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88.0351012020/2021الكیمیاء صباحيشمس االصیل احمد عبدعلي الحلفي1
87.6282722020/2021الكیمیاء صباحيام البنین علي كاظم جعفر العواد2
85.7285932020/2021الكیمیاء صباحيھدى علي كاظم مھدي العطبي3
82.4735442020/2021الكیمیاء صباحيحسین مرتضى عبدالصادق المحمد4
82.3164252020/2021الكیمیاء صباحيیقین غاید حسن منشد5
80.2642062020/2021الكیمیاء صباحيزكیة عبداللطیف لفتھ عبداللطیف السالم6
79.6869872020/2021الكیمیاء صباحيفاتن عباس جابر ظاھر الباھلي7
79.4330982020/2021الكیمیاء صباحيوداد علي صالح الجوارین8
78.9652492020/2021الكیمیاء صباحياسراء صباح كحیوش عمارة الحمداني9
77.900928102020/2021الكیمیاء صباحيالحسین نوري حسین نور الھاشمي10
77.8793112020/2021الكیمیاء صباحيوئام عامر عبدالرزاق مھدي الرجب11
77.04292122020/2021الكیمیاء صباحيزھراء سالم لعیبي المالكي12
76.98193132020/2021الكیمیاء صباحيزینب مجید عوده براك الزیدي13
76.91340142020/2021الكیمیاء صباحيایمان كاظم محمد عیسى الشكبان14
76.7946152020/2021الكیمیاء صباحيسرور غازي عبدالصاحب سوزة الجیزاني15
76.77324162020/2021الكیمیاء صباحيفاطمة موسى یوسف حبیب الكامل16
76.63116172020/2021الكیمیاء صباحيتقى داود كاظم محسن البدران17
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76.62284182020/2021الكیمیاء صباحيتقى عبدالباسط فالح حسن ال علي18
76.39761192020/2021الكیمیاء صباحيجعفر صادق رزاق البوسویلم19
76.30246202020/2021الكیمیاء صباحيرحاب علي یعقوب یوسف المیاحي20
76.24978212020/2021الكیمیاء صباحيحیدر عماد مولى عبدالرضا العطوان21
76.10390222020/2021الكیمیاء صباحيمرتضى مكلف شاكر ناصر النجاجیر22
76.02820232020/2021الكیمیاء صباحيمحمد ولید مھدي احمد العیداني23
75.87964242020/2021الكیمیاء صباحيسجاد فرحان ذیاب خضر دیراوي24
75.70316252020/2021الكیمیاء صباحيزھراء فاضل ھاشم عبدالرسول الناصري25
75.39024262020/2021الكیمیاء صباحيمسلم ماجد اسحاق طعمھ العزیز26
75.3019272020/2021الكیمیاء صباحيشمس حامد یعقوب یوسف حسین27
75.00953282020/2021الكیمیاء صباحيمریم علي خزعل خنجر العقبة28
74.93388292020/2021الكیمیاء صباحيھدى عبدالرزاق سالم حمزة29
74.79479302020/2021الكیمیاء صباحيامنة عبدالخالق طالب عبید المیاحي30
74.74013312020/2021الكیمیاء صباحينورا عبدالقادر عبداالمیر الزم الھویشم31
74.63020322020/2021الكیمیاء صباحيفاطمة منعم عبدهللا مرزوق الصیامر32
74.59908332020/2021الكیمیاء صباحيازل فایز خلف عبد فریجي33
74.5863342020/2021الكیمیاء صباحيمریم عبدالكریم حیدر حسن المحمد34
74.548488352020/2021الكیمیاء صباحيھدیل قاسم عبدالرزاق عبدالعزیز السعود35
74.42680362020/2021الكیمیاء صباحيرسل عبدالستار عبدالجبار سعید الطیاري36
74.41166372020/2021الكیمیاء صباحيحسن فالح جبار عذاب العلي37



74.35189382020/2021الكیمیاء صباحيعذراء عبدالزھرة محیسن مكوطر الھلیجي38
74.2879392020/2021الكیمیاء صباحيلبنى محمد احمد االسدي39
74.267567402020/2021الكیمیاء صباحيحنان عباس عبود عبدالسید الدیراوي40
74.1297412020/2021الكیمیاء صباحيموسى شھید جاسم ماھود االسدي41
73.99097422020/2021الكیمیاء صباحيزھراء حامد عبدالكریم لعیبي المسعود42
73.9512432020/2021الكیمیاء صباحياالء عبدالزھرة عبدالكریم عبدالواحد الالیذ43
73.9185442020/2021الكیمیاء صباحيعادل تحسین دعموث داخل طلیباوي44
73.70225452020/2021الكیمیاء صباحينور علي عیسى عزیز45
73.30124462020/2021الكیمیاء صباحيشھربان عبدالحكیم حمید الحلفي46
73.11465472020/2021الكیمیاء صباحيشھد حكیم مانع عبدالحسین النصیر47
73.084830482020/2021الكیمیاء صباحيعلي فارس عامر فرھود السعد48
73.03039492020/2021الكیمیاء صباحيرسل ستار جبار جاسم الساعدي49
73.0179502020/2021الكیمیاء صباحيحسن كامل ماھود خنجر المیاحي50
72.98092512020/2021الكیمیاء صباحياسراء عبدالعباس طاھر سلطان البوحسین51
72.97871522020/2021الكیمیاء صباحيبشرى عبدالكریم محمد صالح52
72.7489532020/2021الكیمیاء صباحيحنین موسى عبد عبدهللا المكصوصي53
72.7021542020/2021الكیمیاء صباحيزینب رمزي مردان الزم54
72.651797552020/2021الكیمیاء صباحيفاطمھ حامد جلیل عبدالصمد الحوافظ55
72.61793562020/2021الكیمیاء صباحيفادیة صبیح ھلیل جاید المیاحي56
72.597635572020/2021الكیمیاء صباحياحالم رحیم قاسم جوالن الكشوش57



