
                   
 

 الدراسة الصباحٌة
 

  
      

      

         اللغة العربٌة  

      

           
 اندور انذي جخزج يُه انقسى  انًعدل اسى انطانة انثالثي ت

      

 االول انهغة انعزتية 86.1396 هبة كامل خفيف حجي 1
      

 االول تيةانهغة انعز 85.3047 فريال مظهر راضي حسن 2
      

 االول انهغة انعزتية 83.3956 ممياا  مش  كبان رزن  3
      

 االول انهغة انعزتية 82.0503 خموا سالم حسين عمران 4
      

 االول انهغة انعزتية 82.0249 زهراء  باح يوسف نا ر 5
      

 االول انهغة انعزتية 81.9541 رواء غانم حسين راهي  6
      

 االول انهغة انعزتية 81.3796 كميف منخي جابرعالء ت 7
      

 االول انهغة انعزتية 80.9902 خايجة عبمس جواة عبيا 8
      

 االول انهغة انعزتية 80.7153 حنين نيمان جبرمجهول 9
      

 االول انهغة انعزتية 80.5261 أمة مهاي احما عبوا 10
      

 االول انعزتية انهغة 80.4356 رسل حيار كامل اوش 11
      

 االول انهغة انعزتية 80.2759 عمي عائا جاعان ايوان  12
      

 االول انهغة انعزتية 80.1311 زهراء حسين عبمس دمحم 13
      

 االول انهغة انعزتية 79.569 هنا فارس سوااي عبااألممة 14
      

 االول انهغة انعزتية 78.3025 أسراء سجاا كاظم حبيب 15
      

 االول انهغة انعزتية 78.2322 وسن  اكر عباالحسين جالب 16
      

 االول انهغة انعزتية 78.0332 اعاء جبار كريم بياهللا 17
      

 االول انهغة انعزتية 77.5078 أزهار  ر اب فممح بريج 18
      

 االول انهغة انعزتية 77.4486 غفران حاما عباالحمزة من ا 19
      

 االول انهغة انعزتية 77.0331 أسماء نيمة راضي عبا عمي 20
      

 االول انهغة انعزتية 76.919 زينب  خير فرهوا م ير 21
      

 االول انهغة انعزتية 76.7065 نورة جواي عموان سممان 22
      

 االول انهغة انعزتية 76.3198 اعاء أسيا جميل حمياي 23
      

 االول انهغة انعزتية 75.8406 يهاى تركي جاسم ماش 24
      

 االول انهغة انعزتية 75.729 رواء دمحم جبر ساجت 25
      

 االول انهغة انعزتية 75.6223 رغا سالم  كب كاظم 26
      



 االول انهغة انعزتية 75.2847 ختام عباهللا وااي عباس 27
      

 االول ةانهغة انعزتي 75.2711 ضماء ابراهمم دمحم جاسم 28
      

 االول انهغة انعزتية 75.0736 أمير ضاما كاظم محسن 29
      

 االول انهغة انعزتية 74.9757 عذراء دمحم ها م جبر 30
      

 االول انهغة انعزتية 74.9741 سارة عمي عباس مرزة 31
      

 االول انهغة انعزتية 74.8632 حماان كاظم واعي 32
      

 االول انهغة انعزتية 74.71 فممح جبرنبراس جاسم  33
      

 االول انهغة انعزتية 74.6735 سجاا عمي طاهر وناس 34
      

 االول انهغة انعزتية 74.5501 سارة عنيا حسوني عبيا 35
      

 االول انهغة انعزتية 74.5466 زهراء فرحان جماا فها 36
      

 االول عزتيةانهغة ال 74.3216 كفاح كريم حسين عبوا 37
      

 االول انهغة انعزتية 74.1497 حسناء حسين عبا عميوي  38
      

 االول انهغة انعزتية 74.0395 أ يل عبا هارون نا ر خميل 39
      

 االول انهغة انعزتية 73.8922 هاى جواا كاظم طيمة 40
      

 االول انهغة انعزتية 73.7137 فرح حالوي عوين  خير 41
      

 االول انهغة انعزتية 73.7066 ثراء نيمم  امع فريخ 42
      

 االول انهغة انعزتية 73.586 نور  ااق كاظم فجر 43
      

 االول انهغة انعزتية 73.5224 نجاة  الح كاظم راضي 44
      

 االول انهغة انعزتية 73.4948 زينب محسن عبا عبااة 45
      

 االول انهغة انعزتية 73.0364 أنوار ميت م دمحم عمي 46
      

 االول انهغة انعزتية 72.9934 زهراء جوني عامر عالك 47
      

 االول انهغة انعزتية 72.5392 حمزة عمي دمحم حسن 48
      

 االول انهغة انعزتية 72.4885 رؤاء حسن عبيا م غر مزهر 49
      

 ولاال انهغة انعزتية 72.4059 ميقوب دمحم كريم مطر 50
      

 االول انهغة انعزتية 72.0919 أقبال عبا هللا دمحم سممان 51
      

 االول انهغة انعزتية 71.9555 فممح حسن جبار جاسم 52
      

 االول انهغة انعزتية 71.8399 ناامة عباالزهرة ميضا اكمان 53
      

 االول انهغة انعزتية 71.6821 أسراء سيا رحمن محي 54
      

 االول انهغة انعزتية 71.3818  باح رحمم عبا عطمة 55
      

 االول انهغة انعزتية 70.6985 جنان كاطع  مج عبا 56
      



 االول انهغة انعزتية 70.4522 زهراء عباس عمي مجيا 57
      

 االول انهغة انعزتية 70.2935 حيار سالم ميضا عباان 58
      

 االول انهغة انعزتية 70.1387 اعاء نا ر رحمم حمواص 59
      

 االول انهغة انعزتية 69.9919 مروة ستار عباالحسين ناجي 60
      

 االول انهغة انعزتية 69.8576 حنان مراا عبيا وحمش 61
      

 االول انهغة انعزتية 69.8349 رنا توفيق ها م كاظم 62
      

 االول ةانهغة انعزتي 69.6948 سجى محى أزبوني عباهللا 63
      

 االول انهغة انعزتية 69.5948 ختام فاضل  هيا ماسر 64
      

 االول انهغة انعزتية 69.4616 م طفى عمي ناهي حسن 65
      

 االول انهغة انعزتية 69.4307 اعاء ناجي عمي خ ان 66
      

 االول انهغة انعزتية 69.1632 رقمة ناجح غازي حسن  67
      

 االول انهغة انعزتية 69.0741 م عموان حسينسماح حمي 68
      

 االول انهغة انعزتية 68.965 ناى حمزة عباس سوااي 69
      

 االول انهغة انعزتية 68.223 رؤى سممم ترف سممان 70
      

 االول انهغة انعزتية 68.0506 عمي حيار عبا اليباس عسر 71
      

 االول نهغة انعزتيةا 68.0336 نهاا عامر حسين سممان 72
      

 االول انهغة انعزتية 68.0167 دمحم كريم  باح غافل 73
      

 االول انهغة انعزتية 67.7197 أبتسام خضير ماسين خضير 74
      

 االول انهغة انعزتية 67.6529 ستار رزوقي فرحان موسى 75
      

 االول انهغة انعزتية 67.4438 ب رى مجهول عبا طراا 76
      

 االول انهغة انعزتية 67.3624 ألهام حميا عبا كاطع 77
      

 االول انهغة انعزتية 67.1785 عبير جالل  ييوط فرحان 78
      

 االول انهغة انعزتية 66.552 زينب رحمم عبا مهاوش 79
      

 االول انهغة انعزتية 66.4851 زمن عباس عطمة كاظم 80
      

 االول انهغة انعزتية 66.2883 جبر وروا حميا اخيل 81
      

 االول انهغة انعزتية 66.2541 كرار دمحمرضا عبااليباس 82
      

 االول انهغة انعزتية 66.2333 اعاء ماسر حموا ابو خضير 83
      

 االول انهغة انعزتية 65.6799 أثمار  احب  الح عط ان 84
      

 االول انهغة انعزتية 65.6656 ب ائر رحمن عباالحمزة عموم 85
      

 االول انهغة انعزتية 65.3838  فاء عباالكريم مطموب كو ان 86
      



 االول انهغة انعزتية 65.2691 مروة فاضل نا ر حسين 87
      

 االول انهغة انعزتية 65.2119  مماء رحمم مالك فرعون  88
      

 االول انهغة انعزتية 65.071 حنين نيمم تركي عبا 89
      

 االول انهغة انعزتية 64.7462 ضحى دمحم ك اش  الح 90
      

 االول انهغة انعزتية 64.1235 اسيل حسين جابر خمف 91
      

 االول انهغة انعزتية 63.7808 زيا عباالهااي مهاي لييبي 92
      

 االول انهغة انعزتية 63.3986 زهراء مهاي  الح سييا 93
      

 االول انهغة انعزتية 63.3301 م كاظم عمي عباهللامسل 94
      

 االول انهغة انعزتية 63.1027 والء لهموا سيا ظاهر 95
      

 االول انهغة انعزتية 63.0664 وروا خضير طالب عواة 96
      

 االول انهغة انعزتية 62.6439 مريم عباالكاظم عباالجبار كاطع 97
      

 االول انهغة انعزتية 62.3239 نا ر رسل ابراهمم عبا 98
      

 االول انهغة انعزتية 62.2309 عذراء حسون  مخي جبر 99
      

 االول انهغة انعزتية 62.172 مجيا عمي سالم  امع 100
      

 االول انهغة انعزتية 62.1302 زهراء سييا حسن جواة 101
      

 االول عزتيةانهغة ال 62.0821 سجى عباس كناوي سممان 102
      

 االول انهغة انعزتية 61.9168 همام ظاهر عمي ارومش 103
      

 االول انهغة انعزتية 61.8846 نهروان عبااالمير جاسم حنتوش 104
      

 االول انهغة انعزتية 61.7671 نور فالح عباالحسن منجي 105
      

 ولاال انهغة انعزتية 61.6962 أحما عظمم عبوا جبار 106
      

 االول انهغة انعزتية 61.6172 هبة رحمم محمسن عمي 107
      

 االول انهغة انعزتية 61.6123 أبتسام  حيو حسين دمحم 108
      

 االول انهغة انعزتية 61.4625 اعاء عويا لفتت عميوي  109
      

 االول انهغة انعزتية 61.3538 رغا عاال كزار جالب 110
      

 االول انهغة انعزتية 61.0823 قاسم كاظم عباالحسينكرار  111
      

 االول انهغة انعزتية 61.0726 مروان كامل بريبر موسى 112
      

 االول انهغة انعزتية 60.9568 ناى حسن  بر عباالرضا 113
      

 االول انهغة انعزتية 60.8913 حوراء ناظم عموش غالي 114
      

 االول انهغة انعزتية 60.6338 مهاي نور ابراهمم رحمن 115
      

 االول انهغة انعزتية 60.5868 ممسون  باح افضالة رضيو 116
      



 االول انهغة انعزتية 60.5857 عمماء كريم هااي انهابة 117
      

 االول انهغة انعزتية 60.2702 نور عمي جبار حمااي 118
      

 االول غة انعزتيةانم 60.2214 سحر فاضل عبا رواا 119
      

 االول انهغة انعزتية 59.9773  ذى غزاي عبا كرياي 120
      

 االول انهغة انعزتية 59.9376 فاطمة  الكة غافل مهجج 121
      

 االول انهغة انعزتية 59.2949 وفاء ابراهمم وحيا عبا راضي 122
      

 الولا انهغة انعزتية 59.2147 أسماء عاال هااي ذرب 123
      

 االول انهغة انعزتية 58.6119 حنين عباأالميراايخ رطان 124
      

 االول انهغة انعزتية 58.6011 أحما نمير عبا عمي عبا 125
      

 االول انهغة انعزتية 58.326 حيار جاسم عبا عمي  126
      

 االول انهغة انعزتية 56.9853 سيف فالح حسن كاظم 127
      

 االول انهغة انعزتية 668,446 طمة عبا الكريم فاخر تومانفا 128
      

 االول انهغة انعزتية 56.2912 نهاا فخري دمحم عمي سيا 129
      

 االول انهغة انعزتية 55.5723 عمي جبار تومان ك وان 130
      

 االول انهغة انعزتية 55.3484 هبت جساب جماا ب يت 131
      

           

