
 وحسب كتاب الوزارة ادناه العلمية األقسام على كلية التربية للعلوم الصرفة في ينقبولملتوزيع الطلبة الية أ

 

 التالي وحسب الجدول األدنىالمعدل التنافسي للقسم عن الحد  لال يقعلى ان  الرغبةبة حسب توزيع الطل

 

 الية حساب المعدل التنافسي للقسم القسم ت
للقبول في  األدنىالحد 

حسب المعدل  القسم
 التنافسي للقسم

 الرياضيات 1
درجة الرياضيات + المعدل

2
 

 
74.57 

 

 علوم حياة 2
درجة االحياء + المعدل

2
 

 
61.07 

 

 المعدل علوم حاسبات 3

 
70.43 

 

 الفيزياء 4
لفيزياءا درجة  + المعدل

2
 

 
77.79 

 
 

 مالحظات:

 .19/11فترة تقديم االعتراضات لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الثالثاء الموافق  -1

 قسم علوم الحياة يقبل الفرع االحيائي فقط. -2

 يمثل القسم المقبول فيه الطالب. األصفرون لالعمود بال -3
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رياضيات1001009195.7195.7191.2191.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي640تبارك جليل ناشي حريب1

رياضيات100938595.6492.1488.1491.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي639بنين صدام علي حسين2

رياضيات9996093.6492.1444.1488.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي618زينب لطيف نافع خليف3

رياضيات10078093.5782.5743.5787.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي610محمد حسين شمخي 4

رياضيات100828291.5782.5782.5783.14علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتاحيائي582علياء عبد الرحيم عبود محمود5

رياضيات96858391.0085.5084.5086.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي602محمد ناجي حنون حسن6

رياضيات9582091.0084.5043.5087.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي609رؤى معلك بخيت 7

رياضيات96788591.0082.0085.5086.00فيزياءعلوم حاسباتعلوم حياةرياضياتاحيائي602رقيه صالح علي طالب8

رياضيات100706791.0076.0074.5082.00علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي574حوراء علي صبري جاسم9

رياضيات9689090.7987.2942.7985.57علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتتطبيقي599جالل بدر سهيل صبير10

رياضيات9388090.7188.2144.2188.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي619وسن مانع جادر زنيد11

رياضيات9381090.4384.4343.9387.86علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتتطبيقي615مالك وائل فاهم كامل12

رياضيات93968490.3691.8685.8687.71علوم حياةفيزياءعلوم حاسباترياضياتاحيائي614حوراء غني محمد ناصر13

رياضيات97757890.0079.0080.5083.00علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي581زهراء جاسم عنيد جاسم14

رياضيات90929089.7990.7989.7989.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي627انور احمد شاهر فارس15

رياضيات95778789.6480.6485.6484.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي590حوراء رعد حمد سمير16

رياضيات93958189.3690.3683.3685.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي600عباس صادق محمد جواد17

رياضيات92849089.0785.0788.0786.14علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي603اسماء رحيم حسن ثجيل18

رياضيات9383088.9383.9342.4384.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي594اسراء حسين حمود شيحان19

رياضيات89989488.7993.2991.2988.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي620محمد تقي علي طراد معاون20

رياضيات99768388.5777.0780.5778.14علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي547حسين مطشر شريف رداد21

رياضيات88958788.3691.8687.8688.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي621احمد كاظم خغير ريه22

رياضيات89968388.3691.8685.3687.71علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي614زكي عيسى علي ناصر23

رياضيات85989688.1494.6493.6491.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي639ليلى عبد الشهيد فرهود كريم24

رياضيات8979088.1483.1443.6487.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي611ام البنين سمير جوده شنون25

رياضيات95837288.1482.1476.6481.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي569زينب يونس لفته سلمان26

رياضيات95798288.0080.0081.5081.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي567شيماء نعيم علي كاصد27

رياضيات85949587.3691.8692.3689.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي628سميه قاسم علي طاهر28

رياضيات95859087.2982.2984.7979.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي557حسين احمد طالل عزوز29



رياضيات9191087.2187.2141.7183.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي584كاظم علي لعيبي عبيد30

رياضيات94958087.1487.6480.1480.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي562حسين عادل طعيمة حسن31

رياضيات97817087.1479.1473.6477.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي541تبارك حسين رومل محمد32

رياضيات8970287.1477.6443.6485.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي597حسين عماد جاسم تركي33

رياضيات86869487.0087.0091.0088.00علوم حياة علوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي616حسين كامل عزران طاهر34

رياضيات95978386.9387.9380.9378.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي552مريم عكيمش ربح رديد35

رياضيات95875586.9382.9366.9378.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي552صالح احمد ثامر كريم36

رياضيات90937686.5788.0779.5783.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي582حوراء عيدان جمعه عباس37

رياضيات89848086.5084.0082.0084.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي588وسن رحيم راشد كاظم38

رياضيات86978886.1491.6487.1486.29علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتاحيائي604فاطمه عطوان خضير راضي39

رياضيات86978886.1491.6487.1486.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي604فاطمة عطوان خضير راضي40

رياضيات84939386.1490.6490.6488.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي618حسين كاظم وحيد جابر41

رياضيات84948585.9390.9386.4387.86علوم حياةعلوم حاسباتفيزياء رياضياتاحيائي615محمد احمد عزران طاهر42

رياضيات93848485.9381.4381.4378.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي552حسين عباس عبد المحسن هادي43

رياضيات84888985.7987.7988.2987.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي613نور صادق خصاف مهوس44

رياضيات88969385.5789.5788.0783.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي582احمد ستار حسن عكلة45

رياضيات89907885.4385.9379.9381.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي573زينب هادي علي حسن46

رياضيات92687685.3673.3677.3678.71علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي551مصطفى عماد عبد الخضر خيون47

رياضيات8767085.2175.2141.7183.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي584حسين منصور كامل سليمان48

رياضيات94866585.0081.0070.5076.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي532منار محمد حسن حريز49

رياضيات8678084.8680.8641.8683.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي586احمد شاكر جواد حسن50

رياضيات8587084.7985.7942.2984.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي592تقوى حسين حريب دويخ51

رياضيات9370084.7173.2138.2176.43علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتتطبيقي535هدى محمد سدخان رمام52

رياضيات88808284.6480.6481.6481.29علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي569دعاء فليح حسن نايف53

رياضيات8966084.6473.1440.1480.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي562ساره غريب عبد فهد54

رياضيات89778084.5778.5780.0780.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي561سارة راغب خليف بيريج55

رياضيات89918684.5085.5083.0080.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي560حمود بديوي ذياب دمنان56

رياضيات86918184.4386.9381.9382.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي580صفاء عباس حسن جويد57

رياضيات86859284.3683.8687.3682.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي579رسل رياض مهاوش عبد هللا58

رياضيات89858484.2982.2981.7979.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي557محمد صالح كاظم خلف59

رياضيات84869484.1485.1489.1484.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي590اسيل حسين نعمه مسير60

رياضيات83958283.9389.9383.4384.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي594اسراء ساجت فليح فجل61

رياضيات8588083.8685.3641.3682.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي579عباس حسين عليوي رميض62

رياضيات86937983.7987.2980.2981.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي571حسين سليم عبيد عسكر63

رياضيات87838783.7981.7983.7980.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي564مروه قاسم محسن بدر64



رياضيات8873083.6476.1439.6479.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي555عباس رحيم فرهود عبد الحسين65

رياضيات82938783.5789.0786.0785.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي596نورا سعد حميد حمود66

رياضيات90887283.5082.5074.5077.00علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي539زهراء كريم دواش حسوني67

رياضيات8770083.5075.0040.0080.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي560هناء عدنان رشاك يوسف68

رياضيات8669083.4374.9340.4380.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي566علي نوري ياسر خليص69

رياضيات8971083.3674.3638.8677.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي544مهدي صالح محسن ابراهيم70

رياضيات84828183.2982.2981.7982.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي578مريم عثمان عبد عيسى71

رياضيات8974083.2175.7138.7177.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي542حسن علي فرحان مطشر72

رياضيات89796783.1478.1472.1477.29علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي541ضحى صالح مهدي كاطع73

رياضيات8092083.0089.0043.0086.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي602حوراء ضياء رحيم حسين74

رياضيات8093082.9389.4342.9385.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي601مقداد سالم ريسان رميض75

رياضيات82808582.9381.9384.4383.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي587حوراء احمد عبد الساده عبود76

رياضيات8871082.9374.4338.9377.86علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي545حسين ليث عبد الرضا بدهان77

رياضيات81948982.8689.3686.8684.71علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي593رسول سامي حاتم عبد هللا78

رياضيات8089082.8687.3642.8685.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي600هدى عبد الحسين عواد لفته79

