016 مواهب عباس محمد عراقيةأنثى60.725 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302076 الثانــي2017 حسين ذياب علي حسين عراقيةذكر60.645 2015 - 2016علوم الحياة 10
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1121302152 الثانــي2018 منتظر حامد علي حسون عراقيةذكر60.614 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121307096 األول2019 حسين كاظم عباس علي عراقيةذكر60.561 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307188 الثانــي2020 مهند سلمان سعود ناصر عراقيةذكر60.35 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307147 األول2021 منى فؤاد محسن محمد عراقيةأنثى60.338 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302141 األول2022 علي جـواد كاُظـم محمد عراقيةذكر60.328 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121307094 األول2023 محمد عبد الكاظم خضير علوان عراقيةذكر60.317 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302187 األول2024 قيصر ستار علي محمد عراقيةذكر60.31 2015 - 2016الرياضيات 10

1100107065 األول2025 دعاء مسلم رحيمة عباس عراقيةأنثى60.306 2015 - 2016الرياضيات 10

1121312067 الثانــي2026 حوراء عادل جميل حسين عراقيةأنثى60.301 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312023 الثانــي2027 حسن علي محمد عبادي عراقيةذكر60.266 2015 - 2016الكيمياء 10

1121307104 األول2028 ايات طه نعمة خلف عراقيةأنثى60.248 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307167 األول2029 زينب صاحب نوري علي عراقيةأنثى60.214 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302059 األول2030 كوثر محمود مراد خليل عراقيةأنثى60.15 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121307100 األول2031 اسراء هاشم صاحب كاظم عراقيةأنثى60.055 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307192 األول2032 نور رعد عبيد عزيز عراقيةأنثى60.054 2015 - 2016الرياضيات 10

1111307035 (التكميلي)الثانــي2033 مرتضى عباس أحمد محمد عراقيةذكر60.009 2015 - 2016الرياضيات 1

1121312040 الثانــي2034 فاطمة فؤاد محمد علي عبد الرضا عراقيةأنثى60.001 2015 - 2016الكيمياء 10

1111301001 األول2035 فاطمة محمد الياس صحن عراقيةأنثى59.987 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302148 الثانــي2036 مريم يعقوب حنون عبود عراقيةأنثى59.964 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121312044 الثانــي2037 محمد حسن نصيف جاسم عراقيةذكر59.953 2015 - 2016الكيمياء 10
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1121312007 األول2038 سجى شاكر عليوي جوده عراقيةأنثى59.943 2015 - 2016الكيمياء 10

1121302072 الثانــي2039 ايات محمد عبد الحسين داود عراقيةأنثى59.904 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121303087 الثانــي2040 سرمد عباس كاظم محل عراقيةذكر59.836 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312013 الثانــي2041 احمد عماد عطية مخلف عراقيةذكر59.809 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312059 األول2042 احمد سعيد رضا طعمة عراقيةذكر59.741 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312091 الثانــي2043 مها حسين علي صالح عراقيةأنثى59.707 2015 - 2016الكيمياء 10

1121307197 األول2044 تبارك وسام عبد الواحد عليوي عراقيةأنثى59.694 2015 - 2016الرياضيات 10

1111307051 األول2045 دلفين باسم حميد جاسم عراقيةأنثى59.682 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302177 األول2046 هدى يحيى حسون حزام عراقيةأنثى59.667 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307135 األول2047 صابرين حسن ماشي عبود عراقيةأنثى59.557 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302079 الثانــي2048 خديجة جبار عبد الحسن محمد عراقيةأنثى59.422 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121312064 األول2049 امير علي عبد عون فواز عراقيةذكر59.385 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312022 األول2050 تيسير مهدي صاحب علي عراقيةأنثى59.361 2015 - 2016الكيمياء 10

1111312034 األول2051 دعاء أموري موحان كاطع عراقيةأنثى59.354 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312024 األول2052 حسنين حيدر عبود منجي عراقيةذكر59.29 2015 - 2016الكيمياء 10

1121302088 الثانــي2053 محمد كريم عبد زيد ناجي عراقيةذكر59.214 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302134 األول2054 حوراء عبد الكريم شمخي جبار عراقيةأنثى59.194 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302112 الثانــي2055 صبري احمد عدنان عبد الواحد عراقيةذكر59.069 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121301001 األول2056 احمد حسين عبد الهادي حميد عراقيةذكر58.989 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302147 الثانــي2057 مريم عبد الكريم جوهر احمد عراقيةأنثى58.964 2015 - 2016علوم الحياة 10
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1121302119 الثانــي2058 علي عبد االمير مجهول عزوز عراقيةذكر58.832 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121307189 األول2059 ميامين مرزوك حسين شنته عراقيةأنثى58.812 2015 - 2016الرياضيات 10