           

 
 اللغة االنكلٌزٌة

         

           

           

           
 اندور انذي جخزج يُه انقسى  انًعدل اسى انطانة انثالثي ت

      

 االول انهغة االَكهيشية 83.8564 حنين ريسان نيمة لطيف 1
      

 االول انهغة االَكهيشية 83.7064 زهراء عباالحسين وحيا كاظم 2
      

 االول انهغة االَكهيشية 82.1985 هبة حميا حمزة سمممان  3
      

 االول انهغة االَكهيشية 82.1098 سهاا حسن عواة م ول 4
      

 االول انهغة االَكهيشية 77.9778 رغا غانم كريم نيمة 5
      

 االول انهغة االَكهيشية 77.5391  فاء عبا ااخل غنص  6
      

 االول انهغة االَكهيشية 76.9701 جوير جبار  عامر عواا 7
      

 االول انهغة االَكهيشية 75.8454 عمماء حسين عمي عطمة 8
      

 االول انهغة االَكهيشية 75.2986 ساجاة مهاي موسى جوالن  9
      

 االول انهغة االَكهيشية 75.0648 هايل ها م جاسم طالل  10
      

 االول انهغة االَكهيشية 75.0584 بيا ابرين حممم احما ع 11
      



 االول انهغة االَكهيشية 74.6655 هاى رياض ها م جاوع  12
      

 االول انهغة االَكهيشية 73.7001 بنين وهب حميا عبا ال هيا 13
      

 االول انهغة االَكهيشية 73.6372 زينب عطمة عباس بمبول 14
      

 االول انهغة االَكهيشية 73.0669 اكرم دمحم را ا ماسين 15
      

 االول انهغة االَكهيشية 72.5409 زهراء حسون  ييل كرااس 16
      

 االول انهغة االَكهيشية 72.5218 رؤى  ااق باقر كاظم 17
      

 االول انهغة االَكهيشية 72.51 فراوس خالا نيمة حسن  18
      

 االول غة االَكهيشيةانم 72.4615  ابرين جواا كاظم هومش 19
      

 االول انهغة االَكهيشية 72.0352 جنان عبا زيا عكاب عطمة 20
      

 االول انهغة االَكهيشية 71.8414 هاى عبا هللا عبا الحسين 21
      

 االول انهغة االَكهيشية 71.3767 رنا حيار كاطع جالب 22
      

 االول َكهيشيةانهغة اال 71.2393 بماار لفتة جبار خمف 23
      

 االول انهغة االَكهيشية 71.2049 رضاء عمي جمياوي عبوا 24
      

 االول انهغة االَكهيشية 70.5253 منال دمحم عبا الرضا حسين 25
      

 االول انهغة االَكهيشية 70.218 زينة احما مموح جماا 26
      

 االول انهغة االَكهيشية 69.5621 هبة حسين سمكو عواا 27
      

 االول انهغة االَكهيشية 69.4946 رسل باسم عبا عباس 28
      

 االول انهغة االَكهيشية 69.1881  مماء  بري حسين غالي 29
      

 االول انهغة االَكهيشية 68.7535 زينب رزاق عجيل فارس 30
      

 االول انهغة االَكهيشية 68.6628 هاى ضماء موسى جابر  31
      

 االول انهغة االَكهيشية 68.3195 غيااء كاظم عبا راضي 32
      

 االول انهغة االَكهيشية 68.0908 ختام كامل مبار دمحم 33
      

 االول انهغة االَكهيشية 67.8244 زهراء عباس كطان رهمة 34
      

 االول انهغة االَكهيشية 67.6118  فاء نوري كاظم محي 35
      

 االول انهغة االَكهيشية 67.6106 دمحم برغوث  منار جاسم 36
      

 االول انهغة االَكهيشية 67.4664 اممان موجا حسون جبر 37
      

 االول انهغة االَكهيشية 67.4065 احما عزيز حميا فارس 38
      

 االول انهغة االَكهيشية 67.3582 غاير فاهم نور كزار 39
      

 االول انهغة االَكهيشية 67.343 امل حسين يوسف دمحم 40
      

 االول انهغة االَكهيشية 67.1758 سارة رحمم جبار عبا عمي 41
      



 االول انهغة االَكهيشية 66.5397 سجى عمي عبوا كاظم 42
      

 االول انهغة االَكهيشية 66.5318 اعاء ماجا حسين خمخال  43
      

 االول انهغة االَكهيشية 66.3202 اسراء كاظم  نبارة سرحان 44
      

 االول انهغة االَكهيشية 66.2953 ضرغام حميا عمي حموا 45
      

 االول انهغة االَكهيشية 66.2002 عمي  اكر مجالا كتيبان 46
      

 االول انهغة االَكهيشية 65.9424 حنين حبيب حمزة حمياي 47
      

 االول الَكهيشيةانهغة ا 65.9362 حوراء قاسم كامل جميل 48
      

 االول انهغة االَكهيشية 65.8042 زهراء مجيا حسن عباس  49
      

 االول انهغة االَكهيشية 65.6546 عمار من ور حسين حميا 50
      

 االول انهغة االَكهيشية 65.6501 مها عباس حسين جاسم  51
      

 االول انهغة االَكهيشية 65.0674 زينب عمي كاظم محمسن  52
      

 االول انهغة االَكهيشية 64.877 سجى حسين جبر عمران 53
      

 االول انهغة االَكهيشية 64.812 نور ثائر عبا الكاظم مخيف 54
      

 االول انهغة االَكهيشية 64.7601 فاطمة عبا الكاظم مايون ناهي  55
      

 الولا انهغة االَكهيشية 64.4469 نور كاظم جاسم كواا 56
      

 االول انهغة االَكهيشية 64.4378 ممس سمير منيم ماسين 57
      

 االول انهغة االَكهيشية 64.3735 فاطمة  باح فاهم كاظم 58
      

 االول انهغة االَكهيشية 64.2152 اسماء كاظم المح كرم 59
      

 االول انهغة االَكهيشية 64.048 وفاء حسن مهاي رضا 60
      

 االول انهغة االَكهيشية 63.7811 زينب عواا غالي حسن  61
      

 االول انهغة االَكهيشية 63.6058 هبة عالء طالب رزاق  62
      

 االول انهغة االَكهيشية 63.3964 حسين عبا االمير عياان مطر 63
      

 االول انهغة االَكهيشية 63.2986 سالم عالوي جبر فها 64
      

 االول انهغة االَكهيشية 63.2493 عمي عموان حسين ابتهال 65
      

 االول انهغة االَكهيشية 63.2195 نور عبيا عامر عالك 66
      

 االول انهغة االَكهيشية 62.8543 رواء باسم فرحان يوسف  67
      

 االول انهغة االَكهيشية 62.4962 تمارا  امل ااووا هالل  68
      

 االول انهغة االَكهيشية 62.4029 م عبمس نور فاضل جاس 69
      

 االول انهغة االَكهيشية 62.1556 غاير حمزة ضامع زعنون  70
      

 االول انهغة االَكهيشية 61.8585 حيار تامت كزار من ور 71
      



 االول انهغة االَكهيشية 61.6434 رسل خميل ابراهمم ماسين 72
      

 االول انهغة االَكهيشية 61.352 هنا سممع حسين حمزة 73
      

 االول انهغة االَكهيشية 61.3232 هايل كاظم كرموا خمف 74
      

 االول انهغة االَكهيشية 61.2621 كرار حيار سممان ظاهر 75
      

 االول انهغة االَكهيشية 61.2104 نور عبا الحسن جواا كاظم  76
      

 االول انهغة االَكهيشية 61.0513 جميل عواة كاظم عطيوي  77
      

 االول انهغة االَكهيشية 60.9739 سمر عاال نجم عبوا 78
      

 االول انهغة االَكهيشية 60.8815 غااة هااي فرحان عبوا 79
      

 االول انهغة االَكهيشية 60.8337 سؤاا رضا جبر عبيا 80
      

 االول يشيةانهغة االَكم 60.8187 انوار ظاهر حسن جالب 81
      

 االول انهغة االَكهيشية 60.6741 نور كريم تامت جماا 82
      

 االول انهغة االَكهيشية 60.3685 نور عبا السالم ماسر عبوا 83
      

 االول انهغة االَكهيشية 60.3665 رقمة عبا الرزاق عميوي  كبان 84
      

 االول نيشيةانهغة االَك 60.3259 اينا عمي منايل سرحان 85
      

 االول انهغة االَكهيشية 60.2016 ناى رحمم كاظم طرنان  86
      

 االول انهغة االَكهيشية 60.0018 جنان سييا حالوي حسين 87
      

 االول انهغة االَكهيشية 59.7194 ضماء حسن جفات طيان 88
      

 االول سيةانهغة االَكهي 59.6576 خايجة عبا الزهرة مط ر سرحان  89
      

 االول انهغة االَكهيشية 59.2481 رسل اعالن خنطيل خضر  90
      

 االول انهغة االَكهيشية 59.1482 لمى المع محسن  رهان 91
      

 االول انهغة االَكهيشية 59.1125 رحمم لفتة هميل طرفة 92
      

 االول انهغة االَكهيشية 58.9937 اعاء مجبل كمر كاظم 93
      

 االول انهغة االَكهيشية 58.8909 هنا ها م جاسم دمحم 94
      

 االول انهغة االَكهيشية 58.793 مروة منيم غانم دمحم 95
      

 االول انهغة االَكهيشية 58.7227 سجى عمي عبا الحسين مظموم 96
      

 االول انهغة االَكهيشية 58.6901 عمي رزاق امانة جاسم  97
      

 االول انهغة االَكهيشية 58.1614 زينب اماا جابر م ذوب 98
      

 االول انهغة االَكهيشية 57.9951 زيا عبا الرضا ك اش حسين 99
      

 االول انهغة االَكهيشية 57.4445 زهراء كريم طارش كاظم  100
      

 االول انهغة االَكهيشية 57.3695 زهراء عبا المنيم نجم 101
      



 االول انهغة االَكهيشية 57.3198 حما مالك بييوي كمنكا 102
      

 االول انهغة االَكهيشية 57.2946 عمار ها م محسن ربيج 103
      

 االول انهغة االَكهيشية 57.2897 حوراء مسمم عمي عبا هللا  104
      

 االول انهغة االَكهيشية 57.1669 زمن عبا الكريم عبا  حبة 105
      

 االول انهغة االَكهيشية 56.7582 امير عبا السااة حسن حسين 106
      

 االول انهغة االَكهيشية 56.0744 ماسر فاهم جابر عذاب 107
      

 االول انهغة االَكهيشية 56.0309 عبا اليال كاظم حسين حسون  108
      

 االول انهغة االَكهيشية 55.6709 عمي حسن عمي حسين 109
      

 االول انهغة االَكهيشية 55.4949 فضاء مالك حاتم اسا 110
      

 االول انهغة االَكهيشية 55.416 حسنين عباس طالب نور 111
      

 االول انهغة االَكهيشية 55.2669 عها ناظم وااي فيزان  112
      

 االول انهغة االَكهيشية 54.3579 يوسف جواا  اكرخضير  113
      

 االول انهغة االَكهيشية 54.3284 وق فؤاا عباسسيناء فار 114
      

 االول انهغة االَكهيشية 53.5502 رسل عبا الكاظم عا ور 115
      

 االول انهغة االَكهيشية 642,899  ابرين عبا الرزاق سممان 116
      

 االول انهغة االَكهيشية 52.876 عالء حسين عمي حسين 117
      

           