رياضيات85696982.8674.8674.8680.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي565نور الزهراء احمد حسن شنيشل80

رياضيات8090082.7187.7142.7185.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي598عباس مؤيد عطية عاتي81

رياضيات85769682.7178.2188.2180.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي563زينب فاضل لفته خضر82

رياضيات8666082.7172.7139.7179.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي556عباس عبد هللا خضر حرز83

رياضيات89598882.7167.7182.2176.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي535مروه بشير منشد جاسم84

رياضيات89736682.5974.5971.0976.17علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي533زينب شريف شخير جبر85

رياضيات81977682.5790.5780.0784.14علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي589اوصياء عبد الحسين شرشاب ياسين86

رياضيات80858582.5785.0785.0785.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي596حسين سعد صابر عبيد87

رياضيات89666482.3670.8669.8675.71علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي530دعاء فالح عكيلي جابر88

رياضيات8958082.3666.8637.8675.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي530طارق رياض جاسب حسين89

رياضيات9359082.3665.3635.8671.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي502زينب صدام حسين خضر90

رياضيات86757882.2176.7178.2178.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي549حوراء مؤيد عبد ياسر91

رياضيات8767082.2172.2138.7177.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي542كرار محمد عبدهللا عباس92

رياضيات79938582.1489.1485.1485.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي597ريام سليم عبد الشهيد حنون93

رياضيات82808082.1481.1481.1482.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي576ايمان احسان محسن ثامر94

رياضيات8187082.0085.0041.5083.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي581كرار سعود كامل نتيشون95

رياضيات91826081.9377.4366.4372.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي510هدى جليل زبون مبارك96

رياضيات83878081.8683.8680.3680.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي565الزهراء قاسم لفته سمير97

رياضيات86828381.8679.8680.3677.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي544بنين احمد عزيز مارد98

رياضيات87827081.8679.3673.3676.71علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي537رؤى موسى عويد غزاي99



رياضيات87808581.8678.3680.8676.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي537علي عادل عبد هللا بعبع100

رياضيات83875081.7183.7165.2180.43علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي563جنان صباح حاجم شنيار101

رياضيات8384081.7182.2140.2180.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي563علي فارس كريم غيالن102

رياضيات88875281.6481.1463.6475.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي527صادق هادي فالح كعيد103

رياضيات8177081.6479.6441.1482.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي576زينب محمد سعدون مهوس104

رياضيات8877081.5776.0737.5775.14علوم حاسباتعلوم حياة فيزياءرياضياتتطبيقي526حسن ياسين شالكة فزاع105

رياضيات83739581.5076.5087.5080.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي560علي حبيب خلف مواسي106

رياضيات81818381.4381.4382.4381.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي573زهراء حسن كاظم عبود107

رياضيات8477081.4377.9339.4378.86علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتتطبيقي552انتظار طالب ناصر محمد108

رياضيات8474081.4376.4339.4378.86علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي552احمد فاروق خيون محمد109

رياضيات87678581.4371.4380.4375.86علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءاحيائي531ابراهيم محمد حسن عبد محمد علي110

رياضيات7975081.0779.0741.5783.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي582حسين شهاب شمخي جبر111

رياضيات85677981.0772.0778.0777.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي540مثنى شاكر محيسن عليوي112

رياضيات8775081.0075.0037.5075.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي525افنان حامد جبار كاظم113

رياضيات8573081.0075.0038.5077.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي539مهدي عدنان جبر علي114

رياضيات78949380.8688.8688.3683.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي586اسماء علي خليل شناوه115

رياضيات8180080.8680.3640.3680.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي565ايناس عبد العظيم ريسان ناصر116

رياضيات8075080.8678.3640.8681.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي572فاطمة ماجد كاظم مجيسر117

رياضيات896480.6468.1436.1472.29علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتتطبيقي506منتظر مصطفى خلف ضريس118

رياضيات87795580.5776.5764.5774.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي519اسماء حميد ناصر حسين119

رياضيات79768680.5079.0084.0082.00علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتاحيائي574زينب محمد عاكف فليح120

رياضيات8373080.5075.5039.0078.00علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتتطبيقي546ساره جاسم عيدان عطيه121

رياضيات8360080.4368.9338.9377.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي545ليلى عماد فرهود محينه122

رياضيات82818080.3679.8679.3678.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي551زهراء علي جخيور منصور123

رياضيات83858180.2981.2979.2977.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي543صفا جبار جميل حاجم124

رياضيات85795080.2977.2962.7975.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي529أحمد واثق جنديل فليح125

رياضيات8554080.2964.7937.7975.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي529محمد علي حيدر كاظم جعفر126

رياضيات8188080.2183.7139.7179.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي556حبيب رحيم ريسان رميض127

رياضيات817080.2174.7139.7179.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي556علي عباس موسى بدير128

رياضيات8471080.2173.7138.2176.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي535حوراء فائز نعيس عثمان129

رياضيات86805180.1477.1462.6474.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي520حنين سلمان شناوة ياسين130

رياضيات8377080.1477.1438.6477.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي541محمد علي سفيح عليوي131

رياضيات86748180.1474.1477.6474.29علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتاحيائي520علي محمد كحيط فارس132

رياضيات8162080.1470.6439.6479.29علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءتطبيقي555صابرين كريم عبد الزهره مزيد133

رياضيات76857780.0784.5780.5784.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي589فاطمة خالد عجيل مثنى134



رياضيات82679380.0772.5785.5778.14علوم حياةفيزياءعلوم حاسباترياضياتاحيائي547تبارك حيدر جاسب حمودة135

رياضيات87688180.0770.5777.0773.14فيزياءعلوم حاسباتعلوم حياةرياضياتاحيائي512عدنان عبد االمير هاشم ربيح136

رياضيات82825480.0080.0066.0078.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي546التفات هالل زعال ديثان137

رياضيات82896879.9383.4372.9377.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي545محمد ظافر حسين عكاب138

رياضيات82878079.9382.4378.9377.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي545حوراء بشير خضير عباس139

رياضيات8577079.8675.8637.3674.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي523علي رحيم عبد رجيب140

رياضيات78878579.7184.2183.2181.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي570زهراء دنبوس محمد عجيل141

رياضيات8077079.7178.2139.7179.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي556هدى عبد الحكيم خليل كاظم142

رياضيات79888379.6484.1481.6480.29علوم حياةفيزياءعلوم حاسباترياضياتاحيائي562علي ناهي ياسر مفتن143

رياضيات79808179.5780.0780.5780.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي561منتظر ثامر مزبان صيهود144

رياضيات79738279.5776.5781.0780.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي561خليل سمير صالح راشد145

رياضيات8369079.5772.5738.0776.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي533اسماء كاظم لفته حسين146

رياضيات8166079.5772.0739.0778.14علوم حاسباتفيزياءرياضياتعلوم حياةتطبيقي547عباس رحيم عويد عبد147

رياضيات8768079.5770.0736.0772.14علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتتطبيقي505حسين عظيم حسن هليل148

رياضيات78877279.5084.0076.5081.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي567هبه جبار عباس شموط149

رياضيات8272079.5074.5038.5077.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي539اسماء فاضل زاجي عبود150

رياضيات83657079.5070.5073.0076.00علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي532حوراء قاسم محي محيسن151

رياضيات7685079.4383.9341.4382.86علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتتطبيقي580رمله صبار عباس خضير152

رياضيات85708279.3671.8677.8673.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي516عبد السالم جبار دريبي حسين153

رياضيات80957779.2986.7977.7978.57علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي550فاطمه فارس شمخي جبار154

رياضيات77908579.2985.7983.2981.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي571رواء حسن سلمان صيهود155

رياضيات7881079.2980.7940.2980.57علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتتطبيقي564غفران حميد كاظم عطوان156

رياضيات8179079.2978.2938.7977.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي543عبد هللا محمد ياسين فرج157

رياضيات8670079.2171.2136.2172.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي507زهراء اياد ريسان حواس158

رياضيات86575079.2164.7161.2172.43علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتاحيائي507محمد قاسم محمد راضي159

رياضيات7579079.1481.1441.6483.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي583ختام كاظم لفته جويعد160

رياضيات82977579.0786.5775.5776.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي533يوسف محمد طالب محمد161

رياضيات8554078.8663.3636.3672.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي509غفران جميل حسن ساجت162

رياضيات75888878.7985.2985.2982.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي578احمد جابر خضر لفته163

رياضيات78797178.7179.2175.2179.43علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي556المهدي حسن عبد هللا حيال164

رياضيات8763078.7166.7135.2170.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي493حسنين مهداوي حسين محمد165

رياضيات78838478.6481.1481.6479.29علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي555ام البنين محمد فهد خنيفر166