72.574543582020/2021الكیمیاء صباحيسجاد محمد كامل عجیل58
72.57179592020/2021الكیمیاء صباحيكوثر حسن حسین حمود الكعباوي59
72.5459602020/2021الكیمیاء صباحيدعاء مؤید عبداللطیف عبدهللا النجدي60
72.52338612020/2021الكیمیاء صباحيسحر عبد كاطع حنش الدراجي61
72.3776622020/2021الكیمیاء صباحيفاطمة جاسم محمد لفتة المناصیر62
72.2422632020/2021الكیمیاء صباحيام البنین كاظم خنیصر كریم التمیمي63
72.2279642020/2021الكیمیاء صباحياالء والي ادحیلس علیوي السویعدي64
72.2229652020/2021الكیمیاء صباحيمروة عزام یوسف عبدهللا التماري65
72.13165662020/2021الكیمیاء صباحيفاطمھ ریاض محمود یاسین المحمود66
72.074759672020/2021الكیمیاء صباحيحیدر علي نعیم زغیر المالكي67
72.05533682020/2021الكیمیاء صباحيكمیلة احمد كریم سلمان الدوغجي68
72.04227692020/2021الكیمیاء صباحيتبارك كریم حسین المفرج69
71.96218702020/2021الكیمیاء صباحيدنیا عوده راضي الخمیس70
71.940202712020/2021الكیمیاء صباحيشریفھ عبدالوھاب ابراھیم السامرائي71
71.84949722020/2021الكیمیاء صباحيزینب جاسب جابر علي72
71.825559732020/2021الكیمیاء صباحيحیدر قاسم یعقوب یوسف الغضبان73
71.753533742020/2021الكیمیاء صباحياالء عامر عبدالجبار خلف العبدالواحد74
71.6214752020/2021الكیمیاء صباحياكرم علي عبدالرضا فرحان الكوام75
71.516424762020/2021الكیمیاء صباحيانفال باسم محمد علي الدیري76
71.4722772020/2021الكیمیاء صباحيمھند جمیل عبد علي عبید الحلفي77
71.4572782020/2021الكیمیاء صباحيفاطمة جبار مھاجر زاجي الكعبي78
71.33066792020/2021الكیمیاء صباحيرقیة اسعد خلیل تایھ79



71.207354802020/2021الكیمیاء صباحينور الھدى محمد حمید شھاب الدیراوي80
71.111166812020/2021الكیمیاء صباحيرقیة محمد داود سلمان الشریفي81
71.1040822020/2021الكیمیاء صباحيرسل رحیم عبدالحسین رحیم الخرساني82
71.0891832020/2021الكیمیاء صباحيعبیر صاحب كاظم بدر83
71.05825842020/2021الكیمیاء صباحيوجدان سالم سعدون المبادر84
71.035574852020/2021الكیمیاء صباحيحیدر مجید محمد حسین البزوني85
71.0319862020/2021الكیمیاء صباحيرباب محسن كعید واوي العربي86
70.97914872020/2021الكیمیاء صباحيفاطمة عبدالحسین نعیمة مریوش العقبي87
70.790202882020/2021الكیمیاء صباحيزھراء كریم حمادي عبدهللا الربیعي88
70.68671892020/2021الكیمیاء صباحيمحمد فالح لفتة كاظم المساعدي89
70.3589902020/2021الكیمیاء صباحيزین العابدین محمد مالك سلیم البھادلي90
70.302939912020/2021الكیمیاء صباحيحسن كمال عبد الحسین عیسى الحمد91
70.29883922020/2021الكیمیاء صباحيرواء طعمھ كاصد صلبوخ المنصوري92
70.249177932020/2021الكیمیاء صباحيرضا ناجي شالل عبدالسادة السباھي93
70.1887942020/2021الكیمیاء صباحينور جھاد موسى جعفر الشمخاني94
69.9503952020/2021الكیمیاء صباحيزھراء سعدي جاسم محمد السماوي95
69.860340962020/2021الكیمیاء صباحياحمد صافي قاسم محمد96
69.61317972020/2021الكیمیاء صباحيضھور مھدي عبود خضیر المالكي97
69.585602982020/2021الكیمیاء صباحينرجس عبدالواحد عناد مطلك98
69.584900992020/2021الكیمیاء صباحيمصطفى محمد جاسم دنانھ الجرواني99
69.1390311002020/2021الكیمیاء صباحيصبا ستار جبار قاسم الربیعي100
69.13301012020/2021الكیمیاء صباحياحمد عبدالكریم احمد ولي الحسین101
68.771561022020/2021الكیمیاء صباحيایھام عقیل جبار الزبیدي102
68.4555581032020/2021الكیمیاء صباحيشمس عبدالمحسن عجمي بندر البندر103
68.328781042020/2021الكیمیاء صباحيضحى ماجد فتیخر منحي الخفاجي104
68.17751052020/2021الكیمیاء صباحيام الخیر نوري عباس معتوق اللفتة105
68.0915051062020/2021الكیمیاء صباحيزینب فالح حسن رشید االسدي106
68.045381072020/2021الكیمیاء صباحيمروة ھاني ظاھر ثامر الموسى107
67.833081082020/2021الكیمیاء صباحيیوسف سامي عبدالكریم جابر الجمیعي108
66.9824041092020/2021الكیمیاء صباحياماني نوري عبدالھادي محمد الفیاض109
66.7022091102020/2021الكیمیاء صباحيباقر جعفر عبادي جودة الحساوي110