           

  
 التارٌخ

        

           
 اندور انذي جخزج يُه انقسى  انًعدل اسى انطانة انثالثي ت

      
 االول انحاريد 80.62535968 سارة حمد علٌوي راضً النائلً 1

      
 االول انحاريد 80.2804664 دمحم لاسم فنوخ عبد الحزامً 2

      
 االول انحاريد 79.89645059 زهراء ستار جبار دمحم 3

      
 االول انحاريد 79.70402372 هناء جبار عبد السٌد غافل 4

      
 االول انحاريد 79.46633992 هجران رضا حمزة عبد 5

      
 االول انحاريد 79.04290909 هبة علً فاهم مدلول ال حمد 6

      
 االول انحاريد 78.85839526 غفران شاكر عبد الكاظم علً 7

      
 االول انحاريد 78.83992095 اٌة حسٌن صاحب رسن 8

      
 االول انحاريد 78.33101186 رسل حبٌب مشكور جودة 9

      
 االول انحاريد 78.27931225 زٌنب دمحم جبار علً البرلعاوي 10

      
 االول انحاريد 78.15441107 ختام شنٌور لفتة كاظم الٌاسري 11

      
 االول انحاريد 77.7390751 رضا عبد السادةامل عبد ال 12

      
 االول انحاريد 77.6910751 بشرى راضً عذاب وناي 13

      
 االول انحاريد 76.93918577 دعاء دمحم كرٌم هندي 14

      
 االول انحاريد 76.5452332 رشا غانم عبد سرٌع الحافظً 15

      
 االول انحاريد 76.46626087 االء عبد الحسٌن جبار عاصً 16

      
 االول انحاريد 76.40823715 نور جاسم طرار وبدان الزٌادي 17

      
 االول انحاريد 75.92174704 سحر دمحم صرٌف مسٌر 18

      
 االول انحاريد 75.81791304 زهراء دمحم حسن حسٌن الجبري 19

      