رياضيات83867278.5780.0773.0774.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي519صادق غازي دلي علي167

رياضيات7684078.5082.5040.5081.00علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتتطبيقي567عباس نوري صباح عليعل168

رياضيات80718278.5074.0079.5077.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي539بنين عطية عبد الحسين درج169



رياضيات82726578.5073.5070.0075.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي525عباس سلطان عبد الرزاق محيسن170

رياضيات7978078.4377.9338.9377.86علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتتطبيقي545زهراء محمد عبد القادر علي171

رياضيات8266078.4370.4337.4374.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي524ياسين عبد النبي عجيل خالف172

رياضيات8461078.4366.9336.4372.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي510احمد يونس مصعب شالل173

رياضيات76799278.3679.8686.3680.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي565رسل حاتم نعيم حسون174

رياضيات81837478.2979.2974.7975.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي529رحاب حمزه عبد الحسين حران175

رياضيات786878.2173.2139.2178.43فيزياءعلوم حاسباتعلوم حياةرياضياتتطبيقي549فاطمه حميد فليح176

رياضيات7868078.2173.2139.2178.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي549فاطمة حميد فليح راضي177

رياضيات8560078.0765.5735.5771.14علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتتطبيقي498شهد صباح محمود حسن178

رياضيات76857977.9382.4379.4379.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي559اخالص حسين صالح رهيف179

رياضيات78846677.9380.9371.9377.86علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي545اسماء فاضل كريم بكال180

رياضيات76818077.9380.4379.9379.86علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي559هديل عبد الهادي كريم حميد181

رياضيات76777377.9378.4376.4379.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي559محمد عبد االمير جاسم محمد182

رياضيات8582077.9376.4335.4370.86علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتتطبيقي496يقين حسين طالب احمد183

رياضيات82716677.8672.3669.8673.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي516كاظم جبار كيطان صخي184

رياضيات70878877.7986.2986.7985.57علوم حاسباتعلوم حياة فيزياءرياضياتاحيائي599مهند مدير حسين سعدون185

رياضيات74808877.7180.7184.7181.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي570حسين يحيى حمزه عباس186

رياضيات8173077.7173.7137.2174.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي521مسلم مجيد كاظم عتيوي187

رياضيات7575077.6477.6440.1480.29علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي562مصطفى جبار عبيد منثر188

رياضيات77648477.6471.1481.1478.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي548زينب عالء كاطع شبرم189

رياضيات8159077.5766.5737.0774.14فيزياءعلوم حياةعلوم حاسباترياضياتتطبيقي519نور الهدى محمد جاسم نواد190

رياضيات74927177.4386.4375.9380.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي566فضل عالء جادر صخر191

رياضيات81966777.4384.9370.4373.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي517علي شاكر وشيح شاهين192

رياضيات75718377.4375.4381.4379.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي559فاطمة صباح عبد رويض193

رياضيات74877677.3683.8678.3680.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي565زينب حميد يونس خيون194

رياضيات85735777.3671.3663.3669.71علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي488رسول ابراهيم جابر195

رياضيات73906577.2985.7973.2981.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي571أكرم جاسم عيسى عايز196

رياضيات72878377.2184.7182.7182.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي577زينب داخل وهيب نجم197

رياضيات76698977.1473.6483.6478.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي548زينه احمد عريبي عاجل198

رياضيات736777.0074.0040.5081.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي567ساره ماجد دفار جدوع199

رياضيات72859076.9383.4385.9381.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي573احمد قاسم محمد شهد200

رياضيات75766776.9377.4372.9378.86علوم حياةعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي552مريم عواد هاشم حبيب201

رياضيات78717676.9373.4375.9375.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي531مريم جاسم غفله علي202

رياضيات79657276.9369.9373.4374.86علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي524عباس شيال نجيبان عفريت203

رياضيات8363076.8666.8635.3670.71علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتتطبيقي495بهاء حميد خلف جليل204



رياضيات78666876.7970.7971.7975.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي529طيبه محمد ماجد حسناوي205

رياضيات75858276.7181.7180.2178.43علوم حاسبات علوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي549احمد صبيح نايف مزعل206

رياضيات78757176.7175.2173.2175.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي528عباس علي فهد محمد207

رياضيات79726676.7173.2170.2174.43علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي521مريم ضهيد مطير صخي208

رياضيات7291076.6486.1440.6481.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي569حنان هدهود عزيز جبر209

رياضيات79788376.5776.0778.5774.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي519انغام صالح مهدي شنيتر210

رياضيات79747376.5074.0073.5074.00علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي518شيماء ستار شويلي كريم211

رياضيات76688376.4372.4379.9376.86علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءاحيائي538محمد سعيد ملك علي212

رياضيات77587176.4366.9373.4375.86علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي531فاطمه خيرهللا213

رياضيات74718076.3674.8679.3678.71علوم حياةفيزياءعلوم حاسباترياضياتاحيائي551فاطمه اسعد كاظم ويس214

رياضيات74698176.3673.8679.8678.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي551عامر جبار ثجيل زعل215

رياضيات73856876.2182.2173.7179.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي556آمال عبد هللا دحيدح علي216

رياضيات78757176.2174.7172.7174.43علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتاحيائي521سجى ليث ورد رسول217

رياضيات7463076.2170.7139.2178.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي549نور الهدى فرج عواد كاظم218

رياضيات8181076.1476.1435.6471.29علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي499حوراء كاظم تويو خضير219

رياضيات74838876.0780.5783.0778.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي547أم البنين جاسب مصطفى علي220

رياضيات7773076.0774.0737.5775.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي526هبه فالح جريد زغير221

رياضيات78767276.0075.0073.0074.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي518علي مشتاق محمد حبيب222

رياضيات78605376.0067.0063.5074.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي518حوراء سليم جابر انعيمه223

رياضيات73858275.9381.9380.4378.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي552نبا عباس ناصر حسين224

رياضيات76788875.9376.9381.9375.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي531عبد هللا اسعود عدنان فاضل225

رياضيات75727075.9374.4373.4376.86علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي538بلسم جاسم ميس منخي226

رياضيات7971075.9371.9336.4372.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي510حسين جبار ناصر ضيدان227

رياضيات79756875.8673.8670.3672.71علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي509علي كريم كاظم عمير228

رياضيات78726775.8672.8670.3673.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي516محمد جمال عبد العالي خشان229

رياضيات68709375.7976.7988.2983.57علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتتطبيقي585علي حسين عبود رضا230

رياضيات72916475.5785.0771.5779.14علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي554حنان بادي نجي عطيه231

رياضيات75746275.5075.0069.0076.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي532علي كاظم مهدي صالح232

رياضيات6886075.4384.4341.4382.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي580هدى عايد العيوس حاشوش233

رياضيات7766075.4369.9336.9373.86علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتتطبيقي517اضواء ياسين شريف فاخر234

رياضيات8076075.3673.3635.3670.71علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءتطبيقي495هبه كشيش حمود جوني235

رياضيات68869175.2984.2986.7982.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي578باقر علي حسون جاسم236

رياضيات78746275.2973.2967.2972.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي508كرار ستار جبار عبادي237

رياضيات78746475.2973.2968.2972.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي508زياد قاسم محسن شعالن238



رياضيات73747875.1475.6477.6477.29علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي541فاطمه صالح حريز مهدي239

رياضيات77775375.1475.1463.1473.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي513زينب عدنان كاظم محمد240

رياضيات75687775.1471.6476.1475.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي527مهند هادي منعم محسن241

رياضيات74827675.0779.0776.0776.14علوم حاسباتعلوم حياة فيزياءرياضياتاحيائي533دعاء ابراهيم حمد عبود242

رياضيات76816875.0777.5771.0774.14علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتاحيائي519سالم حسن شاكر عنز243

رياضيات78778975.0774.5780.5772.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي505سجاد عبد هللا علي راهي244

رياضيات758075.0077.5037.5075.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي525هاله علي خماط عبود245

رياضيات74767875.0076.0077.0076.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي532شهد اسعد عبد هلال حسين246

رياضيات71677875.0073.0078.5079.00علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي553زهراء مطشر مهلهل وادي247

رياضيات7377074.8676.8638.3676.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي537نور نعمه هنيدي منشد248

رياضيات7673074.7173.2136.7173.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي514براء صالح حسن سلمان249

رياضيات7470074.6472.6437.6475.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي527رقيه صباح علوان دخيل250

رياضيات7670074.6471.6436.6473.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي513منار رحيم صابر ساجت251

رياضيات7569074.6471.6437.1474.29علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي520حوراء عوده مكطوف عنيسي252

رياضيات70888974.5783.5784.0779.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي554فاطمة عبد الرضا عبد الواحد هليب253