66.661141112020/2021الكیمیاء صباحيزھراء عیسى زبین رسن الفریجي111
65.6297251122020/2021الكیمیاء صباحيادیان محمد ایاد حمید العائد112
64.5373291132020/2021الكیمیاء صباحيایات قاسم محمد العیساوي113
64.501131142020/2021الكیمیاء صباحيكرار كریم غضبان محیي114
64.26391152020/2021الكیمیاء صباحيساره كاظم عبداالمیر نمر ال عیسى115
87.223412020/2021علوم الحیاة صباحيصابرین فیصل حسین تولة الحاتمي116
86.210022020/2021علوم الحیاة صباحيحوراء حیدر اجاد فاضل برغش117
85.0963932020/2021علوم الحیاة صباحيرسل مھند طھ رشید السعید118
84.5768742020/2021علوم الحیاة صباحيزھراء عبدعلي طعیمھ حسن ال حسن119
84.3861152020/2021علوم الحیاة صباحياحمد حیدر صالح الموسوي120
84.3751562020/2021علوم الحیاة صباحيزینب صالح سامي عبد میاحي121
83.6469972020/2021علوم الحیاة صباحيزینب علي عیدان ظاھر البطي122
83.5993882020/2021علوم الحیاة صباحيفاطمة فرحان خضیر عبدالسادة حالف123
83.4385892020/2021علوم الحیاة صباحيزینب حافظ عجیل مدھوش المدھوش124
83.10094102020/2021علوم الحیاة صباحيسجى صالح حبیب مشاري الحالف125
82.51894112020/2021علوم الحیاة صباحيھدى یاسین عبد رومي العامري126
82.16522122020/2021علوم الحیاة صباحيزینب ولید عبدالخالق عبدالودود االمیر127
82.12845132020/2021علوم الحیاة صباحيھبة سالم قوري جراد المیاحي128
81.53736142020/2021علوم الحیاة صباحيادیان كریم عبد رخیص الحكیمي129
81.12735152020/2021علوم الحیاة صباحيعبیر نعمة خضیر سلطان العلي130
81.06575162020/2021علوم الحیاة صباحيحنین عبدالحسین یونس یوسف السالم131
81.03899172020/2021علوم الحیاة صباحيضحى حسن عبدالوھاب عبدالرضا132
80.93267182020/2021علوم الحیاة صباحيرقیة ناصر محمد حسن العیداني133
80.89007192020/2021علوم الحیاة صباحيروان غسان عبدالرحمن عبدالرزاق المنصور134
80.24454202020/2021علوم الحیاة صباحيمریم عصام  عبدهللا حمود معاویة135
80.1581212020/2021علوم الحیاة صباحيحنان لعیبي كاظم المالكي136
80.01003222020/2021علوم الحیاة صباحيمرام عالء حنون مزعل الغضباوي137
79.68362232020/2021علوم الحیاة صباحيتقوى یوسف طھ معتوق االسدي138
79.42029242020/2021علوم الحیاة صباحيزینب خلیل بجاي محمد الیاسین139
79.36653252020/2021علوم الحیاة صباحيفاطمة قیس عبدهللا نجم الراشد140
79.20360262020/2021علوم الحیاة صباحيزھراء ماجد لطیف رسن ال حلوة141



78.98141272020/2021علوم الحیاة صباحياسماء حمزة عبدالحسن حسین142
78.80724282020/2021علوم الحیاة صباحيزھراء حاجم عبدالقادر عبدالسادة الفضل143
78.64749292020/2021علوم الحیاة صباحيضحى عبدهللا جبر صباح قحطاني144
78.56134302020/2021علوم الحیاة صباحيایات حمزة شحیت داود الناصر145
78.48881312020/2021علوم الحیاة صباحيشمس حامد علي حسین المسلم146
78.02785322020/2021علوم الحیاة صباحيبنین صباح حاتم عبدالحسین الفرج147
78.01446332020/2021علوم الحیاة صباحيحوراء عبدالمطلب عمران ابراھیم السامري148
77.97471342020/2021علوم الحیاة صباحيبسمة محمد جاسم محمد السلمان149
77.95341352020/2021علوم الحیاة صباحيفاطمة جاسم احمد عبدالواحد الحمدان150
77.77573362020/2021علوم الحیاة صباحيزینب صادق باقر حسن الناصري151
77.75098372020/2021علوم الحیاة صباحيلبنى عبدالكریم عبدالحمید مرزوك العیدان152
77.69714382020/2021علوم الحیاة صباحيزینب عامر كاطع عبید البصیراوي153
77.66410392020/2021علوم الحیاة صباحيرؤى جمال فالح عبدالحسن المطشر154
77.65678402020/2021علوم الحیاة صباحياماني ابراھیم شاكر عبدالحمید الزیارة155
77.59172412020/2021علوم الحیاة صباحيعلي حسن سالم عیدان البزون156
77.58094422020/2021علوم الحیاة صباحيزھراء سعد منصور جابر السكیني157
77.47719432020/2021علوم الحیاة صباحيمریم خیري سعدون خضر الزبیدي158
77.47702442020/2021علوم الحیاة صباحيمھدي عبدالحكیم اسماعیل ابراھیم الشمیمي159
77.41123452020/2021علوم الحیاة صباحينور عبدهللا صبیح جاسم160
77.40930462020/2021علوم الحیاة صباحيفاطمة احمد شاكر حسین161
77.35549472020/2021علوم الحیاة صباحيام البنین علي عدنان ھادي العبدهللا162
77.35220482020/2021علوم الحیاة صباحيسارة جبار جودة داغر الحواني163
77.25506492020/2021علوم الحیاة صباحيغادة ثائر محمد احمد الرشید164
76.97969502020/2021علوم الحیاة صباحيسارة سعید طعمة محیسن البیضاني165
76.92968512020/2021علوم الحیاة صباحيزھراء صالح حسن ناصر حسین166
76.76640522020/2021علوم الحیاة صباحيتقى نادر عبدهللا عبود العیداني167
76.5790532020/2021علوم الحیاة صباحيعال شھاب حمود ماھود المالكي168
76.48074542020/2021علوم الحیاة صباحيمروه عباس عبدهللا عباس المیاحي169
76.40748552020/2021علوم الحیاة صباحيحوراء حسین مظلوم كاطع الدراجي170
76.32100562020/2021علوم الحیاة صباحيعباس عامر كریم عبید حلفي171
76.2291572020/2021علوم الحیاة صباحيفاطمة ولید عبدالرضا خضیر نصاري172