 الولا انحاريد 75.79437154 عباس عارف فضل حسن الكعبً 20
      

 االول انحاريد 75.60617391 هدٌل صاحب عبد الواحد عبد 21
      

 االول انحاريد 75.45686957 اٌهاب مٌري بردان انعٌو 22
      

 االول انحاريد 75.28137793 هٌثم عمٌل عوٌز عبود 23
      

 االول انحاريد 74.80792885 نبأ كرٌم هاشم دمحم الغانمً 24
      

 االول انحاريد 74.7946087  هوٌدي حلواص الكرعاويدمحم 25
      

 االول انحاريد 74.72591304 نوال هوٌل كاظم جودة العبٌدي 26
      

 االول انحاريد 74.71320158 سارة ترف مكبس دمحم الحجام 27
      

 االول انحاريد 74.49500395 عبد الكرٌم جبار جاسم شكر 28
      

 االول انحاريد 74.35391304 سعٌد حول الكرعاويسارة لاسم  29
      

 االول انحاريد 74.21625296 اسراء عبد المادر حسان حمٌدي 30
      

 االول انحاريد 74.19773913 زهراء دمحم حسان برهان 31
      

 االول انحاريد 73.92317787 مروة حمٌد فرحان كاظم الخزاعً 32
      

 االول انحاريد 73.91250593 رمخلطٌف عبد دمحم ش 33
      

 االول انحاريد 73.33217391 زٌنب دمحم نجم عبد الشمري 34
      

 االول انحاريد 73.19133597 مرٌم عبد الحلٌم علوان عبٌس 35
      

 االول انحاريد 73.15500395 نورا حامد عٌدان عكرب النغٌشً 36
      

 االول انحاريد 73.14275889 فاطمة عبد الكرٌم زغٌر عران 37
      

 االول انحاريد 73.05962846 شهد مكً كاظم طعمة الغانمً 38
      

 االول انحاريد 72.54173913 اشرف كرٌم بادي مطوح 39
      

 االول انحاريد 72.52710672 سارة ولٌد عبد الحسٌن عبد هللا 40
      

 االول اريدانث 72.15044147 زٌنب احمد جاسم سلمان 41
      

 االول انحاريد 72.06055336 ضحى نجم عبد كشاش العبادي 42
      

 االول انحاريد 71.82919368 هدٌل نجم عبد زٌد كاظم 43
      

 االول انحاريد 71.73950198 سٌوف سعد جابر عمران 44
      

 االول انحاريد 71.60417391 افراح حٌدر دمحم فلٌح الركابً 45
      

 االول انحاريد 71.50582609 سارة ناهً عبد زٌد ساٌب 46
      

 االول انحاريد 71.48825296 نور دمحم صالح سلمان العوٌدي 47
      

 االول انحاريد 71.484 حوراء حمٌد عبد السادة لطٌف 48
      

 االول انحاريد 71.44837945 حسن اٌاد احمد حبٌب الحسنً 49
      

 االول انحاريد 71.24171542 م عبد سرٌع الحافظًدعاء كاظ 50
      

 االول انحاريد 71.16010277 رباب طالب جودة عبٌد 51
      

 االول انحاريد 71.12206324 زهراء عبد عواد راضً الزٌادي 52
      

 االول انحاريد 71.0026087 حنٌن حسٌن عبد علً عنٌن 53
      

 االول انحاريد 70.98921739 الكفاري ندى سلمان عبد هللا جساب 54
      

 االول انحاريد 70.97594466 رٌام ماجد فرحان نغٌمش 55
      

 االول انحاريد 70.82573244 رسول مسلم كاظم عبد علً 56
      

 االول انحاريد 70.68618182 كاظم لٌس جاسم هانً الموسوي 57
      

 االول انحاريد 70.34267984 اسراء حسونً جبر راهً 58
      

 االول انحاريد 70.11075099 حسن محسن عبٌد غلوم 59
      

 االول انحاريد 70.00946245 عباس كطران عجمً الفً 60
      

 االول انحاريد 69.83971542 هدى فاضل هادي كاظم الرفاعً 61
      

 االول انحاريد 69.78278261 اشرف محمود بدر دمحم 62
      

 االول انحاريد 69.66471937 اسراء صالح عباس امش 63
      

 االول انحاريد 69.59267194 ولار جبار حسن سلمان الشبانً 64
      

 االول انحاريد 69.58121739 مٌساء علً حسٌن لٌل المهنة 65
      

 االول انحاريد 69.40032411 حسن منٌر عبد الزهرة عمران 66
      

 االول انحاريد 69.26389723 ن عباس الشبانًنور كرٌم حس 67
      

 االول انحاريد 69.186 مرٌم كرٌم عودة كاظم الجبوري 68
      

 االول انحاريد 69.18330435 هٌام مسٌر عوٌد رحٌمة العبادي 69
      

 االول انحاريد 68.90765217 ندى تركً مهدي سلمان 70
      

 االول انحاريد 68.87866403 رينور جاسم غافل حنتوش المطً 71
      



 االول انحاريد 68.6993834 احمد راضً عبد مهدي 72
      

 االول انحاريد 68.61982609 طٌف صالح الدٌن محً طه 73
      

 االول انحاريد 68.58427668 لاسم عباس دمحم عبود الهاللً 74
      

 االول يدانحار 68.44121739 رسل سعد عوٌد جهف المهنا 75
      

 االول انحاريد 68.2936996 ابتهال كرٌم عٌدان كزار 76
      

 االول انحاريد 68.14772332 صابرٌن مٌري عباس شبلً 77
      

 االول انحاريد 68.11588933 دمحم كاظم عبد الرضا ناجً 78
      

 االول انحاريد 67.78128063 جبار هادي سلمان ابراهٌم 79
      

 االول انحاريد 67.76854545 حسن كاظم عبٌس غضٌب 80
      

 االول انحاريد 67.48560474 سٌف علً حسٌن بدر المٌالً 81
      

 االول انحاريد 67.18622925 علٌاء عبد الحمزة عبد الحسٌن 82
      

 االول انحاريد 67.17947826 خٌزران لاسم عبد الواحد حسون 83
      

 االول انحاريد 67.14181818 دي رزولًماهر دمحم مه 84
      

 االول انحاريد 67.01398419 علً كرٌم علً حسٌن الموسوي 85
      

 االول انحاريد 66.96504348 زهراء حسن غٌاض حرٌجة 86
      

 االول انحاريد 66.94921739 عالء عبد هللا كامل حسٌن 87
      

 االول نحاريدا 66.92845059 علً جاسم محسن حمزة 88
      

 االول انحاريد 66.40886166 دمحم حسٌن حسن عباس 89
      

 االول انحاريد 66.29390514 احمد حٌدر جلٌل جبار 90
      

 االول انحاريد 66.194 فراس عبد اللطٌف جاسم حمٌدي 91
      

 االول انحاريد 66.16361265 سجال دمحم كرٌم هندي التمٌمً 92
      

 االول انحاريد 66.12335968 سٌف عبد غافل مهجج البدٌري 93
      

 االول انحاريد 66.12280632 مثنى علم شعالن غٌدان 94
      

 االول انحاريد 65.98771237 ٌاسر رحٌم سلمان دمحم 95
      

 االول انحاريد 65.98312253 انمار عبد الكاظم جواد ابراهٌم 96
      

 االول انحاريد 65.7164664 د غٌالنصابرٌن حسٌن عب 97
      

 االول انحاريد 65.50016601 مروة صاحب روٌح عبد الحسٌن 98
      

 االول انحاريد 65.4146087 زٌنة دمحم عبد الكاظم جبر 99
      

 االول انحاريد 65.04299605 احمد كرٌم جبر عٌسى 100
      

 االول جاريدال 65.03271937 حسٌن شهٌد عباس جبار 101
      

 االول انحاريد 65.02690119 احمد عزٌز سمٌر كسار 102
      

 االول انحاريد 64.90888538 سالم فرحان عبد السادة دمحم 103
      

 االول انحاريد 64.72271937 مصطفى حلٌم هادي دمحم 104
      

 االول انحاريد 64.29271937 ضٌاء صاحب هالل صدام 105
      

 االول انحاريد 63.51791304 رغدة شامل حمادة ختالن 106
      

 االول انحاريد 62.70572332 دعاء كاظم حمٌدي فرحان 107
      

 االول انحاريد 62.25036364 ثائر غازي صاحب حسون 108
      

 االول انحاريد 61.86780237 نوركان كرٌم كاطع عبد الحوٌجً 109
      

 االول انحاريد 61.86628458 ٌب كرٌم الحسنًجعفر احمد حب 110
      

 االول انحاريد 61.22504348 نورس شنبار سربوت جاسم 111
      

 االول انحاريد 61.15777075 كرار حسٌن كامل دمحم السعدي 112
      

 االول انحاريد 60.91982609 حسٌن كاظم جبر وناس 113
      

 االول انحاريد 60.30054849 سمر عبد الزهرة مرزون جوان 114
      

 االول انحاريد 60.15837945 نورة حمزة راضً رهٌف 115
      

 االول انحاريد 59.77662876 نور ثامر صاحب مصٌخ الجنابً 116
      

 االول انحاريد 59.73617391 سالم كرٌم محٌسن حمٌدي 117
      

 االول خانحاري 58.8886087 دمحم عواد حسٌن صكبان 118
      

 االول انحاريد 58.63322408 سهاد نهاد حمٌد عبود الحسناوي 119
      

 االول انحاريد 54.9181 علً حسٌن محسن ناصر 120
      

 االول انحاريد 642,899 صابرٌن عبد الرزاق سلمان 121
      

 االول انحاريد 52.876 عالء حسٌن علً حسٌن 122
      

           



  
لوم الحٌاةع  

        
 اندور انذي جخزج يُه انقسى  انًعدل اسى انطانة انثالثي ت

      

 االول عهوو انحياة 96.6671 كفاح هااي حنتوش حسن المرمضي 1
      

 االول عهوو انحياة 91.1752  ها احما لفتة جواة الفتالوي  2
      

 االول عهوو انحياة 84.9403 ضفاف فالح مهاي حسن الوائمي 3
      

 االول عهوو انحياة 77.2882 مريم جبار نا ر حسين اليبالي 4
      

 االول عهوو انحياة 76.413 ناى نيمم  ها كاظم الجابري  5
      

 االول عهوو انحياة 76.3353 سمارة عباس جبار حمااي ال يباني 6
      

 لاالو عهوو انحياة 75.9597 حنين حسين جابر عباس الجبير 7
      

 االول عهوو انحياة 75.6556 كرار عمي حسين عبيا الخ خ ي 8
      

 االول عهوو انحياة 75.1171 زينب عبا الحسين هااي عبا الزبياي 9
      

 االول عهوو انحياة 74.9806 احما  الح كريم سمطان التمممي 10
      

 الولا عهوو انحياة 74.3652 اسراء عمي حسين عبيا الجبوري  11
      

 االول عهوو انحياة 73.9682 نوران عمسى حسن عوفي اليجيمي 12
      

 االول عهوو انحياة 73.1259 فاطمة فاضل عبمس الحسني 13
      

 االول عهوو انحياة 72.8888 ذو الفقار غالب جبار حسن 14
      

 االول عهوو انحياة 71.4001 منى حبيب ظاهر  الل الجبوري  15
      

 االول عهوو انحياة 71.3079 م طفى ناجح حسن ال الحي 16
      

 االول عهوو انحياة 70.4822 الزهراء حسين عمي عطمة 17
      

 االول عهوو انحياة 70.2612 اسيل  اكر حنون خميف ال كري  18
      

 االول عهوو انحياة 69.7097 احما مهنا عبا هللا دمحم التمممي 19
      

 االول عهوو انحياة 69.5428 س فؤاا  اكر جواة ابو عمممةنرج 20
      

 االول عهوو انحياة 68.8867 اينا  احب عبا زيا الحمااوي  21
      

 االول عهوو انحياة 68.8741 دمحم حسين  خيل عبا هللا اليقابي 22
      

 االول عهوو انحياة 68.8608 ضحى زهير رحمان كاظم الوائمي 23
      

 االول عهوو انحياة 68.5327 سرى حسين ناجي غومم الجبوري  24
      

 االول عهوو انحياة 68.2683 حسين حفظي مهاي كاظم اليوااي 25
      

 االول عهوو انحياة 67.5559 سارة جهاا غني نا ر االساي 26
      

 االول عهوو انحياة 67.2184 امير عقيل مسمم دمحم االبراهممي 27
      

 االول عهوو انحياة 67.1561 زهراء عبا االمير كافي البايري  28
      



 االول عهوو انحياة 66.9434 ضحى كاظم دمحم نجم ال مري  29
      

 االول عهوو انحياة 66.598 نورر جبارر حااوي فرعون الجبوري  30
      

 االول عهوو انحياة 66.2398 انيام عاجل  اكر محموا الكيبي 31
      

 االول عهوو انحياة 66.1713 زينب حسن عبا  دمحم البايري  32
      

 االول عهوو انحياة 65.9174 حسن نجف عبا الحسن كمطان الجوراني 33
      

 االول عهوو انحياة 65.8474 زهراء جورج حبيب راضي الزبياي 34
      

 االول عهوو انحياة 65.6942 منال حميا رحمم دمحم الينيبي 35
      

 االول عهوو انحياة 65.6827 دمحم رحمم ها م جيفر اليرااوي  36
      

 االول عهوو انحياة 65.5401 سحر كاظم عبا ضامن الكناني 37
      

 االول عهوو انحياة 65.3946 سرور كريم مهاي نجم  المساري  38
      

 االول عهوو انحياة 64.1126 مثنى مالك حريجة ال باني 39
      

 االول عهوو انحياة 63.3464 رهام مرزة عبا الحسين عبيا الجبوري  40
      

 االول عهوو انحياة 62.616 حسين عمي حسين غريب الحمي 41
      

 االول عهوو انحياة 62.3259 حيار عمي عبا زيارة الن ري  42
      

 االول عهوو انحياة 62.1997 دمحم حمزة جواا عذاب ال بمي 43
      

 االول عهوو انحياة 61.1599 حسين ب ير بياي عواا الخزاعي 44
      

 االول عهوو انحياة 60.763 سامر رزوقي عبوا الغساني 45
      

 االول عهوو انحياة 60.3324 فاطمة حبيب جبري  الح الغرابي 46
      

 االول عهوو انحياة 59.5708 امنمة عباس عبا الزهرة عبيا الخالاي 47
      

 االول عهوو انحياة 58.9269 حسين جاسم نور طاهر الغرابي 48
      

 االول عهوو انحياة 57.2475 كرار حيار عمي عبا الحسين اليمساوي  49
      

           

  
لكٌمٌاءا  

        

           
 اندور انذي جخزج يُه انقسى  انًعدل اسى انطانة انثالثي ت

      
 االول انكيًياء 79.6213 ٌن خٌرينمٌر علً حس 1

      
 االول انكيًياء 76.4866 سارة مهدي جبر فاضل 2

      
 االول انكيًياء 75.5801 علٌاء رزاق عبد محٌل  3

      
 االول انكيًياء 71.8246 زٌنب علً دمحم جواد جعفر 4

      
 االول انكيًياء 71.8185 فاطمة  خالد مهدي دمحم 5

      
 االول انكيًياء 71.5266 لم دمحم حامد حمودمس 6

      
 االول انكيًياء 69.3544 سفانة ولٌد جبرعبد الحمزة 7

      
 االول انكيًياء 69.2621 رسل حسن زباله حمادي 8

      
 االول انكيًياء 68.2028 زهراء حسٌن مطر عرب 9

      
 االول انكيًياء 67.9222 سجاد حمزة ارحٌم شنٌف 10

      
 االول انكيًياء 67.3677 سمٌة رضا ارحٌم والً 11

      



 االول انكيًياء 65.6452 حوراء جاسم عوٌد كاظم 12
      

 االول انكيًياء 65.0265 رسل صالح عكار حسٌن 13
      

 االول انكيًياء 65.0054 مٌعاد سعٌد كرم مانع 14
      

 االول انكيًياء 64.6706 علً سامً عبٌد دهش 15
      

 االول انكيًياء 64.4737 نور مٌري حسٌن ٌاسر 16
      

 االول انكيًياء 64.3298 كرار حمٌد كاظم عبدالحسٌن 17
      

 االول انكيًياء 63.9762 سهاد سلٌم عبد الحسن جودة 18
      

 االول انكيًياء 63.8553 لمٌاء كاظم جواد كاظم 19
      

 االول انكيًياء 63.7783 بٌسعدنان حربً مكسور ع 20
      

 االول انكيًياء 63.076 حسن هلٌل حسٌن شوٌع 21
      

 االول انكيًياء 62.2071 اكرم باسم سلطان داٌخ 22
      

 االول انكيًياء 62.161 مرٌم ٌوسف حسٌن جواد 23
      

 االول انكيًياء 61.7517 فراس خلٌل تركً عبٌس 24
      

 االول انكيًياء 61.6327 موسى ٌونسزمن لزام  25
      

 االول انكيًياء 61.1173 دعاء عودة حمزة راضً 26
      

 االول انكيًياء 60.9484 مصطفى مطر كاظم عبود 27
      

 االول انكيًياء 59.1263 زمان جودة هاشم دمحم 28
      

 االول انكيًياء 58.9889 سماح دمحم عبٌد دمحم 29
      

 االول انكيًياء 56.846 حٌم كاظم عباس حمٌدر 30
      

 االول انكيًياء 54.6803 احمد جمال مشتاق عبد 31
      

           

  
 الفٌزٌاء

        

           
 اندور انذي جخزج يُه انقسى  انًعدل اسى انطانة انثالثي ت

      

 االول انفيشياء 86.7972 زينب مامح اسماعيل حسن 1
      

 االول انفيشياء 86.409 والء حاكم كريم 2
      

 االول انفيشياء 82.1341 سارة  بيب ااخل عبا الرزاق 3
      

 االول انفيشياء 81.1992 سحر كريم عبا الرضا كظوم 4
      

 االول انفيشياء 81.0255  مماء حسن عميوي  اطي 5
      

 االول انفيشياء 80.5246  مماء حسن هااي كريم 6
      

 االول انفيشياء 80.1153 زينب سيا لفتة حسون  7
      

 االول انفيشياء 79.0719 اسماء حسين حمزة جون  8
      

 االول انفيشياء 78.553 عفاف كامل عبا النبي دمحم 9
      

 االول انفيشياء 77.0279 هايل ستار خمف ناهي 10
     

  