1121312063 األول2060 اسالم احسان محمود جبار عراقيةأنثى58.801 2015 - 2016الكيمياء 10

1111312026 األول2061 مروة رسول دحام حمادي عراقيةأنثى58.701 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312087 األول2062 محمد مناضل هادي شاطي عراقيةذكر58.65 2015 - 2016الكيمياء 10

1121302110 الثانــي2063 سارة ناجح مهدي محمد عراقيةأنثى58.599 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121307101 األول2064 اصيل محمد عبد صالح عراقيةأنثى58.466 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307139 األول2065 فاطمة مهدي احمد جبر عراقيةأنثى58.454 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302075 الثانــي2066 تغريد فراس طاهر محمد تقي عراقيةأنثى58.397 2015 - 2016علوم الحياة 10

1131302115 األول2067 احمد فائق عبد مهدي عراقيةذكر58.39 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307004 األول2068 اسراء عالء كاظم عبد عراقيةأنثى58.377 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302135 األول2069 حيدر نايف صالح دغش عراقيةذكر58.242 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302052 الثانــي2070 عمار ستار جاسم حسين عراقيةذكر58.241 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302137 (التكميلي)الثانــي2071 زهراء عبد الباسط محمد علي عراقيةأنثى58.13 2015 - 2016علوم الحياة 1

1100112035 األول2072 اسراء هادي حمزة عبيد عراقيةأنثى58.128 2015 - 2016الكيمياء 10

1121302096 (التكميلي)الثانــي2073 ايات منصور عبد علي سعيد عراقيةأنثى58.077 2015 - 2016علوم الحياة 1

1121302071 الثانــي2074 انعام كاظم خدام مخلف عراقيةأنثى58.04 2015 - 2016علوم الحياة 10

1111312056 الثانــي2075 زهراء مهدي عبد الساده عبد الكاظم عراقيةأنثى58.004 2015 - 2016الكيمياء 10

1121302178 األول2076 زينب كامل ياسين عبد الحسين عراقيةأنثى57.913 2015 - 2016الرياضيات 10

1111312036 األول2077 باقر علي محمد عبد علي عراقيةذكر57.894 2015 - 2016الكيمياء 10
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1121312082 األول2078 علي ضياء عبد العزيز ادريس عراقيةذكر57.87 2015 - 2016الكيمياء 10

1111312049 األول2079 مصطفى عالء حسين عبد اهلل عراقيةذكر57.863 2015 - 2016الكيمياء 10

1121312041 الثانــي2080 فرح عبد الحسين جاسم خلف عراقيةأنثى57.691 2015 - 2016الكيمياء 10

1121302089 الثانــي2081 مهند صالح الدين مهدي هادي عراقيةذكر57.469 2015 - 2016علوم الحياة 10

1111312058 الثانــي2082 نسرين فاضل عبد الكاظم نصيف عراقيةأنثى57.445 2015 - 2016الكيمياء 10

1121307005 األول2083 زمان عادل سعيد جبار عراقيةذكر57.241 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307145 األول2084 مريم عبد االمير صالح  محمد علي عراقيةأنثى57.213 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307198 األول2085 احمد باسم نذير بيري عراقيةذكر57.213 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307144 الثانــي2086 محمد عزيز عبد االمير محمد عراقيةذكر57.094 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302109 الثانــي2087 سارة كريم قاسم خصاف عراقيةأنثى57.037 2015 - 2016علوم الحياة 10

1111302005 األول2088 يحيى عبد المحسن موسى نايف عراقيةذكر56.804 2015 - 2016علوم الحياة 10

1121302169 األول2089 ضرغام حسن خضير عباس عراقيةذكر56.762 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302173 األول2090 بنين حميد محمد كريم عراقيةأنثى56.67 2015 - 2016الرياضيات 10

1101302023 الثانــي2091 خضر كريم هباله مخيلف عراقيةذكر56.595 2015 - 2016علوم الحياة 10

1111307032 األول2092 عمر طارق جاسم جواد عراقيةذكر56.566 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307171 الثانــي2093 سجى علي حمزة كاظم عراقيةأنثى56.405 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302117 األول2094 علي حسين ناجي حسن عراقيةذكر56.344 2015 - 2016علوم الحياة 10