76.21905582020/2021علوم الحیاة صباحيابتھال عباس صالح جاسم البطاط173
76.04323592020/2021علوم الحیاة صباحيزھور عماد عبدالسالم یونس174
76.03784602020/2021علوم الحیاة صباحيسالي عیدان معتوق االمارة175
75.97932612020/2021علوم الحیاة صباحياماني عدنان صالح منصور سلمان176
75.96051622020/2021علوم الحیاة صباحياسراء عباس مذكور سید المریاني177
75.90420632020/2021علوم الحیاة صباحيایثار حسین لطیف ناصر الوادي178
75.88953642020/2021علوم الحیاة صباحيدعاء شھد علي راھي179
75.81535652020/2021علوم الحیاة صباحيحوراء ستار جبار قاسم الربیعي180
75.79438662020/2021علوم الحیاة صباحيتبارك محمد عبدالكریم خلف التمیمي181
75.54414672020/2021علوم الحیاة صباحيزھراء ریاض عبدهللا السالم182
75.46258682020/2021علوم الحیاة صباحيھدى حسن سكر حافظ الكریزي183
75.43990692020/2021علوم الحیاة صباحيایمان قاسم بنیان الكنعاني184
75.39028702020/2021علوم الحیاة صباحيانوار محمد جبار نصر الصكر185
75.38063712020/2021علوم الحیاة صباحياسراء عبود عبداالمیر عبود الحلفي186
75.31351722020/2021علوم الحیاة صباحيبتول عدنان عبدغازي بناي الجاسب187
75.08840732020/2021علوم الحیاة صباحيفاطمة مكي عجیب حمود الدیري188
75.04049742020/2021علوم الحیاة صباحيبراء عادل عبدالواحد موسى المظفر189
74.90667752020/2021علوم الحیاة صباحيزھراء علي كاظم مذبوب السكیني190
74.82756762020/2021علوم الحیاة صباحيسلیل محمد كاظم علي بني زھر191
74.81061772020/2021علوم الحیاة صباحيعلي ستار سالم كاظم البودراج192
74.65678782020/2021علوم الحیاة صباحينبأ ریاض عبدالدایم ابراھیم الداود193
74.5791792020/2021علوم الحیاة صباحيیاسمین سعد ماضي الفي194
74.24613802020/2021علوم الحیاة صباحيزینب عبدالرضا عبدالواحد خزعل الكطراني195
74.04100812020/2021علوم الحیاة صباحيالرا محمد شنین صوالغ الغراوي196
73.9211822020/2021علوم الحیاة صباحيسجى ضیاء احمد محمد نجفي197
73.8177832020/2021علوم الحیاة صباحيعھد كریم ھزاع علي العبودة198
73.72968842020/2021علوم الحیاة صباحيزینب محسن مبارك عزیز ال عصیدة199
73.5352852020/2021علوم الحیاة صباحيایات حسن طعمة عبودي السراجي200
73.47580862020/2021علوم الحیاة صباحيسارة عبدالناصر یاسین محمد الیاسین201
73.43398872020/2021علوم الحیاة صباحيمریم سھاد عبدالعباس جارح السعد202
73.37583882020/2021علوم الحیاة صباحيحیدر محمد معین حسین العجیلي203



73.3373892020/2021علوم الحیاة صباحينورالھدى محمود كتاب عریبي بدري204
73.2467902020/2021علوم الحیاة صباحيطف نعیم مسیر رداد الطوكي205
72.9957912020/2021علوم الحیاة صباحيفاطمة ھاشم عبود شامخ البلعوطي206
72.9913922020/2021علوم الحیاة صباحيروان قاسم عبدالجبار عبدالرزاق السالم207
72.9760932020/2021علوم الحیاة صباحيمھا فوزي حیدر خلف النصرهللا208
72.8146942020/2021علوم الحیاة صباحيشفاء خلف حسین علي االیوبي209
72.7101952020/2021علوم الحیاة صباحيورود داود نعمان نجم الكنعاني210
72.62161962020/2021علوم الحیاة صباحينور فارس سالم جاسم المحزوم211
72.4380972020/2021علوم الحیاة صباحيسارة طارق جاسب علي الحیدر212
72.36774982020/2021علوم الحیاة صباحيزھراء رائد عبد الصمد مرتضى الحلفي213
72.1739992020/2021علوم الحیاة صباحيزھراء صالح نعمة محسن المحیني214
72.045351002020/2021علوم الحیاة صباحياسراء رحاب علي موسى الموسوي215
71.93021012020/2021علوم الحیاة صباحيزینب جالل جاسم كویني السلمان216
71.777111022020/2021علوم الحیاة صباحيایات سعد كاظم محسن المالكي217
71.65641032020/2021علوم الحیاة صباحيعلیاء عبدالزھرة صبري محسن العساف218
71.628651042020/2021علوم الحیاة صباحينور مصطفى عجیل سعدون بھادل219
71.23771052020/2021علوم الحیاة صباحيصفین علي صابر سرحان العیداني220
71.11971062020/2021علوم الحیاة صباحيمریم رائد ناصر محمود العلي221
70.75931072020/2021علوم الحیاة صباحينورا علي صكر محمد العنزي222
70.35931082020/2021علوم الحیاة صباحيبشرى عبد الرحمن داخل الزم المیاحي223
68.68231092020/2021علوم الحیاة صباحيزھراء سعد مقداد راضي الزبیدي224
64.014881102020/2021علوم الحیاة صباحياسیل خلیل اسماعیل الساري225
62.16621112020/2021علوم الحیاة صباحيمخلد طارق جاسم شوقي226
85.0852812020/2021علم البیئة صباحيسجاد عبدالحسن عبدالنبي حبل الخزعلي227
84.7380322020/2021علم البیئة صباحينور محمود احمد عامر العامري228
81.6407932020/2021علم البیئة صباحيزینب فؤاد سالم طالب العطب229
81.4835542020/2021علم البیئة صباحيزینب قیس حمید حسن الجنعاني230
80.761952020/2021علم البیئة صباحيحوراء طالب حسن مخرب الوحیلي231
80.6100662020/2021علم البیئة صباحيفاطمة منذر علي عبدالنبي القطان232
80.3733972020/2021علم البیئة صباحينمارق سعد شاكر سعد االبریسم233
79.7049382020/2021علم البیئة صباحيزھراء حاتم حسین جودة بزوني234