 االول انفيشياء 76.8995 م طفى حيار ها م عمي 11
      

 االول انفيشياء 76.749 نور فاضل عميوي كحمط 12
      

 االول انفيشياء 74.6885 حميار عبا السااة عبا الزهرة 13
      

 االول انفيشياء 74.627 مسار كميل مطمك فاعم 14
      

 االول انفيشياء 73.404 مرور نزار محي كاظم  15
      

 االول انفيشياء 72.7516 ي عباتارر عباس زور 16
      



 االول انفيشياء 72.3297 منتظر عبا االمير ر اا خفيف 17
      

 االول انفيشياء 71.5696 ضحى جابر دمحم  غير 18
      

 االول انفيشياء 70.7697 نسرين  الح عوار هالل 19
      

 االول انفيشياء 69.9204 حسن كاظم بنار مسير 20
      

 االول انفيشياء 69.7433 نورا حمزة عمي هاتف 21
      

 االول انفيشياء 68.749 نسرين كاظم ن يف جاسم 22
      

 االول انفيشياء 68.1544 حنين عميوي حمزة عباس 23
      

 االول انفيشياء 68.0862 كرار حسين بخيت حمواص 24
      

 ولاال انفيشياء 67.9569 بيااء  اكر اكيرا عبوا 25
      

 االول انفيشياء 67.3455 حازم عباس جبر عباس 26
      

 االول انفيشياء 67.2401 بيااء عمي حميا كريش 27
      

 االول انفيشياء 67.2359 عمي اسماعيل دمحم حسن 28
      

 االول انفيشياء 66.371 منتظر  احب عبس حسين 29
      

 االول سياءانفي 66.0675 ميز حاما كاظم بمكوت 30
      

 االول انفيشياء 65.9553 حسن غانم محسن احما 31
      

 االول انفيشياء 65.8481 ماسمين كاظم جالب راضي 32
      

 االول انفيشياء 65.7849 جاسم دمحم جاسم غازي  33
      

 االول انفيشياء 65.5114 اثير حاما عبا الحمزة 34
      

 االول انفيشياء 65.0388 مهاي مرتضى عباس عبا االمير 35
      

 االول انفيشياء 64.1027 زين الياباين  باح حميا  كبان 36
      

 االول انفيشياء 64.0898 ابراهمم عبيا ثامر 37
      

 االول انفيشياء 64.0835 زينب جواا كاظم حسين 38
      

 االول انفيشياء 63.7831 احما موسى عذيب 39
      

 االول انفيشياء 63.698 ء  باح حسوني عاجل فا 40
      

 االول انفيشياء 63.1082 احما عالوي مزهر مزعل 41
      

 االول انفيشياء 63.0175 امير  باح حسن رزوقي 42
      

 االول انفيشياء 62.0987 زينب قائا حسوني راضي 43
      

 ولاال انفيشياء 61.7593 عامر عبا الجميل عباس راضي 44
      

 االول انفيشياء 61.6834 زياون محموا عبا الحسين  كاكي 45
      

 االول انفيشياء 61.6384 بسام ناظم جبر عمي 46
      



 االول انفيشياء 61.5318 مهاي مامح يوسف عناا 47
      

 االول انفيشياء 61.1123 دمحم عبا الجواا جبر خ ان 48
      

 االول انفيشياء 60.9648 احما  هيا حسن جبار 49
      

 االول انفيشياء 60.3084 حيار محسن جاسم حسن 50
      

 االول انفيشياء 60.265 ضحى فم ل عمي رحمن 51
      

 االول انفيشياء 63.9674 حسن هااي موسى 52
      

 االول انفيشياء 60.1882 رياض كريم خبار دمحم 53
      

           

  
 الرٌاضٌات

        
 اندور انذي جخزج يُه انقسى  انًعدل اسى انطانة انثالثي ت

      

 االول انزياضيات 83.8978 مروة حسين بنارضياان 1
      

 االول انزياضيات 82.2604 االء دمحم جاسم دمحم 2
      

 االول انزياضيات 81.4441 زهراء حمزة عبا الحسين كناوي  3
      

 االول انزياضيات 80.3036 فضمحعباس طراا حموا  4
      

 االول انزياضيات 80.2978 نور الهاى كريم كاظم عياان 5
      

 االول انزياضيات 77.5946 افراح عزيز رحمن وااعة 6
      

 االول انزياضيات 75.4068 ممس عمي طالب حسون  7
      

 االول انزياضيات 74.9481 نور رمزي حميا سييا 8
      

 االول انزياضيات 74.5925 تول عمي عبا الحسين برايب 9
      

 االول انزياضيات 73.2668 مرتضى دمحم من ور حسون  10
      

 االول انزياضيات 72.3819 نبأ طالب كاظم ماسر 11
      

 االول انزياضيات 71.6995 فرح مطر جبير حمزة 12
      

 االول رياضياتال 71.3907 مروة عبا الحممم حا وش سفاح 13
      

 االول انزياضيات 69.1757 دمحم كاظم عبا هللا عموان 14
      

 االول انزياضيات 67.5014 ابتسام راضي محسن كناوي  15
      

 االول انزياضيات 67.4301 اعاء راضي دمحم حتيت 16
      

 االول انزياضيات 67.2046 سرى حميا عميوي منون  17
      

 االول انزياضيات 66.6942 ين عبا الزهرة خمفحوراء حس 18
      

 االول انزياضيات 66.1719 منتظر  فاء غاوي  يالن 19
      

 االول انزياضيات 65.7739 اعاء دمحم عزوز دمحم 20
      

 االول انزياضيات 65.5416 حما دمحم م ير عباس 21
      



 ولاال انزياضيات 65.5296 رقمة حسون خنجر عطمة 22
      

 االول انزياضيات 65.1631 نرمان فالح فضالة عبوا 23
      

 االول انزياضيات 65.1514 عالء حسين عمي سياون  24
      

 االول انزياضيات 64.8496 غفران رياض كاظم عباس 25
      

 االول انزياضيات 64.815 طيبة ميثم فاضل عباس 26
      

 االول انزياضيات 64.6673 زهراء حسين ابراهمم عمسى 27
      

 االول انزياضيات 64.4976 هنا عبا الواحا غالب حمزة 28
      

 االول انزياضيات 63.7791 ضماء الرحمن فم ل عبا حسن 29
      

 االول انزياضيات 63.5848 ختام كاظم زياا عياان 30
      

 االول انزياضيات 62.1529 زينب يوسف حسين رباط 31
      

 االول انزياضيات 62.1389 احما نيمة عزوز عطمة 32
      

 االول انزياضيات 61.9792 نهى حسين ايوان هااي 33
      

 االول انزياضيات 61.2844 سامر رياض عالوي كاظم 34
      

 االول انزياضيات 61.0265 منار حميا حمزة عباس 35
      

 االول ضياتانزيا 60.983 امير كريم عبا زيا نيمة 36
      

 االول انزياضيات 60.5562 احما عبا الحمزة لفتة 37
      

 االول انزياضيات 59.5471 حنان خالا فرحان حجار 38
      

 االول انزياضيات 58.945 مرتضى نيمم حسين خضير 39
      

 االول انزياضيات 58.7029 عباس حاما نيمت سممان 40
      

 االول انزياضيات 55.9048 مصكرار عبمس عمي غن 41
      

           

  
العلوم النفسٌة 

         والتربوٌة

           
 اندور انذي جخزج يُه انقسى  انًعدل اسى انطانة انثالثي ت

      
 االول عهى انُفس 86.7209 حوراء حسن جبار علً 1

      
 لاالو عهى انُفس 85.0027 بشائر كرٌم دمحم عبدهللا 2

      
 االول عهى انُفس 84.8536 زٌنب صالح ثامر خنجر 3

      
 االول عهى انُفس 82.7518 حنٌن كاظم حسٌن شبادة 4

      
 االول عهى انُفس 80.9954 زهراء ازهر دمحم كاظم 5

      
 االول عهى انُفس 80.9863 سعاد عبد الرضا سلمان ٌعكوب 6

      
 االول عهى انُفس 80.8627 حنٌن راجح تاٌه فرج 7

      
 االول عهى انُفس 80.579 والء والً جهاد عباس 8

      
 االول عهى انُفس 80.5727 زٌنب حسن جابر شنجار 9

      
 االول عهى انُفس 79.7081 حنان عامر صالح حبٌب 10

      
 االول عهى انُفس 79.6 غفران ناجً عبد العباس عبود 11

      
 االول عهى انُفس 79.5618 شناوة عنٌد       والء حٌدر  12

      