1101307020 الثانــي2095 كوثر عواد جواد علوان عراقيةأنثى56.335 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307106 األول2096 ايمان حسن هادي حسن عراقيةأنثى56.175 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302082 (التكميلي)الثانــي2097 سيف عبد الرضا فاضل جليل عراقيةذكر56.128 2015 - 2016علوم الحياة 1
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1121307087 الثانــي2098 نور حسن فاضل كنعان عراقيةأنثى56.091 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307131 األول2099 سمير صباح حسوني عاجل عراقيةذكر56.029 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307143 الثانــي2100 لمياء عبد الكريم كاظم عزوز عراقيةأنثى56.003 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307115 األول2101 رواء محمد عبد الجواد عباس عراقيةأنثى55.869 2015 - 2016الرياضيات 10

1111302293 (التكميلي)الثانــي2102 علي كاظم هادي سالم عراقيةذكر55.85 2015 - 2016علوم الحياة 1

1121302184 الثانــي2103 احسان حسن حسون جبر عراقيةذكر55.749 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302174 الثانــي2104 حوراء عبد العباس رحيم عليوي عراقيةأنثى55.633 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307195 الثانــي2105 ياسر عبد االمير وحيد سلمان عراقيةذكر55.435 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307200 األول2106 افراح ناهي غالب جاسم عراقيةأنثى55.295 2015 - 2016الرياضيات 10

1101307010 (التكميلي)الثانــي2107 اسراء سعيد ناصر حسين عراقيةأنثى55.229 2015 - 2016الرياضيات 1

1121307099 الثانــي2108 ابراهيم محمد ابراهيم ضايف عراقيةذكر54.609 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307122 الثانــي2109 زينب خليل اسماعيل ارزيج عراقيةأنثى54.586 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302139 (التكميلي)الثانــي2110 شيرين علي صاحب حمود عراقيةأنثى54.314 2015 - 2016علوم الحياة 1

1121302154 (التكميلي)الثانــي2111 نور باسم نزال صكبان عراقيةأنثى54.202 2015 - 2016علوم الحياة 1

1101307017 (التكميلي)الثانــي2112 االء سالم حسين علي عراقيةأنثى54.106 2015 - 2016الرياضيات 1

1121307137 الثانــي2113 عال صباح طاهر جواد عراقيةأنثى54.086 2015 - 2016الرياضيات 10

1121302172 الثانــي2114 عباس خضير جابر كاظم عراقيةذكر53.966 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307161 الثانــي2115 حسن حمود كاظم سلطان عراقيةذكر53.832 2015 - 2016الرياضيات 10

1121307196 (التكميلي)الثانــي2116 يحيى مهدي جاسم عوده عراقيةذكر53.269 2015 - 2016الرياضيات 1

1131301003 األول2117 عال محمد نوري محمد عراقيةأنثى89.718 2016 - 2017علوم الحياة 10
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1131302055 األول2118 مريم خنياب كريم عبد اهلل عراقيةأنثى89.555 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303016 األول2119 علي رزاق خضير ابراهيم عراقيةذكر87.32 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303051 األول2120 االء هادي حسين علوان عراقيةأنثى87.193 2016 - 2017الكيمياء 10

1131301071 األول2121 ياسمين مع اهلل جفات رباط عراقيةأنثى85.384 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131302010 األول2122 حيدر علي حسين عبد عراقيةذكر85.22 2016 - 2017الرياضيات 10

1121302164 األول2123 ساره مهدي صالح كاظم عراقيةأنثى84.521 2016 - 2017الرياضيات 10

1111307061 األول2124 زهراء محمد صالح جواد عراقيةأنثى83.002 2016 - 2017الرياضيات 10

1131301085 األول2125 فاطمة علي كصي علي عراقيةأنثى82.666 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131303031 األول2126 حسين مجيد مهدي عوده عراقيةذكر82.565 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302047 األول2127 علياء تكليف حمزة زبالة عراقيةأنثى82.388 2016 - 2017الرياضيات 10

1131302011 األول2128 براء عبد الحسين عبد كاظم عراقيةأنثى81.332 2016 - 2017الرياضيات 10

1131301046 األول2129 عبير علي طالب كاظم عراقيةأنثى81.225 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131302101 األول2130 مرتضى تايه شدهان عبيد عراقيةذكر80.97 2016 - 2017الرياضيات 10

1131301009 األول2131 شيماء رجه اهلل نعمة عواد عراقيةأنثى80.944 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131303023 األول2132 استبرق محمد جسام علوان عراقيةأنثى79.419 2016 - 2017الكيمياء 10

1100107028 األول2133 اسيل علي حسين حسن عراقيةأنثى79.403 2016 - 2017الرياضيات 10

1131301072 األول2134 جنان عبد الرحمن حبيب ناصر عراقيةأنثى79.292 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131302060 األول2135 سحر محمد رشيد عكل عراقيةأنثى79.242 2016 - 2017الرياضيات 10