رياضيات70877974.5783.0779.0779.14علوم حاسباتعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي554ساره كريم جخيم ملغوث254

رياضيات70798374.5779.0781.0779.14علوم حاسباتعلوم حياة فيزياءرياضياتاحيائي554ازل اركان حميد عبد255



اسم الطالبت

ع
مو

ج
لم

ا

4الرغبة 3الرغبة 2الرغبة 1الرغبة الفرع

ت
يا
ض

يا
 ر

جة
در

ء
يا
يز

بف
 ال

جة
در

ء
يا
ح
ال
 ا
جة

در

ت
يا
ض

يا
 ر

ي
س

اف
تن

ء
يا
يز

 ف
ي

س
اف
تن

اة
حي

ي 
س

اف
تن

ت
با
س

حا
ي 

س
اف
تن

سم
لق

ا

علوم حياة58889271.2986.2988.2984.57فيزياءرياضياتعلوم حاسباتعلوم حياةاحيائي592مريم احمد رزاق عبيد1

علوم حياة64699371.8674.3686.3679.71علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتاحيائي558حوراء علي حسين محسن2

علوم حياة64908973.2986.2985.7982.57علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي578بشرى عايد نعيم رهيف3

علوم حياة61899170.2184.2185.2179.43فيزياءرياضياتعلوم حاسباتعلوم حياةاحيائي556زهراء حيدر مكي كشة4

علوم حياة56859067.2181.7184.2178.43رياضياتفيزياءعلوم حاسباتعلوم حياةاحيائي549حسن علي رشاش مطر5

علوم حياة63948871.5787.0784.0780.14علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي561هدى مطر اليذ شنيح6

علوم حياة51698965.0774.0784.0779.14علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي554فاطمه حميد داخل عبيد7

علوم حياة89708684.8675.3683.3680.71رياضياتعلوم حاسباتفيزياءعلوم حياةاحيائي565عال مظفر عريبي بعيجي8

علوم حياة79918281.6487.6483.1484.29علوم حاسباتفيزياءرياضياتعلوم حياةاحيائي590زهراء عبد الكاظم قاسم داغر9

علوم حياة57898668.3684.3682.8679.71علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي558تركيه طعمه سمير شمشير10

علوم حياة66778871.7977.2982.7977.57علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءاحيائي543رواء كريم هاشم عبيد11

علوم حياة58828867.6479.6482.6477.29علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي541كلثوم عبد الباري نعناع حميدي12

علوم حياة50869062.6480.6482.6475.29علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي527طيبه عوده جبار مطشر13

علوم حياة61908371.3685.8682.3681.71علوم حاسباتفيزياءرياضياتعلوم حياةاحيائي572ايات ابراهيم قاسم سعيد14

علوم حياة73828576.1480.6482.1479.29علوم حاسباتفيزياءرياضياتعلوم حياةاحيائي555زينب عدنان قاسم بزاز15

علوم حياة50729261.0772.0782.0772.14رياضياتعلوم حاسباتعلوم حياةفيزياءاحيائي505شفاء شريف مكطوف كاظم16

علوم حياة71588972.8666.3681.8674.71علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتاحيائي523هدى داود سالم صريوج17

علوم حياة53888565.7983.2981.7978.57علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي550دعاء طالب حمود رهيف18

علوم حياة69728673.2974.7981.7977.57علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي543غدير عبد الكاظم عبد هللا صيوان19

علوم حياة58728667.5074.5081.5077.00علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي539زهراء علي مهدي ثامر20

علوم حياة53828764.5079.0081.5076.00علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي532زهراء كامل خضير رفه21

علوم حياة67788970.5076.0081.5074.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي518زهراء مهدي صالح حسين22

علوم حياة54658665.3670.8681.3676.71فيزياءعلوم حاسباتعلوم حياةرياضياتاحيائي537فاطمه مطر بعنون كطكوط23

علوم حياة58708866.3672.3681.3674.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي523زينب جليل سالم اكحيوش24

علوم حياة69648772.2969.7981.2975.57علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي529عذراء خيرهللا سوادي فرعون25

علوم حياة63618868.7167.7181.2174.43علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي521اسراء عبد الخالق عبد الواحد موسى26

علوم حياة53698863.7171.7181.2174.43علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتاحيائي521فاطمه رحيم مريح مطير27

علوم حياة51608763.0767.5781.0775.14علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي526سجى رحيم فارس حسن28



علوم حياة68718871.0072.5081.0074.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي518حسين علي مهلهل وادي29

علوم حياة62638270.8671.3680.8679.71علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي558فاطمة جسب كاظم رسن30

علوم حياة72538574.3664.8680.8676.71علوم حاسباتفيزياءرياضياتعلوم حياةاحيائي537منار كاظم كريم سباهي31

علوم حياة70718473.7174.2180.7177.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي542طيبه عدنان جويد عبيد32

علوم حياة58688666.7171.7180.7175.43علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي528ابتسام زياره عواد دوحان33

علوم حياة52818862.6477.1480.6473.29علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءاحيائي513حسين حيدر عبد سلمان34

علوم حياة56718665.5773.0780.5775.14علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي526فاطمه حسين برهان جعاز35

علوم حياة64848370.8680.8680.3677.71علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتاحيائي544ماجد جميل عويد حمد36

علوم حياة73708773.2971.7980.2973.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي515علي محمد كاظم راشد37

علوم حياة50758761.7974.2980.2973.57علوم حاسباتفيزياءرياضياتعلوم حياةاحيائي515سجاد ناجي شكر مايح38

علوم حياة50728562.7173.7180.2175.43علوم حاسباتفيزياءرياضياتعلوم حياةاحيائي528بنين خالوي سهر جوده39

علوم حياة64638569.7169.2180.2175.43علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتاحيائي528مريم شمخي جبار جاسم40

علوم حياة78867880.1484.1480.1482.29رياضياتعلوم حاسباتفيزياءعلوم حياةاحيائي576مريم علي عبد الرضا نعيم41

علوم حياة76718476.0773.5780.0776.14فيزياءعلوم حاسباترياضياتعلوم حياةاحيائي533هديل عجيل خياط تالي42

علوم حياة50778562.4375.9379.9374.86رياضياتعلوم حاسباتعلوم حياةفيزياءاحيائي524ساره هادي منعم محسن43

علوم حياة50778562.3675.8679.8674.71علوم حاسباتفيزياءرياضياتعلوم حياةاحيائي523محمد جاسم محمد خيون44

علوم حياة50728164.0775.0779.5778.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي547عذراء جاسم سالم عباس45

علوم حياة57708465.9372.4379.4374.86علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي524عباس يحيى عطية حمد46

علوم حياة51708661.9371.4379.4372.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي510محمد كاظم مالك كاظم47

علوم حياة55648066.6471.1479.1478.29علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي548نور لقمان عطيه راضي48

علوم حياة54788563.5075.5079.0073.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي511زينب درويش حسن علي49

علوم حياة70718571.3671.8678.8672.71علوم حاسباتفيزياءرياضياتعلوم حياةاحيائي509حسين كاظم راضي ارهيف50

علوم حياة71738372.6473.6478.6474.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي520نور عماد خليل ناصر51

علوم حياة62918069.5784.0778.5777.14علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتاحيائي540تهاني علي عجه جابر52

علوم حياة68688371.0771.0778.5774.14علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي519سيناء ميثم حاضر خشف53

علوم حياة70748471.3673.3678.3672.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي509امير كامل جابر طاهر54

علوم حياة65758170.2175.2178.2175.43علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي528دعاء محمد داخل عبد55

علوم حياة50508461.2161.2178.2172.43علوم حاسباتفيزياءرياضياتعلوم حياةاحيائي507نهله عباس علي غانم56

علوم حياة70808172.5777.5778.0775.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي526سكينه حسين سلمان داخل57

علوم حياة58728266.0773.0778.0774.14علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي519بندر جابر عبد بندر58

علوم حياة72568273.0765.0778.0774.14فيزياءعلوم حاسباترياضياتعلوم حياةاحيائي519زينب مراد جبر علي59

علوم حياة71838471.5777.5778.0772.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي505شاكر علي فاضل فهد60

علوم حياة69788370.8675.3677.8672.71علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي509كامل خضير عباس عطيه61



علوم حياة71538371.8662.8677.8672.71علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتاحيائي509زهراء قاسم زبالة حاجم62

علوم حياة50798261.7976.2977.7973.57علوم حاسباترياضياتفيزياء علوم حياةاحيائي515نور جواد كاظم عكار63

علوم حياة50658361.2168.7177.7172.43علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي507فاطمة محمد منشد جاسم64

علوم حياة55648363.6468.1477.6472.29علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي506ازهار محمد كاظم خضير65

علوم حياة61708068.0072.5077.5075.00علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي525شوق الزهراء هيثم عبد هلال سلمان66