 االول عهى انُفس 79.1581 سارة الحاجً علٌوي جاسم 13
      

 االول عهى انُفس 79.1036 رحاب صفاء ناجً جاسم 14
      

 االول عهى انُفس 78.6481 اسراء كرٌم  مرٌح عبد 15
      

 االول عهى انُفس 77.2018 هدٌر احمد صالح مهدي 16
      

 االول عهى انُفس 77.02 سماح دمحم مصدق رحمن 17
      

 االول عهى انُفس 76.6945 بشرى عبد االمٌر غافل عوٌد 18
      

 االول عهى انُفس 76.6027 شذى حسٌن جمعة محمود 19
      

 االول عهى انُفس 76.5363 دعاء سامً دمحم حمزة 20
      

 االول عهى انُفس 76.2763 نور ناظم جالب خنجر 21
      

 االول عهى انُفس 76.1163 زهراء اٌاد جٌاد كاظم 22
      

 االول عهى انُفس 75.7481 بدور وحٌد فزع برٌج 23
      

 االول عهى انُفس 75.7181 نور نجاح عبد شاكر 24
      

 االول عهى انُفس 75.5309 حوراء عبد الحسٌن مزهر حسن 25
      

 االول عهى انُفس 75.4863 ن محسن علً سلمانبنً 26
      

 االول عهى انُفس 75.3518 حوراء خٌري كاظم جٌاد 27
      

 االول عهى انُفس 75.3445 فاطمة حسن عجة نصار 28
      

 االول عهى انُفس 75.1172 كرار حسٌن حافظ هندي 29
      

 االول عهى انُفس 74.9254 عباس جبر لفتة حسون 30
      

 االول عهى انُفس 74.6236 عذراء هادي علٌوي كركاد 31
      

 االول عهى انُفس 74.559 ساجدة عبد االمٌر مشاري ختالن 32
      

 االول عهى انُفس 74.3536 لماء نوري داٌخ شمام 33
      

 االول عهى انُفس 74.1263 دعاء طالب وسٌل فرهود 34
      

 االول عهى انُفس 73.0654 م جبارنور خالد عبد الكاظ 35
      

 االول عهى انُفس 73.0036 دمحم رزاق ابراهٌم رسول 36
      

 االول عهى انُفس 72.7645 زٌنب عبد االله حسٌن كاظم 37
      

 االول عهى انُفس 72.6763 استعلى ابراهٌم صاحب مشهد 38
      

 االول َفسعهى ال 72.39 حنٌن عبدالكرٌم شنبارة علواص 39
      

 االول عهى انُفس 72.2509 فرح طالب عبد الرضا كٌطان 40
      

 االول عهى انُفس 71.9772 صالح حسن حمود بوشً 41
      

 االول عهى انُفس 71.8318 رواسً معٌن عبد الرضا  42
      

 االول عهى انُفس 71.7472 ورود جواد ثامر ناصر 43
      

 االول عهى انُفس 71.4336 ودةاسٌا حسن علً ج 44
      

 االول عهى انُفس 71.3563 شٌماء مٌري خٌر هللا مغٌر 45
      

 االول عهى انُفس 71.2181 عباس رحمن حبٌب دمحم 46
      

 االول عهى انُفس 70.7163 هدى حسٌن علً مجٌد    47
      

 االول عهى انُفس 70.3581 علً مهدي هادي علً 48
      

 االول عهى انُفس 69.6609 حسٌن عالوي عبدالحسٌن ناجً 49
      

 االول عهى انُفس 69.4418 شفك عبٌد علوان مكاوي 50
      

 االول عهى انُفس 69.3927 نبٌل داخل جهادي عبٌس 51
      

 االول عهى انُفس 69.1327 علً جمٌل جاسم دمحم 52
      

 االول و انُفسعم 68.7645 حوراء فؤاد خضر موحان 53
      

 االول عهى انُفس 68.5236 زهراء عبد الرحٌم ماشً هادي 54
      

 االول عهى انُفس 68.5081 اسامه عبد المادر حسٌن عاٌد 55
      

 االول عهى انُفس 68.3372 مرٌم حٌدر عبد العالً سلمان 56
      

 االول عهى انُفس 68.1399 عذراء جواد حسٌن شناوة 57
      

 االول عهى انُفس 67.97 سارة وعد عناد بجاي 58
      

 االول عهى انُفس 67.8745 التفات هادي شمخً جبر 59
      

 االول عهى انُفس 67.8063 دمحم ممتاز صالح عبٌس 60
      

 االول عهى انُفس 67.5409 حوراء حامد مالن حسن 61
      

 االول نى انُفسع 67.3581 عبٌر رسول عباس عبدالحسٌن 62
      

 االول عهى انُفس 67.1663 زهراء سلٌم جواد هادي 63
      

 االول عهى انُفس 67.0263 علٌاء حاكم عبد هللا فرهود 64
      



 االول عهى انُفس 67.0199 ضحى عبد الكاظم دمحم عبد 65
      

 االول عهى انُفس 66.6563 نور حسٌن شاكر جاسم 66
      

 االول عهى انُفس 66.27 لً دمحم عنجورنور ع 67
      

 االول عهى انُفس 65.8518 شذى صباح هاشم رضا 68
      

 االول عهى انُفس 65.5472 اثٌر صباح عبد الحسن صباح 69
      

 االول عهى انُفس 64.8945 احمد شهٌد ابو جاسم عبد 70
      

 االول عهى انُفس 63.9463 رجاء فالح حسن علً 71
      

 االول عهى انُفس 63.7572 هشام خلٌل ابراهٌم محٌسن 72
      

 االول عهى انُفس 63.1624 دعاء حافظ هادي دروٌش 73
      

 االول عهى انُفس 62.399 حٌدر حمزة حواس الٌذ 74
      

 االول عهى انُفس 62.0154 سالم جابر هادي عبٌد 75
      

 االول عهى انُفس 61.8854 رعد رحٌم جاسم دمحم 76
      

 االول عهى انُفس 765,245 بشرى عمار حمود 77
      

 االول عهى انُفس 61.1981 علً نعٌم جبار منجل 78
      

 االول عهى انُفس 57.45 احمد ابراهٌم حسن حٌاوي 79
      

           

           

  
 

        
 ر انذي جخزج يُهاندو انقسى  انًعدل اسى انطانة انثالثي ت

      
 انثاَي انهغة انعزتية 65.0968 توفٌك سالم نوري عوٌز 1

      
 انثاَي انهغة انعزتية 64.9015 دالل سالم شهٌد عبد الحسٌن 2

      
 انثاَي انهغة انعزتية 64.7749 بان جابر حسن عباس 3

      
 انثاَي انهغة انعزتية 64.2229 مٌعاد حبٌب عبدهللا جالب 4

      
 انثاَي انهغة انعزتية 63.7108 هدٌل فاضل عوان جبر 5

      
 انثاَي انهغة انعزتية 63.3791 االء عبد وذاح علً 6

      
 انثاَي انهغة انعزتية 63.3708 لٌث حمٌد حاكم عبدهللا 7

      
 انثاَي انهغة انعزتية 62.1912 فرح كامل علً مرزون 8

      
 انثاَي انهغة انعزتية 61.2149 حسنزهراء كرٌم طوٌر  9

      
 انثاَي انهغة انعزتية 61.146 عال اٌاد صالح كشٌش 10

      
 انثاَي انهغة انعزتية 61.07 لاسم ثامر عبدالسادة عكرون 11

      
 انثاَي انهغة انعزتية 60.8134 االء رحٌم راهً موسى 12

      
 انثاَي ة انعزتيةانهغ 60.7087 بٌداء حسٌن عوٌز لفٌلف 13

      
 انثاَي انهغة انعزتية 60.693 علً عماد عبدالكاظم دمحم 14

      
 انثاَي انهغة انعزتية 60.543 دعاء رحٌم شالل حسن  15

      
 انثاَي انهغة انعزتية 60.3194 عباس فاضل وذاح علوان 16

      
 انثاَي انهغة انعزتية 60.2853 فردوس فٌصل غازي مزعل 17

      
 انثاَي انهغة انعزتية 60.227 دعاء عٌدان حربً عمٌر 18

      
 انثاَي انهغة انعزتية 59.991 زهراء رحٌم دوحان جبر 19

      
 انثاَي انهغة انعزتية 59.4986 كرار سالم عاشور راضً 20

      
 انثاَي انهغة انعزتية 59.308 زهراء علً عجد مطر 21

      
 انثاَي انهغة انعزتية 59.3068 دمحم شعبان ٌاسمٌن رٌاض 22

      
 انثاَي انهغة انعزتية 59.2089 عال حسٌن دمحم ستار 23

      
 انثاَي انهغة انعزتية 59.134 زهراء دمحم هادي ابٌدي 24

      
 انثاَي انهغة انعزتية 609,985 ستار جبار تاٌة عبد الحمزة 25

      
 انثاَي انهغة انعزتية 60,934 رضاب دمحم حسٌن حمزة 26

      
 انثاَي انهغة انعزتية 595,671 سحر حسٌن عبد عذاب 27

      
 انثاَي انهغة انعزتية 593,931 علً حمٌد عاشور جاسم 28

      



 انثاَي انهغة انعزتية 592,861 حسٌن علً موسى عذار 29
      

 َيانثا انهغة انعزتية 590,241 رواء هادي حسٌن عبٌد 30
      

 انثاَي انهغة انعزتية 589,697 نور رٌاض جٌاد كٌطان 31
      

 انثاَي انهغة انعزتية 581,443 زهراء ناظم علواش غالً 32
      

 انثاَي انهغة انعزتية 580,415 زٌنة خٌجان مضً بخٌت 33
      

 انثاَي انهغة انعزتية 572,472 فرح شاكر عٌدان مهدي 34
      

 انثاَي انهغة انعزتية 567,516 فرمان جاسم خشانحسٌن  35
      

 انثاَي انهغة انعزتية 566,857 تهانً حمٌد جبر حسن 36
      

 انثاَي انهغة انعزتية 566,633 غفران هادي هاشم مهدي 37
      

 انثاَي انهغة انعزتية 55,721 دمحم مٌري كصاد حسٌن 38
      

 انثاَي انهغة انعزتية 556,051 عباس دمحم عباس ابو ذٌنة 39
      

 انثاَي انهغة انعزتية 553,163 رفاه دمحم حسٌن علً 40
      

 انثاَي انهغة انعزتية 55,231 معالً سعدون حسٌن نور 41
      

 انثاَي انهغة انعزتية 58.9136 عباس دمحم سلمان عبٌد 42
      

 انثاَي ةانهغة انعزتي 58.7691 زهراء ٌوسف صالح مهدي 43
      

 انثاَي انهغة انعزتية 58.5767 رغد كرٌم دمحم لفتة 44
      

 انثاَي انهغة انعزتية 58.57 سارة رحٌم فاضل كواد 45
      

 انثاَي انهغة انعزتية 58.1115 غدٌر عبد الرضا عبدالرزاق معارز 46
      

 يانثاٌ انهغة انعزتية 57.6834 ضٌاء حمزة عبدالزهرة فٌاض 47
      

 انثاَي انهغة انعزتية 57.6253 شهد عماد مٌري كاظم 48
      

 انثاَي انهغة انعزتية 57.5833 أحمد كعاد سعد شالكة 49
      

 انثاَي انهغة انعزتية 57.344 شموع عٌسى فٌصل دمحم 50
      

 انثاَي انهغة انعزتية 56.9364 أسعد سمٌر عبدهللا هوالة  51
      

 انثاَي انهغة انعزتية 56.5694 بلبول هلٌل كاطع هجران 52
      

 انثاَي انهغة انعزتية 67.2604 علٌاء علً بكان عمران 53
      

 انثاَي انهغة انعزتية 59.2803 مٌسم رحمن حسن سلمان 54
      

 انثاَي انهغة انعزتية 59.0427 علً حاكم كرٌم فلٌفل 55
      

 انثاَي انهغة انعزتية 58.5935 مروة صاحب حمزة راضً 56
      

 انثاَي انهغة انعزتية 57.0755 رفل مهدي غرٌب صبار 57
      

 انثاَي انهغة انعزتية 56.9285 امجد ستار جبر كاظم 58
      

 انثاَي انهغة انعزتية 54.4062 رندة حبٌب كاظم عبدالكرٌم 59
      

 انثاَي يةانهغة انعزب 56.4955 دعاء رشٌد مخٌف ٌونس 60
      

 انثاَي انهغة انعزتية 56.2492 كرار ساهً موسى حمزة 61
      

 انثاَي انهغة انعزتية 55.4024 محمود عبدالرضا كشاش حٌوان 62
      

 انثاَي انهغة انعزتية 600,566 زينب عبد الكاظم حسن 63
      

 انثاَي انهغة انعزتية 569,535 صابرين راضي ظاهر 64
      

 انثاَي انهغة انعزتية 54.9313 زٌنب جابر عبدهللا ناصر 65
      

           

           

           
 اندور انذي جخزج يُه انقسى  انًعدل اسى انطانة انثالثي ت

      
 انثاَي انهغة االَكهيشية 67.1563 زٌنب صاحب شنون ابراهٌم  1

      
 انثاَي انهغة االَكهيشية 65.2366 فاطمة عبادي راجً ساجت 2

      
 انثاَي انهغة االَكهيشية 64.4725 مؤٌد لابل عباس جواد 3

      
 انثاَي انهغة االَكهيشية 63.5399 رحاب مٌري شٌاع شناوة 4

      



 انثاَي انهغة االَكهيشية 62.8919 احمد زكً دمحم عباس 5
      

 انثاَي َكهيشيةانهغة اال 62.7922 عذراء حسٌن داخل دٌان  6
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 62.3728 غفران محسن سند غنص  7
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 61.4367 غفران نور كرمود خلف 8
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 60.4139 تمارا دمحم كامل جواد 9
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 59.9867 نبراس خضٌر عباس وداعة  10
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 59.9088 كمال عٌدان عبد جمٌل  11
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 58.7255 عالء عبد الكاظم لنود جابر 12
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 58.702 نورا زغٌر عباس ناصر 13
      