1131302078 األول2136 ايات خالد صغير حمد عراقيةأنثى79.081 2016 - 2017الرياضيات 10

1131301117 األول2137 اسيل حسين عبد علي ناصر عراقيةأنثى78.991 2016 - 2017علوم الحياة 10
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1131302054 األول2138 اسراء محمد حسين عبد عون عراقيةأنثى78.823 2016 - 2017الرياضيات 10

1131302073 األول2139 مياسه حامد عطية جزاع عراقيةأنثى78.782 2016 - 2017الرياضيات 10

1131302020 األول2140 علياء محمد حسين عبد عون عراقيةأنثى78.772 2016 - 2017الرياضيات 10

1131302042 األول2141 زينب رئيس محي محسن عراقيةأنثى78.7 2016 - 2017الرياضيات 10

1131302043 األول2142 علي احمد محمد صالح  كاظم عراقيةذكر78.028 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303002 األول2143 سلوى جاسم حاجي عبيد عراقيةأنثى77.677 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302012 األول2144 اسماء صفاء الدين جواد محسن عراقيةأنثى77.571 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303007 األول2145 مريم مؤيد محمد مصطفى عراقيةأنثى76.466 2016 - 2017الكيمياء 10

1131301015 األول2146 امنة لفتة ناصر لفته عراقيةأنثى76.126 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131302034 األول2147 سبأ قحطان علوان فواز عراقيةأنثى76.11 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303072 األول2148 احمد رشيد حسين رضا عراقيةذكر75.904 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303116 األول2149 رضا محمد صالح باقر عراقيةذكر75.355 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303040 األول2150 هند احمد حمد حسين عراقيةأنثى75.244 2016 - 2017الكيمياء 10

1131301047 األول2151 قمر امير سليم عزيز عراقيةأنثى74.566 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131303098 األول2152 دعاء حسين حسن عطيه عراقيةأنثى74.452 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302039 األول2153 هبه حمزه كاظم يدام عراقيةأنثى74.381 2016 - 2017الرياضيات 10

1131301066 األول2154 صالح فوزي عبد اهلل حمزة عراقيةذكر74.082 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131302117 األول2155 كاظم ناظم كاظم محمد جواد عراقيةذكر73.911 2016 - 2017الرياضيات 10

1131302015 األول2156 حسن علي صبر نصير عراقيةذكر73.746 2016 - 2017الرياضيات 10

1131301114 األول2157 حسين حسن مهدي محمد عراقيةذكر73.489 2016 - 2017علوم الحياة 10
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1121307184 األول2158 لواء سامي جواد محمد عراقيةذكر73.341 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131301007 األول2159 حوراء سعيد ريكان موسى عراقيةأنثى73.249 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131303019 األول2160 فاطمه محمد غازي فرحان عراقيةأنثى72.886 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303008 األول2161 انوار احسان جعفر عبد الحسين عراقيةأنثى72.845 2016 - 2017الكيمياء 10

1131301033 األول2162 بتول عقيل صمد وادي عراقيةأنثى72.285 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131301029 األول2163 زهراء عبد الحسين محمد علي عباس عراقيةأنثى72.212 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131302014 األول2164 ابتهال رافع كاظم علوان عراقيةأنثى72.205 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303043 األول2165 فرقان محمد حسين محمد عراقيةأنثى72.188 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303038 األول2166 حنين جاسم عليوي جبر عراقيةذكر72.084 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302063 األول2167 امير مسلم كاظم حمزة عراقيةذكر72.017 2016 - 2017الرياضيات 10

1131301002 الثانــي2168 مريم ابراهيم محمد علي حسن عراقيةأنثى71.823 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131302065 األول2169 بهاء صالح حسن محمد عراقيةذكر71.374 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303061 األول2170 علي يحيى طريزين هداي عراقيةذكر71.257 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303053 األول2171 ياسمين نصير الدين سالم جواد عراقيةأنثى70.934 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302118 األول2172 حسين خضير عباس علي عراقيةذكر70.836 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303085 األول2173 رضا جادر جابر سلمان عراقيةذكر70.818 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302032 األول2174 حوراء مهدي باش رحيل عراقيةأنثى70.544 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303090 األول2175 حسن علوان محمد عبد عراقيةذكر70.531 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302045 األول2176 حوراء مهدي حسين حسن عراقيةأنثى70.389 2016 - 2017الرياضيات 10

1131302005 األول2177 هيبت رحيم كامل محسن عراقيةأنثى70.37 2016 - 2017الرياضيات 10
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1131302031 األول2178 هبة منير كشاش مرتضى عراقيةأنثى70.294 2016 - 2017الرياضيات 10

1131302052 األول2179 رواء صادق عبد السادة شاهر عراقيةأنثى70.163 2016 - 2017الرياضيات 10