79.4691792020/2021علم البیئة صباحيزھراء صالح مھدي محمد المیاحي235
79.27328102020/2021علم البیئة صباحيفاطمة فالح جابر كاظم العذاري236
78.81666112020/2021علم البیئة صباحيرقیة طالب محمد علي العامري237
78.80357122020/2021علم البیئة صباحيزینب عذبي عبدالواحد عبدالحسین الكطراني238
78.34174132020/2021علم البیئة صباحيفاطمة مھند طھ رشید السعید239
78.12801142020/2021علم البیئة صباحيایات ریاض حمد علوان الجنعان240
77.6758152020/2021علم البیئة صباحيمریم محمد عبدالقادر محمد الخلف241
77.43162162020/2021علم البیئة صباحيزھراء سعد الزم عبد التمیمي242
77.39819172020/2021علم البیئة صباحيحیدر حسن ماضي سعد الشویلي243
77.38279182020/2021علم البیئة صباحينورالھدى صباح عطیة خلف البغالني244
76.98839192020/2021علم البیئة صباحيحوراء كاظم عبدالحسین محسن245
76.96925202020/2021علم البیئة صباحيمحمدعدنان كاظم موسى البدران246
76.94584212020/2021علم البیئة صباحيوفاء عدنان ھادي حسن العیداني247
76.84551222020/2021علم البیئة صباحيبنین شاكر فیصل یاسر االسدي248
76.80413232020/2021علم البیئة صباحيایات صالح مھلھل لفتھ المالكي249
76.59251242020/2021علم البیئة صباحيزینب علي عبدالحسین عبدالكریم العلي250
76.5633252020/2021علم البیئة صباحيعبدالدایم عیسى عبدالدایم عیسى االمیر251
76.30939262020/2021علم البیئة صباحيزینب حسین عبدالشھید نعمة الشامي252
76.07279272020/2021علم البیئة صباحيمحمد جبار عبدهللا عطشان خفاجي253
75.99238282020/2021علم البیئة صباحيمصطفى عبدالكریم جدوع عباس شنوف254
75.94608292020/2021علم البیئة صباحيمریم عبدالرحمن علي محمد الرضائي255
75.86007302020/2021علم البیئة صباحيزھراء طارق زایر رسن االسدي256
75.82531312020/2021علم البیئة صباحيعبدالمھدي عجیل موسى الحمداني257
75.64866322020/2021علم البیئة صباحياسراء صالح عبدالھادي صالح258
75.5367332020/2021علم البیئة صباحيطفوف حازم عدنان ھاشم الضویھر259
75.43014342020/2021علم البیئة صباحيایاد مارد جابر بدر الصفوك260
75.34244352020/2021علم البیئة صباحيندى ھاشم علي عطیة االحسائي261
75.34242362020/2021علم البیئة صباحيذكرى حمد عبدهللا خضیر262
75.33363372020/2021علم البیئة صباحيمیامي حسین خضیر الحمد263
75.29264382020/2021علم البیئة صباحيحسنین عقیل طالب طھ عیداني264
74.42088392020/2021علم البیئة صباحيامالید لیث عبدالكاظم طعان الشري265



74.13669402020/2021علم البیئة صباحيفاطمة عبدالحكیم خالد عنایھ التمیمي266
74.00351412020/2021علم البیئة صباحيحیدر علي مكي عاید267
73.83048422020/2021علم البیئة صباحيزھراء محمد كاظم علي268
73.65145432020/2021علم البیئة صباحيشھد عدنان حسین خضیر الشاوي269
73.54577442020/2021علم البیئة صباحينور جاسم محمد الساعدي270
73.48108452020/2021علم البیئة صباحيارزاق صالح احمد عبدالغفار271
73.46875462020/2021علم البیئة صباحينوف غانم علي عبید العیداني272
73.07014472020/2021علم البیئة صباحيتقى اقبال محمد خلیل نفاوة273
72.79857482020/2021علم البیئة صباحينور عباس سعدون عبدالحافظ المعتوق274
72.76115492020/2021علم البیئة صباحيزھراء عبدالوھاب مجید الكندوري275
72.50609502020/2021علم البیئة صباحيایة علي رشاد سدخان الحمداني276
72.47445512020/2021علم البیئة صباحيزھراء حیدر محمد كاظم سلمان العمراني277
72.47023522020/2021علم البیئة صباحيجیھان ماجد جبارة عودة المیاح278
72.31198532020/2021علم البیئة صباحيسارة لؤي عبدالمجید العلوي279
72.14434542020/2021علم البیئة صباحيزین العابدین عبدالحسن محمد عایش العایش280
72.06153552020/2021علم البیئة صباحيزھراء رحیم ھاشم الزم الشغانبة281
71.99556562020/2021علم البیئة صباحيزھراء كاظم حسن علي الھلیكي282
71.94177572020/2021علم البیئة صباحياسراء احمد خضیر عباس الجاسم283
71.92631582020/2021علم البیئة صباحيزینب ایاد محمد جاسم284
71.89813592020/2021علم البیئة صباحيشمس صباح عبد الرزاق منصور285
71.77688602020/2021علم البیئة صباحيمصطفى مؤید جبار جاسم ابو حمرة286
71.48015612020/2021علم البیئة صباحياسراء باسم محمد قاسم287
71.29031622020/2021علم البیئة صباحيزمن محمد حسین علي الصیمري288
70.88455632020/2021علم البیئة صباحيزھراء علي جعفر محسن االسدي289
70.81608642020/2021علم البیئة صباحيزھراء شعالن فاخر جارهللا290
70.33883652020/2021علم البیئة صباحيدعاء مھدي علوان صبح خفاجھ291
69.9932662020/2021علم البیئة صباحيزھراء غالب طالب المالكي292
69.66421672020/2021علم البیئة صباحيھبة صالح مھودر جمعة الشاھین293
69.44592682020/2021علم البیئة صباحيحیدر حنین كریم خنفر الفھد294
69.30357692020/2021علم البیئة صباحيعلي عبدالحسین سلمان ھادي الداود295
69.07510702020/2021علم البیئة صباحيعلي ربیع صدام خضیر الحجاج296