علوم حياة73728073.8673.3677.3674.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي523ياسين شاكر جاسم محمد67

علوم حياة88508280.2961.2977.2972.57رياضياتفيزياءعلوم حاسباتعلوم حياةاحيائي508خديجه فاضل غشيم علي68

علوم حياة73758272.7173.7177.2172.43علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي507حسنين حيدر عبد الرحيم عبد علي69

علوم حياة55758164.0774.0777.0773.14علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي512ضحى عبد االمير صالح عبيد70

علوم حياة52787963.5076.5077.0075.00علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي525نور عوض عباس عوده71

علوم حياة58628065.9367.9376.9373.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي517صهيب توفيق هاشم مرزه72

علوم حياة61797967.7976.7976.7974.57رياضياتفيزياءعلوم حاسباتعلوم حياةاحيائي522طيبة فراس جاسم سوادي73

علوم حياة50748161.2973.2976.7972.57رياضياتفيزياءعلوم حاسباتعلوم حياةاحيائي508زينب عبد الرحيم هاشم محمد74

علوم حياة60708166.2971.2976.7972.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي508علي عطاي كامل75

علوم حياة50778161.2174.7176.7172.43علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي507زهراء حميد موشي شالكه76

علوم حياة60828166.2177.2176.7172.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي507باقر مجيد احول خشان77

علوم حياة71667674.0771.5776.5777.14علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي540غدير علي حسن كريم78

علوم حياة51528062.0762.5776.5773.14علوم حاسباتفيزياءرياضياتعلوم حياةاحيائي512مؤمل صباح لفته عبدالحسين79

علوم حياة50818161.0776.5776.5772.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي505سجى يحيى طاهر جويد80

علوم حياة58787866.5076.5076.5075.00علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءاحيائي525رباب حسن عاشور جادر81

علوم حياة62798067.5076.0076.5073.00علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي511نبأ شنيور خزعل دنبوس82

علوم حياة73767774.2975.7976.2975.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي529احمد لطيف فهد ثجيل83

علوم حياة56867964.7979.7976.2973.57فيزياءرياضياتعلوم حاسباتعلوم حياةاحيائي515هدى عدنان جاسم محمد84

علوم حياة50808061.2176.2176.2172.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي507ايات عبد الرحيم حسين منحوش85

علوم حياة64787968.5075.5076.0073.00علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءاحيائي511فاطمة فالح مهوس درويش86

علوم حياة63787768.8676.3675.8674.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي523تقوى عبود مزهر شمخي87

علوم حياة54627664.7968.7975.7975.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي529ناصر حسين غافل عودة88

علوم حياة55827963.7977.2975.7972.57علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي508زهراء حميد سلمان دليفي89

علوم حياة64687968.2170.2175.7172.43علوم حاسباتفيزياءرياضياتعلوم حياةاحيائي507سجى عبد علي شالكه محيسن90

علوم حياة61677668.1471.1475.6475.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي527حنين عبد الحسن زعيبل فرج91

علوم حياة50887861.6480.6475.6473.29علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي513زهراء سالم وحيد خضر92

علوم حياة58657965.1468.6475.6472.29علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي506عباس عليوي محسن حسن93

علوم حياة60657667.4369.9375.4374.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي524شيماء ساجت طعيمه كاظم94



علوم حياة68807770.7976.7975.2973.57علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءاحيائي515شفاء جبار عبد عباس95

علوم حياة69637771.2168.2175.2173.43علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي514حسن عالء حسين صيهود96

علوم حياة72817573.6478.1475.1475.29علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي527علي بشير شنان صيهود97

علوم حياة65797570.1477.1475.1475.29فيزياءعلوم حاسباترياضياتعلوم حياةاحيائي527نوره جبار حسن ادغيم98

علوم حياة50777662.0075.5075.0074.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي518بنين حواس جالب عبود99

علوم حياة56797664.8676.3674.8673.71علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتاحيائي516علي عيدان بريج هوير100

علوم حياة58727466.7973.7974.7975.57علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتاحيائي529سعاد مهدي ذياب شهد101

علوم حياة65807569.7977.2974.7974.57علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءاحيائي522حوراء قاسم نعيم حسون102

علوم حياة56807664.7176.7174.7173.43علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي514حسين علي كاظم فرهود103

علوم حياة64717668.7172.2174.7173.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي514زينب ثويني طاهر زغير104

علوم حياة62707568.1472.1474.6474.29علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي520حنين علي كامل ناهي105

علوم حياة61807766.6476.1474.6472.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي506حسين علي حسين جاسم106

علوم حياة62727568.0773.0774.5774.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي519موسى سلمان عبدالنبي كاظم107

علوم حياة50717661.5772.0774.5773.14علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي512ساره اياد داود عبيس108

علوم حياة59657665.8668.8674.3672.71علوم حاسباتفيزياءرياضياتعلوم حياةاحيائي509امجد هادي علي جاسم109

علوم حياة55787663.8675.3674.3672.71علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتاحيائي509مهدي صالح عبدهللا مسعود110

علوم حياة56757465.2974.7974.2974.57علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي522زهراء احمد موحان عاشور111

علوم حياة58697466.2971.7974.2974.57علوم حاسباتعلوم حياة رياضياتفيزياءاحيائي522حسين خردال موازي خصاف112

علوم حياة83717379.2173.2174.2175.43رياضياتعلوم حاسباتفيزياءعلوم حياةاحيائي528علياء كامل عطشان غالي113

علوم حياة71777472.6475.6474.1474.29علوم حاسبات فيزياءعلوم حياةرياضياتاحيائي520ليث كامل تايه لفته114

علوم حياة67567370.9365.4373.9374.86علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي524زينب اياد كاظم رزاق115

علوم حياة69747272.2974.7973.7975.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي529زهراء حسن خريجان شناوة116

علوم حياة70797471.7976.2973.7973.57علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي515منار غانم خشان عباس117

علوم حياة52747363.0774.0773.5774.14علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي519كلثوم محمود ناصر علي118

علوم حياة69697371.5771.5773.5774.14فيزياءرياضياتعلوم حاسباتعلوم حياةاحيائي519تبارك عدنان قاسم علي119

علوم حياة50677561.0769.5773.5772.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي505ايمان حسن جعفر عذاب120

علوم حياة72797472.4375.9373.4372.86علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتاحيائي510محمد ادريس عيسى حمادي121

علوم حياة56667364.8669.8673.3673.71علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي516امال هويني حران حسين122

علوم حياة72797472.3675.8673.3672.71علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي509محمد سعيد كامل دبيس123

علوم حياة60737167.7174.2173.2175.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي528تكتم ضياء فارس سعدون124

علوم حياة50647461.2168.2173.2172.43علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي507زهراء حسين خريبط سلمان125

علوم حياة64527468.1462.1473.1472.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي506زهراء صالح حسن دهله126

علوم حياة50937461.1482.6473.1472.29علوم حاسباتفيزياءرياضياتعلوم حياةاحيائي506ناجح حسن عناد عبيس127



علوم حياة50677560.5769.0773.0771.14علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي498ايمان حسن جعفر128

علوم حياة51717063.5073.5073.0076.00علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي532زينه سعدي كاظم حنون129

علوم حياة58797365.3675.8672.8672.71علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءاحيائي509غيث نصر مطشر عبيد130

علوم حياة50787460.4374.4372.4370.86علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي496علياء عبد الحليم جواد علي131

علوم حياة71687271.8670.3672.3672.71علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءاحيائي509فاطمه مجيد محمد نصيف132

علوم حياة69737270.7972.7972.2972.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي508ايات محسن بطي حسين133

علوم حياة70717271.2971.7972.2972.57علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتاحيائي508ايه عبد الرسول عبد فرهود134

علوم حياة58777165.7175.2172.2173.43علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتاحيائي514حسام ماجد ناصر حسين135

علوم حياة74627273.2167.2172.2172.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي507هدى باسم عليوي فضيل136

علوم حياة72757272.1473.6472.1472.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي506زهراء فاضل عبد الحسين فهيد137

علوم حياة50807161.5776.5772.0773.14علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي512نور الهدى حسن محمد محسن138

علوم حياة50757161.5074.0072.0073.00علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي511حيدر علي داخل جبر139

علوم حياة55807164.0076.5072.0073.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي511ساجد سعود عزيز نايف140

علوم حياة50766961.7174.7171.2173.43علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتاحيائي514زهراء كاظم نعيم خلف141

علوم حياة89916384.1485.1471.1479.29فيزياءرياضياتعلوم حاسباتعلوم حياةاحيائي555زهراء حيدر خليل عيسى142

علوم حياة50776862.1475.6471.1474.29علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءاحيائي520منى نبيل كاظم غياض143