1131301065 األول2180 علي عبود دخل عبد العلي عراقيةذكر70.105 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131302018 األول2181 فاضل امير عبد الزهره جواد عراقيةذكر70.093 2016 - 2017الرياضيات 10

1131301076 األول2182 سمر نعمه جميل حمود عراقيةأنثى70.079 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131303013 األول2183 زهراء محمد مهدي حبيب حيدر عراقيةأنثى70.057 2016 - 2017الكيمياء 10

1131301098 األول2184 منير حسن عباس حسين عراقيةذكر69.881 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131303036 األول2185 مصطفى رضا كاظم جمعه عراقيةذكر69.734 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302038 األول2186 هدير عيدان اسود ساجت عراقيةأنثى69.69 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303054 األول2187 نمارق حامد مجيد حسن عراقيةأنثى69.627 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303017 األول2188 فالح حسن فاضل محمد عراقيةذكر69.509 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303027 األول2189 امواج عامر طه حسن عراقيةأنثى69.264 2016 - 2017الكيمياء 10

1131301097 األول2190 وليد عماد كاظم جاسم عراقيةذكر69.249 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131303014 األول2191 نهى كريم راشد كصاب عراقيةأنثى69.241 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302053 األول2192 سيف علي محمد علي عراقيةذكر69.192 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303122 األول2193 نداء ناصر سعد جبر عراقيةأنثى69.164 2016 - 2017الكيمياء 10

1121302066 األول2194 اسراء حسن جاسم صليبي عراقيةأنثى68.923 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131302106 الثانــي2195 ابراهيم عبد السالم ناصر محمد عراقيةذكر68.763 2016 - 2017الرياضيات 10

1131302019 األول2196 نور محمد جليل حسن عراقيةأنثى68.567 2016 - 2017الرياضيات 10

1131302087 األول2197 عذراء غازي فيصل كاظم عراقيةأنثى68.103 2016 - 2017الرياضيات 10
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1131301077 الثانــي2198 محمد كاظم حسن كاظم عراقيةذكر68.097 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131303029 األول2199 مريم هادي  احمد كاظم عراقيةأنثى67.996 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303064 األول2200 نبأ سعيد شاكر درويش عراقيةأنثى67.987 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303012 األول2201 حوراء محمد عبيد زباله عراقيةأنثى67.839 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302029 الثانــي2202 سجى حسن مجيد اسماعيل عراقيةأنثى67.806 2016 - 2017الرياضيات 10

1131302076 األول2203 نور الهدى فاضل عبد العباس علي عراقيةأنثى67.757 2016 - 2017الرياضيات 10

1131302050 األول2204 زهراء عادل ابراهيم محمد عراقيةأنثى67.634 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303101 األول2205 مالذ روحي محمد باقر عراقيةأنثى67.575 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302075 األول2206 عالء صالح محمد حمزه عراقيةذكر67.433 2016 - 2017الرياضيات 10

1131302017 األول2207 حوراء عبد الحسين عبد الزهره عبد الحسين عراقيةأنثى67.307 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303111 األول2208 علي كاظم جواد عاصي عراقيةذكر67.194 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303018 األول2209 زمن يوسف طاهر معن عراقيةأنثى67.164 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303121 األول2210 زهراء صالح عليوي جواد عراقيةأنثى67.163 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303010 األول2211 محمد كريم حسين رهيف عراقيةذكر67.034 2016 - 2017الكيمياء 10

1131301083 األول2212 جنان فاضل هادي خضير عراقيةأنثى67.022 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131303084 األول2213 محمد عادل كاظم مهدي عراقيةذكر66.972 2016 - 2017الكيمياء 10

1131301044 الثانــي2214 نور علي عبد الحر عبد الرضا عراقيةأنثى66.881 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131303050 األول2215 ياسر ناصر ياسر جبر عراقيةذكر66.793 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302021 األول2216 استبرق مؤيد وفيق عبد االمير عراقيةأنثى66.674 2016 - 2017الرياضيات 10

1131301039 األول2217 عبير حيدر جميل عبادي عراقيةأنثى66.666 2016 - 2017علوم الحياة 10
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1131301019 األول2218 فاطمة محمد عبد الرضا حسن عراقيةأنثى66.598 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131303117 األول2219 رويده محمد رجه صالح عراقيةأنثى66.42 2016 - 2017الكيمياء 10

1131301094 األول2220 دعاء عبد الرزاق مجيد عزيز عراقيةأنثى66.415 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131301014 األول2221 زينب حسين عليوي ناصر عراقيةأنثى66.147 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131301064 األول2222 بنين سالم جاسم محمد عراقيةأنثى66.107 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131303044 األول2223 علي كاظم شريف سعود عراقيةذكر66.062 2016 - 2017الكيمياء 10