68.86624712020/2021علم البیئة صباحيایات علي ونان كزار جوارین297
68.79503722020/2021علم البیئة صباحيمروة زید عبدهللا عبدالحمید السوادي298
68.51055732020/2021علم البیئة صباحياحمد ماجد احمد یوسف السالم299
68.24739742020/2021علم البیئة صباحيعبدالمھیمن ولید حمدان المنصوري300
68.02728752020/2021علم البیئة صباحيعباس صباح ناصر العیداني301
65.92424762020/2021علم البیئة صباحيكرار سجاد جادر مغامس ال بندر302
59.80198772020/2021علم البیئة صباحيایمان عودة عبدالحسین بري الدریعي303
82.7554412020/2021الریاضیات صباحيفضیلة محمد طالب علي العبیج304
82.7182422020/2021الریاضیات صباحيازھار عدنان حیدر لعیبي اللعیبي305
80.8496832020/2021الریاضیات صباحيبلقیس صادق ثامر جبر البو صالح306
79.0661642020/2021الریاضیات صباحيبتول عبد الحكیم بادع صبر ال محمد307
77.9005752020/2021الریاضیات صباحيزھره محل علیوي ھلیل البزوني308
77.3856562020/2021الریاضیات صباحيبراء احمد شامخ سلومي الوحیالت309
77.3580072020/2021الریاضیات صباحياحمد فاضل احمد طھ الطعیمھ310
77.2067182020/2021الریاضیات صباحيمحمد عماد عبدالكریم مكي السكیني311
76.7251892020/2021الریاضیات صباحيزینب عبدالعالي جازع بداي النصیر312
76.38119102020/2021الریاضیات صباحينور عادل جاسم عاید البارود313
75.65879112020/2021الریاضیات صباحيزینب حسن علي عبدهللا314
75.46915122020/2021الریاضیات صباحيعلي محمد عبدكاظم الطبراوي315
75.42840132020/2021الریاضیات صباحيایمان غریب مطشر حسن الدراجي316
75.17963142020/2021الریاضیات صباحيعقیل عبدهللا مطر ابراھیم317
74.94929152020/2021الریاضیات صباحينورالزھراء جمعھ خضیر عیسى الضویع318
74.49748162020/2021الریاضیات صباحيحوراء قاسم جارهللا غشیم319
74.44393172020/2021الریاضیات صباحيمریم صادق ارحیمھ منصور320
73.81605182020/2021الریاضیات صباحيحوراء سامي درویش عبل الفضیل321
73.45268192020/2021الریاضیات صباحيعزیز محمد موسى درباش الدرباش322
72.72670202020/2021الریاضیات صباحيابتھاج حلیم جابر عبدالرضا منصوري323
72.71965212020/2021الریاضیات صباحيحلیمھ علي حامد عطشان الدبي324
72.42464222020/2021الریاضیات صباحيزھراء عباس محمد یوسف الموسوي325
72.25085232020/2021الریاضیات صباحيمحمد توفیق دایخ مھلھل المطرود326
72.16575242020/2021الریاضیات صباحيزھراء ولید یوسف یعقوب العیداني327



72.08881252020/2021الریاضیات صباحيھدى باقر راضي باقر الیاسري328
72.00703262020/2021الریاضیات صباحياالء محمود ذجر حمید اسدي329
71.6416272020/2021الریاضیات صباحيھاجر عبدالحسین عبدالسید مطلب العیداني330
71.62735282020/2021الریاضیات صباحيبتول شریف دخیل محمد الجوارین331
71.43383292020/2021الریاضیات صباحيعلیاء عبدالحسین طالب عودة الشاوي332
71.29754302020/2021الریاضیات صباحيحسین صادق عبدهللا محمد العلي333
71.14921312020/2021الریاضیات صباحيھدیر عیسى عطیھ مایع المشعل334
71.06643322020/2021الریاضیات صباحيحسین عالوي حسین محیسن البھادلي335
70.99027332020/2021الریاضیات صباحياسالم داخل كاظم عزیز الیعقوبي336
70.95097342020/2021الریاضیات صباحيحیدر موفق حسن سعود العبادي337
70.79747352020/2021الریاضیات صباحيرسل ساجد كاظم عباس الجدیع338
70.77348362020/2021الریاضیات صباحيفاطمة محمد عبدالوھاب حسین االحمد339
70.58707372020/2021الریاضیات صباحيعلیاء عبدالقادر حافظ نعمة العبید340
70.45716382020/2021الریاضیات صباحيفاطمھ ولید لیلو جابر السلیمي341
70.44607392020/2021الریاضیات صباحيجاسم محمد عبدالكریم عواد البطاط342
70.43382402020/2021الریاضیات صباحيجنات عماد داود سلمان الصادج343
70.15721412020/2021الریاضیات صباحيضحى ماجد حامد ثجیل الحمامي344
69.96407422020/2021الریاضیات صباحيابرار جاسم محمد جاسم345
69.91935432020/2021الریاضیات صباحيزھراء ولید كاظم ثجیل ال ابراھیم346
69.74049442020/2021الریاضیات صباحيامیره حمید ابراھیم یوسف المنصور347
69.73818452020/2021الریاضیات صباحيعذراء كاظم محمد حسین الدراجي348
69.72373462020/2021الریاضیات صباحيامال محمد عبدهللا حسن الراشد349
69.57299472020/2021الریاضیات صباحيعلي عماد حبیب محیبس التمیمي350
69.55607482020/2021الریاضیات صباحياالء عبدالكریم خلف كرین التمیمي351
69.53085492020/2021الریاضیات صباحيطاھر عماد كامل مبارك القطراني352
69.51929502020/2021الریاضیات صباحيروعة عبدالستار فالح سویلم المشعل353
69.35099512020/2021الریاضیات صباحيابرار زھیر منصور قاسم العلي354
69.34685522020/2021الریاضیات صباحيجعفر مطشر عبدالنبي رایش البزوني355
69.30195532020/2021الریاضیات صباحيھال غسان یعقوب محمد الصافي356
69.22951542020/2021الریاضیات صباحيمحمد عبدالكریم راضي عبد357
69.21606552020/2021الریاضیات صباحيمریم فاضل صكر ابراھیم الصكر358