علوم حياة50756862.0774.5771.0774.14علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءاحيائي519ساره محمد جاسم حسن144

علوم حياة59696766.9371.9370.9374.86علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي524حسين ناصر شذر145

علوم حياة57786964.9375.4370.9372.86علوم حاسباتعلوم حياة رياضياتفيزياءاحيائي510حنين سالم محمد فرحان146

علوم حياة50766861.7974.7970.7973.57فيزياءعلوم حاسباترياضياتعلوم حياةاحيائي515روان صادق عجيل محمد147

علوم حياة88546681.7164.7170.7175.43علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءاحيائي528فاطمه صادق ثويني عجيل148

علوم حياة71886971.6480.1470.6472.29علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتاحيائي506زهراء باسم اكريم عبد الحسين149

علوم حياة59716766.5772.5770.5774.14علوم حاسباتعلوم حياة رياضياتفيزياءاحيائي519رفل يحيي كاصد سهر150

علوم حياة80696379.0073.5070.5078.00رياضياتفيزياءعلوم حاسباتعلوم حياةاحيائي546نور الهدى مهدي جبار حنون151

علوم حياة64636868.1467.6470.1472.29علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءاحيائي506نبأ عادل جواد محسن152

علوم حياة69626870.6467.1470.1472.29علوم حاسباتفيزياءرياضياتعلوم حياةاحيائي506علي مشتاق طالب مدلول153

علوم حياة71676871.5769.5770.0772.14علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتاحيائي505جعفر حسن ادخيل محمد154

علوم حياة58786665.8675.8669.8673.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي516منتظر كاظم ضعين نعش155

علوم حياة74816673.5777.0769.5773.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي512محمود حسين فهد عناد156

علوم حياة71806771.5776.0769.5772.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي505علي حسين طه عبد157

علوم حياة70626571.7167.7169.2173.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي514احمد صادق سلمان رزن158

علوم حياة57746664.5773.0769.0772.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي505ازهر أركان جميل رزيج159

علوم حياة56866066.4381.4368.4376.86علوم حاسباتفيزياءرياضياتعلوم حياةاحيائي538حيدر جبار داحس غريب160



علوم حياة56706464.4371.4368.4372.86علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي510زهراء حيدر عباس سلمان161

علوم حياة78746475.2973.2968.2972.57علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءاحيائي508زياد قاسم محسن شعالن162

علوم حياة75596274.2966.2967.7973.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي515ريام رياض ناجي خميس163

علوم حياة58766265.5074.5067.5073.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي511روان علي كريم سمير164

علوم حياة69826270.7177.2167.2172.43علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي507عثمان كاظم عثمان ذرب165

علوم حياة50836261.1477.6467.1472.29علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءاحيائي506دعاء عامر شنان ظاهر166

علوم حياة66626269.0767.0767.0772.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي505كرار عادل عبد كشكول167

علوم حياة70776271.0774.5767.0772.14علوم حاسباتعلوم حياة رياضياتفيزياءاحيائي505زهراء جبار مونس صفر168

علوم حياة70755972.5075.0067.0075.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي525سرور كريم علي صالح169

علوم حياة71626171.9367.4366.9372.86علوم حاسباتفيزياءرياضياتعلوم حياةاحيائي510بلسم سالم هليل صيهود170

علوم حياة76595874.0765.5765.0772.14علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي505رسل دايم داخل ياسر171

علوم حياة77635874.5067.5065.0072.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي504اسماء جمعه جبر172

علوم حياة71685771.9370.4364.9372.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي510حسن ناجح مهدي عباس173

علوم حياة75735773.6472.6464.6472.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي506ايات اكريم  وسمي مايد174

علوم حياة71805672.0776.5764.5773.14رياضياتعلوم حاسباتفيزياءعلوم حياةاحيائي512حسين رزاق مجهول سلمان175

علوم حياة60735666.5073.0064.5073.00علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي511منتهى جاسم عبد ناني176

علوم حياة53735463.0073.0063.5073.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي511يسرى ياسر عبد الحسين طارش177

علوم حياة70695471.2970.7963.2972.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي508افراح عبد االمير رديني كطامي178

علوم حياة64935468.2982.7963.2972.57فيزياءعلوم حاسباترياضياتعلوم حياةاحيائي508حسنه ماضي ضعيف حسن179

علوم حياة74665073.0769.0761.0772.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي505زينب رياض كاظم صياح180
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علوم حاسبات60748570.2177.2182.7180.43علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءاحيائي563فاطمه نعمه لهمود شندوخ1

علوم حاسبات6477071.1477.6439.1478.29علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي548افراح محمد خيون وادي2

علوم حاسبات6974073.3675.8638.8677.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي544حسين ناجي مجبل مسير3

علوم حاسبات6065068.7171.2138.7177.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي542زهراء صبري تقي جبر4

علوم حاسبات5269064.6473.1438.6477.29فيزياءرياضياتعلوم حياةعلوم حاسباتتطبيقي541وسن مهدي صالح عمير5

علوم حاسبات5970068.0773.5738.5777.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي540نجاة علي صبار لطيف6

علوم حاسبات7273074.4374.9338.4376.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي538محمد قاسم محمد لعيوس7

علوم حاسبات5770066.7173.2138.2176.43علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءتطبيقي535نبا جالل عطيه ياسر8

علوم حاسبات61706968.6473.1472.6476.29علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي534ضحى ضيدان عبود ضاحي9

علوم حاسبات6364069.6470.1438.1476.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي534زينه عالء راجي حسين10

علوم حاسبات7051073.1463.6438.1476.29علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءتطبيقي534فاطمه قيس نعمه جالب11

علوم حاسبات71695873.5072.5067.0076.00علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي532زهراء فاهم رحيم سدخان12

علوم حاسبات6270069.0073.0038.0076.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي532بدور عبد ناشي مجلي13

علوم حاسبات5578065.4376.9337.9375.86علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي531قاسم جواد كاظم هايم14

علوم حاسبات7361074.3668.3637.8675.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي530زهراء علي شاطي زغير15

علوم حاسبات7865076.7970.2937.7975.57رياضياتفيزياءعلوم حاسباتعلوم حياةتطبيقي529عباس نعيم عذيب عبيد16

علوم حاسبات66787770.7176.7176.2175.43علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءاحيائي528محمد باقر علي عويد كاظم17

علوم حاسبات6073067.7174.2137.7175.43علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي528هدى خالد خضير زغير18

علوم حاسبات5673065.7174.2137.7175.43علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي528عباس يحيى كاصد سهر19

علوم حاسبات68739071.6474.1482.6475.29علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي527ايمن كريم خطار مدفون20

علوم حاسبات79808177.1477.6478.1475.29علوم حياةرياضياتعلوم حاسباتفيزياءاحيائي527خالد نصير عبد العباس ابو خويط21

علوم حاسبات6858071.5766.5737.5775.14علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي526زهراء عادل عبد هللا  بعيبع22

علوم حاسبات6470069.3672.3637.3674.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي523تبارك عبد المجيد جاسم محمد23

علوم حاسبات7161072.8667.8637.3674.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي523اسماء كامل غالب كاظم24

علوم حاسبات546364.2968.7937.2974.57علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي522امنه كريم محسن حاجم25

علوم حاسبات6261068.2167.7137.2174.43علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي521حوراء فاضل مالح ابراهيم26



علوم حاسبات7454074.2164.2137.2174.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي521رسل علي حسين جاسم27

علوم حاسبات6267068.2170.7137.2174.43فيزياءرياضياتتطبيقي521شيماء ذياب عبد الحسين محسن28

علوم حاسبات59748166.6474.1477.6474.29علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي520حمزة رشيد كمر كطان29

علوم حاسبات5871066.1472.6437.1474.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي520رقيه جالل كيوش سالم30

علوم حاسبات5065062.1469.6437.1474.29علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتتطبيقي520مريم عمران عبد محمد31

علوم حاسبات70796672.0776.5770.0774.14علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي519رويده عبد الوهاب رزوقي حسن32

علوم حاسبات5963066.5768.5737.0774.14علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةتطبيقي519غيوم مهدي صالح عويد33

علوم حاسبات6157067.5765.5737.0774.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي519صادق جعفر جمعة حنيحن34

علوم حاسبات6674070.0774.0737.0774.14علوم حياةرياضياتعلوم حاسباتفيزياءتطبيقي519حسين كاظم محمد كشاش35

علوم حاسبات55818164.5077.5077.5074.00علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءاحيائي518شذى عبد الحسين كريم حميد36

علوم حاسبات5081062.0077.5037.0074.00علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءتطبيقي518غفران ستار مزهر حبيب37

علوم حاسبات6375068.5074.5037.0074.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي518حسن علي حسين خضير38