1131301040 األول2224 سجى عبد الرضا عبد الساده شاهر عراقيةأنثى65.954 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131303091 األول2225 فاطمه صباح محمد جواد عراقيةأنثى65.949 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303082 األول2226 عمر عبد الكريم عبد الرسول عبد اهلل عراقيةذكر65.917 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303089 األول2227 فاطمه راشد حمادي يونس عراقيةأنثى65.888 2016 - 2017الكيمياء 10

1131301074 األول2228 نبأ عبد النبي مهدي مجاور عراقيةأنثى65.868 2016 - 2017علوم الحياة 10

1121307174 األول2229 عبد اهلل حيدر فاضل ظاهر عراقيةذكر65.755 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303047 األول2230 علي عبد االمير خضير علوان عراقيةذكر65.655 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303078 األول2231 محمد سامي حسن ابراهيم عراقيةذكر65.649 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302121 األول2232 آالء صباح مهدي محمد أمين عراقيةأنثى65.612 2016 - 2017الرياضيات 10

1131301049 الثانــي2233 ميس ضياء اسماعيل ابراهيم عراقيةأنثى65.6 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131302003 األول2234 ضحى ايوب هاشم امين عراقيةأنثى65.566 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303049 األول2235 علي حميد صبر زياره عراقيةذكر65.524 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302061 األول2236 نبأ صباح حبيب ظاهر عراقيةأنثى65.48 2016 - 2017الرياضيات 10

1131301028 الثانــي2237 نور حمدي وهاب عزيز عراقيةأنثى65.34 2016 - 2017علوم الحياة 10
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1131301031 الثانــي2238 مريم ناظم عبد الحسين جاسم عراقيةأنثى65.313 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131301032 الثانــي2239 االء عبد االمام مهنا كاظم عراقيةأنثى65.069 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131302056 األول2240 حيدر دايخ جاسم عبد عراقيةذكر65.062 2016 - 2017الرياضيات 10

1131301080 الثانــي2241 حوراء رزاق عبيد علي عراقيةأنثى65.028 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131302041 األول2242 مصطفى احمد عليوي حسين عراقيةذكر64.966 2016 - 2017الرياضيات 10

1131301034 الثانــي2243 سارة محمود عبد الحسين ذهيب عراقيةأنثى64.816 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131301013 الثانــي2244 اسراء ناجي نوري مهاوي عراقيةأنثى64.781 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131302084 األول2245 هنادي علي عوده كاظم عراقيةأنثى64.494 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303081 األول2246 منير محمد عبود جابر عراقيةذكر64.289 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302098 األول2247 محمد حسين سلمان داود عراقيةذكر64.202 2016 - 2017الرياضيات 10

1131301025 الثانــي2248 ابراهيم خليل محمود علوان عراقيةذكر64.105 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131303070 األول2249 دعاء َصالح مهدي حسن عراقيةأنثى63.978 2016 - 2017الكيمياء 10

1131301075 الثانــي2250 سجى كاظم جواد كاظم عراقيةأنثى63.863 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131302023 األول2251 وداد جليل هاشم عبد عراقيةأنثى63.83 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303100 األول2252 نورا كاظم جبار فنجان عراقيةأنثى63.781 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303120 الثانــي2253 علي محمد حمزه خضير عراقيةذكر63.696 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303046 األول2254 جعفر ناصر مهدي جاسم عراقيةذكر63.618 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303067 األول2255 هديل تركي مزبان محمد عراقيةأنثى63.617 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302004 األول2256 زينب احمد شهيد محان عراقيةأنثى63.608 2016 - 2017الرياضيات 10

1131302064 األول2257 زينب عباس عبد السادة عبد الحسين عراقيةأنثى63.56 2016 - 2017الرياضيات 10
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1131303065 األول2258 نبأ حسين كزار جدوع عراقيةأنثى63.529 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302007 األول2259 شهد محمد جواد كاظم عراقيةأنثى63.47 2016 - 2017الرياضيات 10

1121302097 الثانــي2260 بتول ستار جبار زاير عراقيةأنثى63.43 2016 - 2017علوم الحياة 10