69.15799562020/2021الریاضیات صباحياحمد حمد وداعھ صحن359
68.90667572020/2021الریاضیات صباحيعلي ولید ھاشم وادي السعد360
68.85479582020/2021الریاضیات صباحيعلي منذر عریبي حمزه361
68.84286592020/2021الریاضیات صباحيغفران فیصل نوري عبدالوھاب الشاوي362
68.81133602020/2021الریاضیات صباحينور خالد محمد یاسین الزعیر363
68.80145612020/2021الریاضیات صباحيغیاث عماد محمد حاجي التمیمي364
68.76357622020/2021الریاضیات صباحياسراء طالب علي شناوة الدحج365
68.69562632020/2021الریاضیات صباحيفاطمة عباس محسن معلي الخفاجي366
68.47073642020/2021الریاضیات صباحيایة ماجد علي محمد الشھاب367
68.46847652020/2021الریاضیات صباحيحسن رشید رویشد احمد368
68.38182662020/2021الریاضیات صباحيحسن فالح جواد كاظم القطراني369
68.33406672020/2021الریاضیات صباحيرعد اسعد فالح ربیع الناصر370
67.94008682020/2021الریاضیات صباحيزینب عماد كاظم غضبان االسدي371
67.90757692020/2021الریاضیات صباحياسراء عماد حمادي جاسم الدیوان372
67.82539702020/2021الریاضیات صباحيعبدالحمید حبیب خلف الزغیر373
67.79865712020/2021الریاضیات صباحيسجاد صالح عبدالحسین علي السعید374
67.73839722020/2021الریاضیات صباحيھیثم محمد حمید صالح البخیتاوي375
67.72857732020/2021الریاضیات صباحيعلي ھالل عداي خلف الساعدي376
67.58650742020/2021الریاضیات صباحيكاظم عدنان صبري احمد الحلفي377
67.50242752020/2021الریاضیات صباحيحسن صادق خضیر سوید السالم378
67.22439762020/2021الریاضیات صباحيحسین ساجت علي سلمان الفارسي379
67.17388772020/2021الریاضیات صباحيسیف كامل شمخي عاید الجاسم380
67.14833782020/2021الریاضیات صباحيازھار عبداللطیف محمد االمارة381
66.74280792020/2021الریاضیات صباحيقاسم عبد طریف حنتوش382
66.70578802020/2021الریاضیات صباحيرھام محمد جندیل جابر سراي383
65.95817812020/2021الریاضیات صباحيمصطفى محمد خضیر شداد الشداد384
65.91658822020/2021الریاضیات صباحيسارة جعفر عبدالواحد كاظم الشرشاوي385
65.38449832020/2021الریاضیات صباحيمحمد علي عطیة یحیوي الدیراوي386
65.17782842020/2021الریاضیات صباحيعبیر خالد عاصي رشم المالكي387
65.05557852020/2021الریاضیات صباحيومأ احمد یوسف احمد388
64.77482862020/2021الریاضیات صباحيمریم حازم یونس محسن ابو الصمون389



64.28584872020/2021الریاضیات صباحيافنان فالح حسن عبدهللا السبتي390
80.258712020/2021علم االرض صباحيجعفر علي حسین عیسى النسفة391
77.805622020/2021علم االرض صباحيمروة عدنان باقر حسین ال حمد392
77.301332020/2021علم االرض صباحيعباس كامل ھاشم جبار السعدي393
77.284842020/2021علم االرض صباحيباقر محمد سلمان علي الدبون394
77.019152020/2021علم االرض صباحينور حسنین بكر عبدالصمد الفداغ395
76.953962020/2021علم االرض صباحياطیاف مھدي خضیر جمعة الحلفي396
76.539272020/2021علم االرض صباحيعلي حسین فالح احمد البطاط397
76.217482020/2021علم االرض صباحيزھراء شاكر ناصر فالح المالكي398
76.066092020/2021علم االرض صباحيفاطمة عبدهللا محمد جاسم البوتراب399
75.9172102020/2021علم االرض صباحيزینب حسن علي عبود حسب400
75.7777112020/2021علم االرض صباحيمھدي فیاض حمد ابراھیم الجنعاني401
75.7403122020/2021علم االرض صباحياالء محمد سدخان كاظم الجیزاني402
75.4837132020/2021علم االرض صباحيیحیى داود سلمان شھاب الدیراوي403
75.1202142020/2021علم االرض صباحيدعاء سامي عبدالرزاق حسین العامري404
74.9892152020/2021علم االرض صباحيبنین حامد صادق سبھان ال غفلة405
74.7825162020/2021علم االرض صباحيزینب خلف مغزل الدراجي406
74.7264172020/2021علم االرض صباحينسرین سعید الفي خزعل الراشد407
74.6230182020/2021علم االرض صباحيعبدهللا ھلیل عودة عواد408
74.4972192020/2021علم االرض صباحيخولة میثم عطیة عیاده المشعل409
74.4081202020/2021علم االرض صباحياحمد منذر مھدي مكي الجعفر410
74.3460212020/2021علم االرض صباحيمسیر عوده مسیر فریح411
74.3268222020/2021علم االرض صباحياحمد عبدالرحمن فھد عبدالرحمن الھدیب412
74.3160232020/2021علم االرض صباحيبنین طارق مزعل عبدهللا العوفي413
74.2655242020/2021علم االرض صباحيعلي حسین فیروز مطر414
74.1244252020/2021علم االرض صباحيامیرة سمیر صمد سوید الصالح415
74.0191262020/2021علم االرض صباحيعباس نزار عبدالكریم مسلم الحجاج416
73.9699272020/2021علم االرض صباحيفرقان جبار عطیة عیدان الحجاج417
73.9504282020/2021علم االرض صباحيمرتضى عارف نوري جمر الحلفي418
73.7051292020/2021علم االرض صباحيزینب خالد عبدهللا عسكر ال عبدهللا419
73.5055302020/2021علم االرض صباحيعبدهللا حسین عوده باشخ العبیرة420