علوم حاسبات6168067.5071.0037.0074.00علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءتطبيقي518ايه عادل مطير جمعان39

علوم حاسبات5577064.4375.4336.9373.86علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءتطبيقي517غفران حبيب غياض عسكر40

علوم حاسبات59787666.3675.8674.8673.71فيزياءعلوم حياةعلوم حاسباترياضياتاحيائي516علي سعيد محمد ارحيل41

علوم حاسبات5561064.3667.3636.8673.71علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي516حسين عيسى هراطه محيسن42

علوم حاسبات6559069.3666.3636.8673.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي516هدى صادق مزهر ثامر43

علوم حاسبات7376073.3674.8636.8673.71علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتتطبيقي516زينب عبد الرضا حمد محسن44

علوم حاسبات60788666.7975.7979.7973.57فيزياءعلوم حياةعلوم حاسباترياضياتاحيائي515سجاد شمخي جبار ضاحي45

علوم حاسبات69687671.2970.7974.7973.57رياضياتفيزياءعلوم حياةعلوم حاسباتاحيائي515هاجر محمد مطرود حمزه46

علوم حاسبات5373063.2973.2936.7973.57رياضياتعلوم حياةعلوم حاسباتفيزياءتطبيقي515هادي صالح فارس مجلي47

علوم حاسبات5675064.7974.2936.7973.57علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي515نور سعد جابر كاطع48

علوم حاسبات6465068.7969.2936.7973.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي515تقى أنمار علي غالب49

علوم حاسبات6365068.2969.2936.7973.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي515عالء برزان روضان لطيف50

علوم حاسبات5171062.2172.2136.7173.43علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتتطبيقي514هاجر حسين مهدي صالح51

علوم حاسبات7369073.2171.2136.7173.43علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتتطبيقي514ساره رحيم عناد بشيت52

علوم حاسبات50677861.6470.1475.6473.29رياضياتفيزياءعلوم حياةعلوم حاسباتاحيائي513شروق محمد حسين عطيه53

علوم حاسبات5973066.1473.1436.6473.29علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتتطبيقي513نور الهدى رزاق كريم عكال54

علوم حاسبات69648471.1468.6478.6473.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي513منتظر حاكم ريسان مناحي55

علوم حاسبات70807271.5776.5772.5773.14علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي512محمود عبد الرضا حسين حمادي56

علوم حاسبات50807861.5076.5075.5073.00فيزياءعلوم حياةعلوم حاسباترياضياتاحيائي511كوثر زويد خلف سلمان57



علوم حاسبات50736261.5073.0067.5073.00علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي511علياء حمزه بريهي رضا58

علوم حاسبات5071061.4371.9336.4372.86علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةتطبيقي510محاسن خليف محمد حسين59

علوم حاسبات6868070.4370.4336.4372.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي510حسين جبار عواد حسن60

علوم حاسبات6359067.9365.9336.4372.86علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءتطبيقي510اسماء عبد الواحد عكيب فضاله61

علوم حاسبات69796970.8675.8670.8672.71علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي509خير هللا كاظم موحان مري62

علوم حاسبات6974070.8673.3636.3672.71علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي509غدير زعيبل بلبول مشاي63

علوم حاسبات5071061.3671.8636.3672.71علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي509غدير خالد وارد حمود64

علوم حاسبات7167071.8669.8636.3672.71علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي509ازهار نعيم حمزه طاهر65

علوم حاسبات7551073.8661.8636.3672.71علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي509سجاد سعدون عبد هللا بدر66

علوم حاسبات58627465.2967.2973.2972.57علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءاحيائي508اسماء هاني قاسم حمدان67

علوم حاسبات70795871.2975.7965.2972.57علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءاحيائي508سبا سعيد مزعل كحيط68

علوم حاسبات6968070.7970.2936.2972.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي508عباس نجم عبد جعفر69

علوم حاسبات5161061.7966.7936.2972.57علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةتطبيقي508زهراء عباس عبد شهيب70

علوم حاسبات50756861.2173.7170.2172.43رياضياتعلوم حياةعلوم حاسباتفيزياءاحيائي507دالل كاظم كامل غلب71

علوم حاسبات5076061.2174.2136.2172.43علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي507زينب راجي محمد بندر72

علوم حاسبات7268072.1470.1436.1472.29علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي506حيدر مالك صكبان منهي73

علوم حاسبات6573068.6472.6436.1472.29علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءتطبيقي506االء علي عجه ابو هنيد74

علوم حاسبات5067061.1469.6436.1472.29فيزياءعلوم حاسباتعلوم حياةرياضياتتطبيقي506حوراء قاسم فليح شذر75

علوم حاسبات5982065.5777.0736.0772.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي505ايمان كريم عذاب حسين76

علوم حاسبات6176066.5774.0736.0772.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي505زينب مصطفى محمد حسن77

علوم حاسبات5075061.0773.5736.0772.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي505زينب عبد الحسين عواد لفته78

علوم حاسبات506661.0769.0736.0772.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي505غفران حيدر صبار لطيف79

علوم حاسبات7576073.5074.0036.0072.00علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي504ايات طالب عبد هللا حسان80

علوم حاسبات7266072.0069.0036.0072.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي504ايات حسين هويرف81

علوم حاسبات7450073.0061.0036.0072.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي504حسين علي محسن مشرف82

علوم حاسبات5055060.9363.4335.9371.86علوم حياةرياضياتعلوم حاسباتفيزياءتطبيقي503زينب حميد سلمان حبيب83

علوم حاسبات6872069.8671.8635.8671.71علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي502علي كامل خصاف محمد84

علوم حاسبات6266066.8668.8635.8671.71علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتتطبيقي502عباس صبار جواد كاظم85

علوم حاسبات6079065.7975.2935.7971.57علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي501سجى صابر مرهج ثامر86

علوم حاسبات5465062.7968.2935.7971.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي501تبارك مظفر علي شريف87

علوم حاسبات5858064.7964.7935.7971.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي501اديان صادق عطيوي جالي88



علوم حاسبات7778074.2174.7135.7171.43رياضياتعلوم حاسباتعلوم حياةفيزياءتطبيقي500ام البنين عادل غيالن عاقول89

علوم حاسبات5072060.7171.7135.7171.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي500حسين علي محار ضاحي90

علوم حاسبات6755069.2163.2135.7171.43علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي500حسين جاسم فرج زاروع91

علوم حاسبات6156066.2163.7135.7171.43فيزياءعلوم حاسباتعلوم حياةرياضياتتطبيقي500مروه حبيب حنون مهوس92

علوم حاسبات5064060.6467.6435.6471.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي499جمعه كشيش عبد جمعه93

علوم حاسبات7258071.6464.6435.6471.29علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتتطبيقي499احمد محمد كاظم خضير94

علوم حاسبات6869069.5770.0735.5771.14علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي498زهراء وحيد جاسم محمد95

علوم حاسبات5550063.0760.5735.5771.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي498حوراء جاسم عباس سوادي96

علوم حاسبات6374067.0772.5735.5771.14علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتتطبيقي498دعاء كاظم فاضل عوده97

علوم حاسبات5461062.5066.0035.5071.00علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءتطبيقي497حسين مصطفى غازي هادي98

علوم حاسبات7150071.0060.5035.5071.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي497عباس جياد جودة حسين99

علوم حاسبات6950070.0060.5035.5071.00علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي497كرار محمد عبد هللا سبتي100

علوم حاسبات50717560.5071.0073.0071.00علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءتطبيقي497مريم صباح حسن سلمان101

علوم حاسبات6079065.4374.9335.4370.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي496فاطمه صباح فرج جابر102

علوم حاسبات5379061.9374.9335.4370.86علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي496هند محمد عبد الحسين جعفر103

علوم حاسبات7861074.4365.9335.4370.86علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتتطبيقي496عذراء منصور جاسم جازع104

علوم حاسبات506160.4365.9335.4370.86علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةتطبيقي496فاطمه هادي عجيل جبير105

علوم حاسبات6959069.9364.9335.4370.86علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي496زهراء نصر هللا كاطع علي106

علوم حاسبات6872069.4371.4335.4370.86علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءتطبيقي496زهراء محمد عزيز حسين107

علوم حاسبات5868064.4369.4335.4370.86علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتتطبيقي496حوراء ماجد صالح عليوي108

علوم حاسبات5882064.2976.2935.2970.57علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتتطبيقي494حسين اخرس جابر شنيدخ109

علوم حاسبات5175060.7972.7935.2970.57علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي494مهند قاسم فرهود صكر110

علوم حاسبات6872069.2971.2935.2970.57علوم حاسباتفيزياءعلوم حياةرياضياتتطبيقي494حسين فاخر حسين رداد111