1121312018 األول2261 اكرم خلدون قاسم رضا عراقيةذكر63.412 2016 - 2017الكيمياء 10

1131301038 الثانــي2262 شهد محمد يعقوب ابراهيم عراقيةأنثى63.348 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131303092 األول2263 وسام حسين جاسم مطلب عراقيةذكر63.33 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303042 األول2264 هدى علي موسى راضي عراقيةأنثى63.291 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303034 األول2265 احمد سالم جابر محمد عراقيةذكر63.245 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303026 األول2266 وسن محمود علي محمد عراقيةأنثى62.864 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303063 األول2267 منتظر حمودي عبد الساده محمد عراقيةذكر62.545 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302026 الثانــي2268 احمد مهدي كزار راضي عراقيةذكر62.445 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303048 األول2269 نور سعد حبيب زماخ عراقيةأنثى62.432 2016 - 2017الكيمياء 10

1131301108 األول2270 مسلم غني حسين سلمان عراقيةذكر62.384 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131302080 األول2271 ضرغام احمد حسين موسى عراقيةذكر62.361 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303037 األول2272 فيان حمدي نعمة حسين عراقيةأنثى62.288 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302008 الثانــي2273 فاتن طالب مطشر جاسم عراقيةأنثى61.97 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303114 األول2274 علي حسين جفات عباس عراقيةذكر61.767 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302027 األول2275 رباب كاظم عبد الحسين علي عراقيةأنثى61.729 2016 - 2017الرياضيات 10

1131302035 األول2276 بتول حسين نجم عبد عراقيةأنثى61.721 2016 - 2017الرياضيات 10

1131301045 الثانــي2277 هند جبار جواد كاظم عراقيةأنثى61.493 2016 - 2017علوم الحياة 10
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1131303080 األول2278 نجاح غالب عبد اهلل نعمه عراقيةذكر61.397 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303066 األول2279 مروه طاهر عايد علي عراقيةأنثى61.378 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303020 الثانــي2280 علي عبد الحسين خشان راضي عراقيةذكر61.28 2016 - 2017الكيمياء 10

1131301082 األول2281 سجى صبيح حمود شنان عراقيةأنثى61.249 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131302083 األول2282 علي حيدر عبد الواحد توفيق عراقيةذكر61.114 2016 - 2017الرياضيات 10

1131302057 األول2283 علياء حسين فرهود سالم عراقيةأنثى60.876 2016 - 2017الرياضيات 10

1131302127 الثانــي2284 هشام رياض جابر ابراهيم عراقيةذكر60.842 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303030 األول2285 ابراهيم كريم هادي عبد علي عراقيةذكر60.828 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303103 الثانــي2286 منى رحيم علي عباس عراقيةأنثى60.709 2016 - 2017الكيمياء 10

1131301113 الثانــي2287 شيماء ثامر بديب عبود عراقيةأنثى60.632 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131302103 الثانــي2288 علي غانم عزيز حتروش عراقيةذكر60.52 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303095 األول2289 دعاء عماد علي ناصر عراقيةأنثى60.415 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302016 الثانــي2290 حيدر قاسم علوان يوسف عراقيةذكر60.404 2016 - 2017الرياضيات 10

1131302095 األول2291 كوثر محمد كاظم ابريق عراقيةأنثى60.318 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303068 الثانــي2292 حوراء ماجد عبد زيد حسين عراقيةأنثى60.101 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302036 الثانــي2293 رسل كاظم عبد عودة عراقيةأنثى60.045 2016 - 2017الرياضيات 10

1131302028 الثانــي2294 شهل عباس مهدي صنكور عراقيةأنثى59.831 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303096 األول2295 امير فاضل عبيد حمزة عراقيةذكر59.721 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303003 الثانــي2296 زبيدة سامي صليبي كدح عراقيةأنثى59.717 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302068 الثانــي2297 ياسر جبار عبيد حسين عراقيةذكر59.714 2016 - 2017الرياضيات 10
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1131302094 األول2298 وسام غانم فليح حافظ عراقيةذكر59.603 2016 - 2017الرياضيات 10

1131301027 الثانــي2299 ماهر جاسم عبد علي ناصر عراقيةذكر59.318 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131303074 الثانــي2300 اهتمام ماجد عبيد ابراهيم عراقيةأنثى59.315 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303097 األول2301 صادق جعفر فليح حسن عراقيةذكر59.196 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303005 الثانــي2302 نبأ فيصل مهدي بدر عراقيةأنثى59.062 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302049 األول2303 امينة فاضل جعفر كاظم عراقيةأنثى58.907 2016 - 2017الرياضيات 10

1131302077 الثانــي2304 بنين هادي عبد الرضا محمد عراقيةأنثى58.736 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303094 الثانــي2305 كرار حبيب ناصر حساني عراقيةذكر58.649 2016 - 2017الكيمياء 10

1131301107 الثانــي2306 حسام صادق عبد اهلل مرزه عراقيةذكر58.626 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131302072 األول2307 سارة رزاق مشذوب عبود عراقيةأنثى58.568 2016 - 2017الرياضيات 10