 نثاَيا انهغة االَكهيشية 58.2156 حنان زغٌر حمزة عبود 14
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 57.889 عال عبد الحسٌن لعٌبً محسن 15
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 57.7212 دعاء علً كاظم عبعوب 16
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 57.3053 امٌر اٌاد منصور مبارن 17
      

 اَيانث انهغة االَكهيشية 57.2476 هبة احمد كاصد جٌاد 18
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 57.154 ادٌان علً ارحٌمة سلمان 19
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 57.1325 نور علً مشجل خلف  20
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 56.9397 زٌنب عباس شمران شهد 21
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 56.8115 حسٌن ناظم جبر عباس 22
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 56.6582 زٌنة حسن جعفر دمحم  23
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 56.5147 رباب جمٌل وهاب عبود 24
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 56.3976 ندى دمحم ٌحٌى حسن 25
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 56.3088 هدٌر حسٌن فلٌح حسن 26
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 56.1277 طالب ابو الشونعلٌاء  27
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 56.0047 حوراء مصطفى جاسم حسٌن 28
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 55.8327 حسام جاسم دبس عالوي 29
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 55.1362 رحٌم عبد الحمزة راضً جاسم 30
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 55.059 اصر حسٌن علًعلً ن 31
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 54.5768 سرى سامً عباس شهٌد 32
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 54.2698 سدٌر سعد كاظم بلكوت 33
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 57.8952 دمحم حسن نعمة كاظم 34
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 56.8995 ن عبودهالة عبد الرضا حسً 35
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 56.3956 نور دمحم مرٌد عران 36
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 56.2091 فرلان دمحم طاهر دمحم 37
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 55.668 احالم حاتم علً خضٌر 38
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 54.4914 غفران حازم حسٌن عبود 39
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 53.6957 منى جمال عبد كاظم 40
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 54.2463 امان كامل عبد السادة ناجً 41
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 54.2255 ماهر عبد الحمزة رحٌم بادي  42
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 54.2001 جرنور عالوي جدعان خن 43
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 54.1799 زٌنب علً غتار 44
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 53.4393 هالل حنشول هالل رشدي 45
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 53.2135 منمذ بالر عبد زٌد جبر 46
      

 انثاَي انهغة االَكهيشية 53.1523 افراح سامً حمزة فرحان 47
      

           



           

           

           
 اندور انذي جخزج يُه انقسى  انًعدل اسى انطانة انثالثي ت

      
 انثاَي انحاريد 70.26809486 ازهار حسن كشكول ظاهر 1

      
 يانثاٌ انحاريد 70.17218972 فرح كاظم ستار برٌونً الجبوري 2

      
 انثاَي انحاريد 68.17843478 زٌنب كاظم كرٌم فلٌح الكنانً 3

      
 انثاَي انحاريد 66.59501976 رهام كرٌم غضب جواد 4

      
 انثاَي انحاريد 66.18765217 شٌماء حمٌد معارج ناصر العابدي 5

      
 انثاَي انحاريد 65.86069565 سجى غانم جاٌش دمحم 6

      
 انثاَي انحاريد 64.81603162 رٌم عباس هولة الحسنًفرح ن 7

      
 انثاَي انحاريد 64.40573913 دمحم عبد الكاظم دوش حاجم 8

      
 انثاَي انحاريد 64.3633913 اٌات دمحم سلمان ابراهٌم 9

      
 انثاَي انحاريد 64.15681423 لاسم فرحان شنان محسن 10

      
 انثاَي انحاريد 63.86616601 سماح نوري حمزة جاسم 11

      
 انثاَي انحاريد 63.81059289 ساالر رزاق محسن حمزة 12

      
 انثاَي انحاريد 63.74782609 نور علً عبد الكرٌم عبد بهلول 13

      
 انثاَي انحاريد 62.86495652 هند اثٌر ناظم كاظم هدهود 14

      
 انثاَي انحاريد 62.86098814 مناف جاسم نعمة عباس الخزعلً 15

      
 انثاَي انحاريد 62.66380237 حسٌن جبر جالب ناصر الزبٌدي 16

      
 انثاَي انحاريد 62.56743874 سوزان محمود مٌاح كحٌط الطائً 17

      
 انثاَي انحاريد 62.45887747 حنٌن سلٌم ٌاس علً 18

      
 انثاَي خانحاري 62.30334387 حسٌن عادل زبالة دمحم 19

      
 انثاَي انحاريد 61.8824664 نور الهدى عباس عاٌش الزٌادي 20

      
 انثاَي انحاريد 61.85046154 احمد ادرٌس عوٌد عبود 21

      
 انثاَي انحاريد 61.06036364 احمد ناظم علٌوي جمعة 22

      
 انثاَي انحاريد 61.03083004 زٌنب علً عبد برهان الكرعاوي 23

      
 انثاَي انحاريد 60.84534783 زٌنب حسٌن كاظم المرمضً 24

      
 انثاَي انحاريد 60.21029193 حسام حسٌن عبد عذاب المٌالً 25

      
 انثاَي انحاريد 60.06197826 سجاد جواد كاظم جاسم النائلً 26

      
 انثاَي انحاريد 58.99113043 غادة ابراهٌم جرٌود حجم الحمزاوي 27

      
 انثاَي انحاريد 58.66408696 هند عبد الكرٌم عبودي حسن 28

      
 انثاَي انحاريد 58.15546488 رؤى ماجد رحٌم مهدي العبودي 29

      
 انثاَي انحاريد 57.78777536 حٌدر جمٌل جاسم دمحم الزٌادي 30

      
 انثاَي انحاريد 57.19055518 حٌدر كاظم حنان عبد البدٌري 31

      
 انثاَي انحاريد 62.30837154 غسان دمحم كاظم جبار االسدي 32

      
 انثاَي انحاريد 55.30001449 ندى صباح عودة حسون 33

      

           

           
 اندور انذي جخزج يُه انقسى  انًعدل اسى انطانة انثالثي ت

      
 َيانثا عهى انُفس 76.8463 حنٌن غزاي جاسم غانم 1

      
 انثاَي عهى انُفس 68.7081 هدى دمحم علً عبد غزاي 2

      
 انثاَي عهى انُفس 67.469 مها عبد الخالك حمزاوي فلٌح 3

      
 انثاَي عهى انُفس 66.509 حسن علً عبٌد دمحم 4

      
 انثاَي عهى انُفس 66.4772 علً سعد شاغل حسٌن 5

      



 انثاَي عهى انُفس 65.499 امجد جواد كاظم رشٌد 6
      

 انثاَي عهى انُفس 63.7527 علً عباس فاضل موسى 7
      

 انثاَي عهى انُفس 63.2845 ضرغام رشٌد عبد الشهٌد 8
      

 انثاَي عهى انُفس 61.5746 زٌد سامً طعمة صبر 9
      

 انثاَي عهى انُفس 61.3554 علً جمٌل محً عبٌس 10
      

 انثاَي عهى انُفس 59.8227 ان عباسٌونس داخل شده 11
      

 انثاَي عهى انُفس 59.7237 علً ساٌب ظاهر فٌاض 12
      

 انثاَي عهى انُفس 57.8703 عالء حسٌن عبد زٌد خشان 13
      

 انثاَي عهى انُفس 57.5581 نورا حمٌد نجم عبود 14
      

 َيانثا عهى انُفس 57.3718 حمزة دمحم كاظم عبد الرضا 15
      

 انثاَي عهى انُفس 56.9654 ازهر رزاق عاشور ناٌف 16
      

 انثاَي عهى انُفس 56.9326 هدى عادل عواد حسونً 17
      

 انثاَي عهى انُفس 56.784 ساري جبار ذٌبان ضاٌع 18
      

 انثاَي عهى انُفس 56.5772 خالد كاظم جاسم مشهد 19
      

 انثاَي عهى انُفس 56.239 رافد سرحان خلف جبار 20
      

 انثاَي عهى انُفس 55.9372 حسنٌن نجم عبد حمزة  21
      

 انثاَي عهى انُفس 55.79 مهدي رٌاض عداي سلمان 22
      

 انثاَي عهى انُفس 55.0318 عالء عبد الجلٌل ولٌد هنٌن 23
      

 انثاَي عهى انُفس 60.84534783 زٌنب حسٌن كاظم المرمضً 24
      

 انثاَي عهى انُفس 60.21029193 حسام حسٌن عبد عذاب المٌالً 25
      

 انثاَي عهى انُفس 60.06197826 سجاد جواد كاظم جاسم النائلً 26
      

 انثاَي عهى انُفس 58.99113043 غادة ابراهٌم جرٌود حجم الحمزاوي 27
      

 انثاَي فسعهى انٍ 58.66408696 هند عبد الكرٌم عبودي حسن 28
      

 انثاَي عهى انُفس 58.15546488 رؤى ماجد رحٌم مهدي العبودي 29
      

 انثاَي عهى انُفس 57.78777536 حٌدر جمٌل جاسم دمحم الزٌادي 30
      

 انثاَي عهى انُفس 57.19055518 حٌدر كاظم حنان عبد البدٌري 31
      

 انثاَي َفسعهى ال 55.30001449 ندى صباح عودة حسون 32
      

           

           
 اندور انذي جخزج يُه انقسى  انًعدل اسى انطانة انثالثي ت

      
 انثاَي عهوو انحياة 68.1543 رٌام صاحب جابر حداوي الرماحً 1

      
 انثاَي عهوو انحياة 63.8356 فراس نور كاظم حسن الرجباوي 2

      
 انثاَي عهوو انحياة 62.1752 يبان حمٌد ورش علً السعد 3

      

4 
سرور ابراهٌم عبد ناجً حسن 

 الكنانً
 انثاَي عهوو انحياة 62.1269

      

 انثاَي عهوو انحياة 61.9756 سارة ٌوسف راشد حسونً الخفاجً 5
      

 انثاَي عهوو انحياة 61.5413 ٌاسر فاضل دمحم حسن عبود فعٌص 6
      

 انثاَي عهوو انحياة 61.014 م المحنةصفاء عزٌز نعمة هاش 7
      

 انثاَي عهوو انحياة 60.5295 رشا حازم دمحم كاظم الخزعلً 8
      

 انثاَي عهوو انحياة 60.4493 دمحم فٌصل غازي عاٌز الكرعاوي 9
      

 انثاَي عهوو انحياة 60.2289 فاتن لطٌف كعٌم محً الزحٌمً 10
      

 انثاَي عهوو انحياة 60.0325 س البدريهدٌل جاسم بالسم عبا 11
      

 انثاَي عهوو انحياة 60.0312 حسناء فاضل عباس علً السعٌدي 12
      

 انثاَي عهوو انحياة 59.874 نور الهدى خضٌر عوٌد المرشدي 13
      

 انثاَي عهوو انحياة 59.1434 اٌمان فالح جاسور جبار المرمضً 14
      



 انثاَي عهوو انحياة 58.152 خٌون الشمسًسهاد خضٌر جبر  15
      

 انثاَي عهوو انحياة 57.56 بنٌن دمحم شاكر نعمة الموسوي 16
      

 انثاَي عهوو انحياة 57.0985 اكرم ٌونس كطوف عكاب العكاب 17
      

 انثاَي عهوو انحياة 55.9606 حٌدر عباس دكسن عباس العابدي 18
      

 انثاَي عهوو انحياة 56.5657 صر العامريحسٌن علً حسٌن نا 19
      

 انثاَي عهوو انحياة 56.4103 سعد رحمن حمزة خضٌر الجمراوي 20
      

21 
حسٌن صباح احمد عبد الرضا البو 

 شبع
 انثاَي عهوو انحياة 55.4179

      