علوم حاسبات5460062.2965.2935.2970.57علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي494زهراء صباح زهير شنين112

علوم حاسبات7550072.7960.2935.2970.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي494حسين سعد ارحيم حسن113

علوم حاسبات5273061.2171.7135.2170.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي493حوراء علي كوين شويج114

علوم حاسبات5963064.7166.7135.2170.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتتطبيقي493عبد الكريم قاسم عجيل حنين115
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فيزياء87998886.9392.9387.4386.86علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءاحيائي608فاطمة ياسر حسين مزبان1

فيزياء92998089.0092.5083.0086.00علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءاحيائي602حيدر خالد خشان حلو2

فيزياء77998981.3692.3687.3685.71علوم حياةرياضياتعلوم حاسباتفيزياءاحيائي600ضياء برزان خضير كاظم3

فيزياء63999674.0792.0790.5785.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي596فاطمه شهيد جبار علي4

فيزياء74987679.2991.2980.2984.57علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي592زينب مهدي صبار سعدون5

فيزياء65998874.0791.0785.5783.14علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي582شكران صمد عزيز عبود6

فيزياء9393090.9390.9344.4388.86علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءتطبيقي622حسين هادي عطيه خريب7

فيزياء94949390.2990.2989.7986.57رياضياتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي606باقر كاظم جويد زغير8

فيزياء87998184.2990.2981.2981.57علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي571غفران حيدر فرهود يدوع9

فيزياء80947683.2990.2981.2986.57علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي606مصطفى نوري كاظم شجر10

فيزياء85948985.6490.1487.6486.29علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي604منار محمد سمير عبيد11

فيزياء79969681.6490.1490.1484.29علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي590احمد حسين عدنان نحو12

فيزياء79958481.7989.7984.2984.57علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي592نور عبد الرؤوف عبد الحسين عداي13

فيزياء7795080.2989.2941.7983.57علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي585سجاد جاسم رهن شريف14

فيزياء62959072.7189.2186.7183.43علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءاحيائي584سجى مهند شريف محمد15

فيزياء100909193.8688.8689.3687.71علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي614محمد طالب نوري عمران16

فيزياء64939174.0788.5787.5784.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي589انمار طالب جميل دشر17

فيزياء93918289.2988.2983.7985.57علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي599اسيا نجيب صياح صخي18

فيزياء92938887.5788.0785.5783.14علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي582عباس سعد خلف فرحان19

فيزياء61957771.0788.0779.0781.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي568نور عمار عيدان محمد20

فيزياء87898886.8687.8687.3686.71علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءاحيائي607هدى صالح ثامر درعم21

فيزياء70937676.3687.8679.3682.71علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءاحيائي579علي كرار حيدر صكر منشد22

فيزياء77938079.7987.7981.2982.57علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءاحيائي578سكينه عبد الكاطع خفيف جبار23

فيزياء501007562.5787.5775.0775.14رياضياتعلوم حاسباتعلوم حياةفيزياءاحيائي526دعاء محمد رحيم مطلك24

فيزياء58938969.8687.3685.3681.71رياضياتعلوم حاسباتعلوم حياةفيزياءاحيائي572مريم فاضل شنان فياض25

فيزياء68938674.7187.2183.7181.43علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءاحيائي570زينب علي نعيم ركيان26

فيزياء64938672.6487.1483.6481.29علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي569ايمان رزاق تالي محمد27



فيزياء87908985.5787.0786.5784.14علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي589هايدي خالد سهيل نجم28

فيزياء60909372.0787.0788.5784.14علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءاحيائي589مريم جواد كاظم سلمان29

فيزياء64969070.9386.9383.9377.86علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي545بتول مكطوف جاسم سلطان30

فيزياء67948973.3686.8684.3679.71علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي558ايمان شريف عاجل بليسم31

فيزياء50939865.2186.7189.2180.43علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي563عدنان خير هللا جعفر مطلك32

فيزياء7889081.1486.6442.1484.29علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي590محمد عبد الكاظم منعثر خزعل33

فيزياء74947876.4386.4378.4378.86علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي552حوراء محمد علي جابر فرج34

فيزياء54919367.7186.2187.2181.43علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءاحيائي570دعاء حسين منصور جاسم35

فيزياء66938472.6486.1481.6479.29علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي555هناء كاظم تالي محمد36

فيزياء74928476.9385.9381.9379.86علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي559نور الهدى باسم مونس عبد الحسين37

فيزياء67918073.8685.8680.3680.71علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي565زينب برزان عبد جميل38

فيزياء63946670.2985.7971.7977.57رياضياتعلوم حاسباتعلوم حياةفيزياءاحيائي543رضاب عادل جليل دلي39

فيزياء8785086.7185.7143.2186.43علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءتطبيقي605زهراء عالء سعدون مهدي40

فيزياء53949264.9385.4384.4376.86علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي538زينب ستار شريف طاهر41

فيزياء51969262.8685.3683.3674.71علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءاحيائي523صادق عبد هللا محسن شويخ42

فيزياء8190080.7985.2940.2980.57علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءتطبيقي564اسعد عبد الرضا مكطوف ماجد43

فيزياء73918576.1485.1482.1479.29علوم حاسباتعلوم حياة رياضياتفيزياءاحيائي555حسن موفق عطا حمد44

فيزياء77896879.0785.0774.5781.14علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي568فاطمه احمد صاحب فضيل45

فيزياء71889376.5785.0787.5782.14علوم حياةرياضياتعلوم حاسباتفيزياءاحيائي575حنين نوفل سعدون نجي46

فيزياء54908667.0785.0783.0780.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي561حسين فرج حسين صالح47

فيزياء71967072.5085.0072.0074.00علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي518حوراء حسين حشف الزم48

فيزياء68899074.2984.7985.2980.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي564كرار جاسم محمد حسين49

فيزياء64897872.2984.7979.2980.57علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي564فضيله حسن راضي عايد50

فيزياء60936768.2984.7971.7976.57علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي536محمد عايد سعيد جاسب51

فيزياء61928269.2184.7179.7177.43علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءاحيائي542نور حسن هادي عبد52

فيزياء76918876.7984.2982.7977.57علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي543زهراء عبد الرضا عامر حساوي53

فيزياء6287071.7184.2140.7181.43رياضياتعلوم حياةعلوم حاسباتفيزياءتطبيقي570مريم كريم عذاب حسين54

فيزياء5995066.2184.2136.7173.43رياضياتعلوم حاسباتعلوم حياةفيزياءتطبيقي514هدى رحيم ربيج حمادي55

فيزياء7882082.1484.1443.1486.29علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءتطبيقي604حسين علي شناوه نايف56

فيزياء56888068.1484.1480.1480.29علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي562اكرام غالب حسن بردي57

فيزياء80935577.5784.0765.0775.14علوم حاسباترياضياتفيزياءعلوم حياةاحيائي526زينب نصار زغير راضي58

فيزياء61897570.0784.0777.0779.14علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي554اسراء علي جبر سويف59



فيزياء63936969.0784.0772.0775.14علوم حاسباتعلوم حياةفيزياءرياضياتاحيائي526ايمان حسين هادي جار هلال60

فيزياء58888369.0084.0081.5080.00علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءاحيائي560دعاء كريم عزيز عجيل61

فيزياء85906281.4383.9369.9377.86علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي545حوراء جعفر عبد كاظم62

فيزياء67879073.9383.9385.4380.86علوم حاسباتعلوم حياة فيزياءرياضياتاحيائي566بتول هاني سرحان صيهود63

فيزياء74877677.3683.8678.3680.71علوم حياةرياضياتعلوم حاسباتفيزياءاحيائي565زينب حميد يونس خيون64

فيزياء50925462.8683.8664.8675.71علوم حياةعلوم حاسباتفيزياءرياضياتاحيائي530علي جهاد ازغير حرب65

فيزياء79848081.2983.7981.7983.57علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي585بنين عادل مزهر بطي66

فيزياء61926868.2983.7971.7975.57علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءاحيائي529توراة عامر هويدي ملوح67

فيزياء82849882.6483.6490.6483.29علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي583زينب عالء كاظم جثير68

فيزياء66888672.6483.6482.6479.29علوم حياةعلوم حاسباترياضياتفيزياءاحيائي555زينب عبد الحسين حالوي راهي69

فيزياء63927769.0783.5776.0775.14علوم حاسباتعلوم حياةرياضياتفيزياءاحيائي526حسن حمزه عطا عاتي70

فيزياء75898176.4383.4379.4377.86علوم حاسباترياضياتعلوم حياةفيزياءاحيائي545فاطمة الزهراء عبد الحسين عبد الكاظم حمد71
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