1060102056 األول2308 عبد اهلل عبد الهادي جعفر عبد الكاظم عراقيةذكر58.511 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131301054 الثانــي2309 منار احمد حسين علي عراقيةأنثى58.306 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131302102 األول2310 نبأ عبد االمير طامي حمد عراقيةأنثى58.181 2016 - 2017الرياضيات 10

1100107046 الثانــي2311 رشا كاظم عبود جبر عراقيةأنثى58.028 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303107 الثانــي2312 زينب مشكور حنون كاظم عراقيةأنثى57.95 2016 - 2017الكيمياء 10

1121307086 األول2313 علي يحيى عبد زيد عطية عراقيةذكر57.8 2016 - 2017الرياضيات 10

1131301055 الثانــي2314 رقية عادل حمزة حسن عراقيةأنثى57.542 2016 - 2017علوم الحياة 10

1121312074 الثانــي2315 سارة عبد الواحد بنيان صالح عراقيةأنثى57.303 2016 - 2017الكيمياء 10

1131303079 الثانــي2316 عباس جاسب علي حسن عراقيةذكر57.302 2016 - 2017الكيمياء 10

1121302124 األول2317 منتظر ميثم هادي غضب عراقيةذكر57.192 2016 - 2017علوم الحياة 10
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1131302125 الثانــي2318 وليد علي عباس عبود عراقيةذكر57.165 2016 - 2017الرياضيات 10

1121302165 الثانــي2319 فرح محمد حسين جواد عراقيةأنثى57.069 2016 - 2017الرياضيات 10

1131303060 الثانــي2320 زهير مؤيد جاسم مهدي عراقيةذكر57.048 2016 - 2017الكيمياء 10

1131302009 الثانــي2321 ميس جاسم عبد حسن عراقيةأنثى57.001 2016 - 2017الرياضيات 10

1121312084 األول2322 كرار صادق حمزة حميد عراقيةذكر56.918 2016 - 2017الكيمياء 10

1131301020 الثانــي2323 زهراء كريم امان عالوي عراقيةأنثى56.732 2016 - 2017علوم الحياة 10

1121307109 الثانــي2324 بشائر شاكر مشذوب عبود عراقيةأنثى56.483 2016 - 2017الرياضيات 10

1121302113 الثانــي2325 صفاء حسين علي خماط عراقيةذكر56.47 2016 - 2017علوم الحياة 10

1111312057 األول2326 جنة ربيع خريبط فدار عراقيةأنثى56.448 2016 - 2017الكيمياء 10

1121302131 األول2327 امير سلمان عبيد حمزة عراقيةذكر56.297 2016 - 2017علوم الحياة 10

1131302024 الثانــي2328 عبير داود سلمان حسين عراقيةأنثى56.116 2016 - 2017الرياضيات 10

1131302002 الثانــي2329 ميس فاضل عباس صبار عراقيةأنثى55.872 2016 - 2017الرياضيات 10

1121301010 األول2330 خالد محمد كاظم جبر عراقيةذكر55.84 2016 - 2017علوم الحياة 10

1121302180 األول2331 ادريس بدير كزار جبر عراقيةذكر55.759 2016 - 2017الرياضيات 10

1111307072 الثانــي2332 هديل صادق عدنان هويشه عراقيةأنثى55.602 2016 - 2017الرياضيات 10

1121307191 الثانــي2333 نهى كاظم عبد عوده عراقيةأنثى55.337 2016 - 2017الرياضيات 10

1121302160 الثانــي2334 يوسف احمد عدنان عبد الواحد عراقيةذكر55.306 2016 - 2017علوم الحياة 10

1111302082 الثانــي2335 صفاء عبد علي نايف حسن عراقيةذكر55.235 2016 - 2017علوم الحياة 10

1111307022 األول2336 معتز طالب ساجت زغير عراقيةذكر55.234 2016 - 2017الرياضيات 10

1131302071 الثانــي2337 هدير جبار عبيد عبد عون عراقيةأنثى55.134 2016 - 2017الرياضيات 10
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1121307176 الثانــي2338 علي حسن هادي عبود عراقيةذكر55.134 2016 - 2017الرياضيات 10

2323232323 الثانــي2339 سسسسسسسس سيسي عراقيةذكر55 2016 - 2017بال 1

1121302138 األول2340 سرمد جواد صاحب هادي عراقيةذكر54.962 2016 - 2017علوم الحياة 10

1121307168 الثانــي2341 زينب هادي رضا متعب عراقيةأنثى54.817 2016 - 2017الرياضيات 10

1101312012 الثانــي2342 غفران حمد جياد سرحان عراقيةذكر54.359 2016 - 2017الكيمياء 1
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