 انثاَي عهوو انحياة 55.3461 ٌاسر رحٌم عبد سلمان البدٌري 22
      

 انثاَي عهوو انحياة 54.861 بد الشرٌف رزاق حسنزهراء ع 23
      

24 
لٌث عبد الحسن علٌوي دمحم 

 الغرٌباوي
 انثاَي عهوو انحياة 54.84

      

 انثاَي عهوو انحياة 54.7548 مؤٌد صباح نعمة هلٌل الحمٌداوي 25
      

 انثاَي عهوو انحياة 54.3942 اعالن كطمة طخاخ جاسم الحسناوي 26
      

 انثاَي عهوو انحياة 58.99113043 غادة ابراهٌم جرٌود حجم الحمزاوي 27
      

           

           

           
 اندور انذي جخزج يُه انقسى  انًعدل اسى انطانة انثالثي ت

      

 انثاَي انفيشياء 69.508 دمحم جميل حسن جاسم 1
      

 انثاَي سياءانفي 67.6117 مريم دمحم جوار جاسم 2
      

 انثاَي انفيشياء 66.2827 سارة قاسم حسين كريم 3
      

 انثاَي انفيشياء 65.5736 عاال عارف كريم جابر  4
      

 انثاَي انفيشياء 65.3059 سرحان دمحم جابر حسن 5
      

 انثاَي انفيشياء 64.6252 هبة عالء عبا عون حسين  6
      

 انثاَي انفيشياء 62.9818 حسن سممان عبا حمواص 7
      

 انثاَي انفيشياء 62.9629 مثنى عالوي حسين موسى 8
      

 انثاَي انفيشياء 61.2502 نور الهاى حسن كاظم عبوا 9
      

 انثاَي انفيشياء 60.1628 احما عبا طوعان عا ي 10
      

 انثاَي انفيشياء 59.2372 ه ام حسن عبا مرزوك 11
      

 انثاَي انفيشياء 58.7798 جبار عمي  بر عمي 12
      

 انثاَي انفيشياء 58.6371 فالح حسن مرجان محسن 13
      

 انثاَي انفيشياء 58.4745 لطيف ميين سرتيب عبا االخوة 14
      

 انثاَي انفيشياء 58.176 مهنا مهاي عباس جبار 15
      

 يانثاٌ انفيشياء 57.6237 منى عبيا دمحم حسن 16
      

 انثاَي انفيشياء 57.4768 مريم عبا االمير حميا نا ر 17
      

 انثاَي انفيشياء 56.5857 اانما عباس تومان عرابي 18
      



 انثاَي انفيشياء 56.2259 وائل غانم عبا الكاظم رسول 19
      

 انثاَي انفيشياء 56.1452 احما سيا عبااي حسن 20
      

 انثاَي انفيشياء 55.7375 اطيعمي هاتف حسن ش 21
      

 انثاَي انفيشياء 55.5709 دمحم غركان كاطع عميوي  22
      

 انثاَي انفيشياء 55.3481 ه ام عبا هللا لفتة جبر 23
      

 انثاَي انفيشياء 55.2885 اسراء عمي  احب عبا الحسين 24
      

 انثاَي انفيشياء 55.2209 م طفى مجيا جالب  ماع 25
      

 انثاَي انفيشياء 55.1323 زينب غسان حما  هاب 26
      

           

           

           
 اندور انذي جخزج يُه انقسى  انًعدل اسى انطانة انثالثي ت

      
 انثاَي انكيًياء 65.9993 سمراط سعد سلٌم صالح 1

      
 انثاَي كيًياءال 65.6786 اشواق حافظ عبد الكاظم عبد الجبار 2

      
 انثاَي انكيًياء 64.9055 نسرٌن هاشم دمحم عوٌد 3

      
 انثاَي انكيًياء 64.0396 حوراء جبار عبد الرضا جبٌر 4

      
 انثاَي انكيًياء 62.8382 حوراء عبد االمٌر عباس راضً 5

      
 انثاَي انكيًياء 62.3065 حسام دكمان نغماش راضً 6

      
 انثاَي انكيًياء 61.2422 الء حمزة فرحاننور ع 7

      
 انثاَي انكيًياء 60.9477 زهراء حسٌن جعفر دمحم 8

      
 انثاَي انكيًياء 60.3586 دنٌا عارف عبٌدان جسوم 9

      
 انثاَي انكيًياء 60.1463 علً عبد الكرٌم جواد كاظم 10

      
 اَيانث انكيًياء 59.8916 صالح رعد كاظم وساق 11

      
 انثاَي انكيًياء 59.8668 رسل صبار كاظم عبدهللا 12

      
 انثاَي انكيًياء 59.4979 علً ابراهٌم موحان عبٌس 13

      
 انثاَي انكيًياء 59.4408 فاطمة عباس ضاحً هادي 14

      
 انثاَي انكيًياء 59.1061 دعاء حسٌن عبد عبدهللا 15

      
 انثاَي انكيًياء 58.9679 مدعاء جبار حمزة جاس 16

      
 انثاَي انكيًياء 58.917 ضرغام صباح ابرٌهً عبدالحسٌن 17

      
 انثاَي انكيًياء 58.7362 علً عبد الكرٌم راضً دمحم 18

      
 انثاَي انكيًياء 58.2254 علً اكبر حسن عزٌز ٌونس 19

      
 َيانثا انكيًياء 57.9653 حوراء كرٌم داوود راضً 20

      
 انثاَي انكيًياء 57.4279 نورة فاضل دخٌل سرحان 21

      
 انثاَي انكيًياء 56.3906 احمد كرٌم هندول شٌران  22

      
 انثاَي انكيًياء 56.1195 هاله جاسم دمحم كاظم 23

      
 انثاَي انكيًياء 56.0369 سراج علً عبد عرٌمط 24

      
 انثاَي انكيًياء 55.707 علً عبٌس داٌخ شالل 25

      
 انثاَي انكيًياء 55.3125 امٌر فرحان صاحب عبود 26

      
 انثاَي انكيًياء 55.2597 كرار عبد الخضر موات كسار 27

      
 انثاَي انكيًياء 55.1574 دمحم فالح جبر زماط 28

      
 انثاَي انكيًياء 54.7517 هشام حسون علٌوي حمزة 29

      



 انثاَي انكيًياء 59.7367 علً عطٌة عودةمرتضى  30
      

 انثاَي انكيًياء 58.7702 اٌمان تركً كشاش عجٌل 31
      

 انثاَي انكيًياء 57.6763 زٌنة سالم كاظم حسن 32
      

 انثاَي انكيًياء 57.0758 سمٌر كاظم بندر مسٌر 33
      

 انثاَي انكيًياء 55.8612 حٌدر علٌوي مخٌف مجبل 34
      

 انثاَي انكيًياء 54.9861 كرار جبر عاجل مرٌفج 35
      

 انثاَي انكيًياء 54.8769 عبد الهادي ستار هادي فارس 36
      

 انثاَي انكيًياء 56.2091 فرلان دمحم طاهر دمحم 37
      

 انثاَي انكيًياء 55.668 احالم حاتم علً خضٌر 38
      

           

           

           
 اندور انذي جخزج يُه انقسى  انًعدل اسى انطانة انثالثي ت

      
 انثاَي انزياضيات 63.0927 نرجس جاسم دمحم كاطع 1

      
 انثاَي انزياضيات 63.0716 اوس فارس مطر شناوة 2

      
 انثاَي انزياضيات 62.639 مصطفى علً غانم حمزة 3

      
 انثاَي انزياضيات 62.3661 حسٌن دمحم عبد الحر عبد الزهرة 4

      
 انثاَي انزياضيات 62.2913 سماح عادل جعفر مراد 5

      
 انثاَي انزياضيات 61.6619 مصطفى ازهر لاسم محسن 6

      
 انثاَي انزياضيات 61.0524 فاطمة عبد دمحم خضٌر 7

      
 انثاَي انزياضيات 60.9905 زهراء حمٌد عبد الحمزة 8

      
 انثاَي انزياضيات 60.9148 منى هاتف محمود هادي 9

      
 انثاَي انزياضيات 59.8333 دمحم حسٌن جاسم محو 10

      
 انثاَي انزياضيات 59.8025 مرتضى دمحم مرٌد عران 11

      
 انثاَي انزياضيات 59.7754 مصطفى داخل حٌدر 12

      
 يانثاٌ انزياضيات 59.5146 هشام صاحب عبس 13

      
 انثاَي انزياضيات 59.4145 احمد جواد كاظم جبر 14

      
 انثاَي انزياضيات 59.4098 رسل فلٌح حسن شٌال 15

      
 انثاَي انزياضيات 59.3634 منى جواد كاظم عطش 16

      
 انثاَي انزياضيات 59.1071 علٌاء عبد الواحد حسان 17

      
 انثاَي انزياضيات 59.0065 احمد مورٌس عبد الهادي  18

      
 انثاَي انزياضيات 58.734 احمد عادل ٌونس عباس 19

      
 انثاَي انزياضيات 58.3332 ازهار رحٌم ضوٌان مهدي 20

      
 انثاَي انزياضيات 61.3298 دمحم ناٌف عبد دخٌل 21

      
 انثاَي انزياضيات 59.6996 سٌف دمحم مزهر حسٌن 22

      
 انثاَي انزياضيات 59.6244 بان علً محسنندى صن 23

      
 انثاَي انزياضيات 59.1904 فرحان مزٌد فرحان خضٌر 24

      
 انثاَي انزياضيات 58.0042 دعاء غسان كاظم عبد 25

      
 انثاَي انزياضيات 57.6371 دمحم موحان فالح 26

      
 انثاَي انزياضيات 56.7947 نجالء شمران دمحم عبود 27

      
 انثاَي انزياضيات 54.9084 زهراء صالح نعمة 28

      
 انثاَي انزياضيات 54.7721 حوراء رزاق عبد االمٌر جواد 29

      
 انثاَي انزياضيات 58.3106 حٌدر عادل جوان خشٌش 30

      



 انثاَي انزياضيات 57.5193 حسام احمد عبد سلمان 31
      

 انثاَي انزياضيات 57.3629 صابرٌن ستار جبار صكبان 32
      

 انثاَي انزياضيات 55.7193 رؤى علً مهدي عباس 33
      

 انثاَي انزياضيات 55.707 علً عبٌس داٌخ شالل 34
      

 انثاَي انزياضيات 55.3125 امٌر فرحان صاحب عبود 35
      

 انثاَي انزياضيات 55.2597 كرار عبد الخضر موات كسار 36
      

 انثاَي انزياضيات 55.1574 دمحم فالح جبر زماط 37
      

 انثاَي انزياضيات 54.7517 هشام حسون علٌوي حمزة 38
      

           
 