73.4218312020/2021علم االرض صباحيمنال احمد عبدالرحمن خلف السعید421
73.3257322020/2021علم االرض صباحيزینب حسین عبد محي422
73.1953332020/2021علم االرض صباحيشیماء حسین خلیل ابراھیم الضفیري423
73.1532342020/2021علم االرض صباحيھبةهللا جابر یاسر جابر المطوري424
73.1345352020/2021علم االرض صباحيوئام عبدالوھاب صادق عباس العامر425
73.0826362020/2021علم االرض صباحيزینب علي جاسم محمد الساجت426
72.9908372020/2021علم االرض صباحياالء مھدي عیسى427
72.9074382020/2021علم االرض صباحيابرار ایاد لفتھ عبدالرضا العلوان428
72.8521392020/2021علم االرض صباحيمیاسھ محمد علي ھاشم سلطان العیداني429
72.7312402020/2021علم االرض صباحيعیسى علي عبدالرضا عریبي430
72.6717412020/2021علم االرض صباحيعبدهللا لیلو كاظم عبد الحسناوي431
72.6443422020/2021علم االرض صباحيحوراء نعیم جعفر مروح الدخیل432
72.6384432020/2021علم االرض صباحيدیانة علي حسین علوان المحمود433
72.6245442020/2021علم االرض صباحياالء كریم كشیش عودة بھادل سراي434
72.1956452020/2021علم االرض صباحيحسین عبداالمیر عبدالواحد السویعدي435
71.6904462020/2021علم االرض صباحيسجاد سعد محسن بدر البوسویلم436
71.5944472020/2021علم االرض صباحيمحمود جاسم خلف جریح العكیلي437
71.5675482020/2021علم االرض صباحينور الھدى صباح حسن438
71.5472492020/2021علم االرض صباحيزھراء عدنان عبدالعالي شناوه الضلیعي439
71.5367502020/2021علم االرض صباحيمنتظر احمد محسن عذبي440
71.5285512020/2021علم االرض صباحينور محمود عبدالسید محمد الصنكور441
71.4755522020/2021علم االرض صباحيشھد قاسم عبدعودة الكعبي442
71.3903532020/2021علم االرض صباحيحسین علي یعقوب نعمة ال رحمة443
71.3506542020/2021علم االرض صباحيثناء معد خلف درجال العطوان444
71.1706552020/2021علم االرض صباحيانسام فاضل ابراھیم جبار السلیم445
71.1259562020/2021علم االرض صباحيمریم حیدر علي جاسم التوبالني446
71.1152572020/2021علم االرض صباحيمحمد مھدي فائق ابراھیم نفاوة ال محمد447
71.0629582020/2021علم االرض صباحيیوسف حامد عبدهللا عبدالرحمن ابوعباء448
70.9654592020/2021علم االرض صباحيمصطفى محمد جبار منشد الشریفي449
70.9011602020/2021علم االرض صباحينور شاكر علي حسین الناصر450
70.8317612020/2021علم االرض صباحيرقیھ سامي عبدالعالي جوید الغانم451



70.8020622020/2021علم االرض صباحيضیاء شھاب احمد مسافر الشبیب452
70.7236632020/2021علم االرض صباحيعذراء حیدر حسین علوان كنعان453
70.6119642020/2021علم االرض صباحيسعید عبدالكاظم محیسن ابو حمید العیساوي454
70.5535652020/2021علم االرض صباحيسجاد عبدهللا فرج الفیاض455
70.5479662020/2021علم االرض صباحيمحسن عبدالرحمن عبدالزھرة عبدالحسن الكوام456
70.3681672020/2021علم االرض صباحيایة خالد جارح عبدالحسن السوداني457
70.3426682020/2021علم االرض صباحيغفران نصرهللا زغیر بتور المویل458
70.3137692020/2021علم االرض صباحيزید تقي كاظم حسین459
70.2140702020/2021علم االرض صباحيعلي وصفي عباس بري460
70.1704712020/2021علم االرض صباحيبراء حسین نعمة شریدة الحصونة461
70.1649722020/2021علم االرض صباحيعثمان رعد سباھي معتوق العیادة462
70.1431732020/2021علم االرض صباحيحسن علي سفیح عبید العلي463
70.0559742020/2021علم االرض صباحيرند توفیق عبادي حسن ظاھر464
69.8813752020/2021علم االرض صباحيعبدالرحمن اسعد خلف معتوق الخفاجي465
69.8449762020/2021علم االرض صباحينمارق جواد حالوي ناجي الحجاج466
69.8155772020/2021علم االرض صباحيیاسمین علي قاسم علي الحلفي467
69.7162782020/2021علم االرض صباحيدانیة ایاد حنتوش داود الخفاجي468
69.7160792020/2021علم االرض صباحياسماء راضي جودة عودة469
69.5557802020/2021علم االرض صباحيحسین علي طاھر سلطان البوحسین470
69.4743812020/2021علم االرض صباحيعامر عبدالحكیم عامر ضاحي الحارث471
69.4066822020/2021علم االرض صباحيمحسن شھاب احمد محسن السعد472
69.3926832020/2021علم االرض صباحيزینب عبدغني الرویمي473
69.3189842020/2021علم االرض صباحيشھد فوزي شاحوذ عدوان474
69.2444852020/2021علم االرض صباحيعباس بھاء عباس محمد تقي475
69.2120862020/2021علم االرض صباحيحسن نوري عبدالزھرة جازع الضرب476
69.0662872020/2021علم االرض صباحيام البنین حسین محسن كاظم فریداوي477
69.0540882020/2021علم االرض صباحيام البنین رعد عبدالعزیز رشید الجوراني478
68.9978892020/2021علم االرض صباحيروان عزیز ھاشم شنیور البصري479
68.9598902020/2021علم االرض صباحيفاطمة ماجد ناصر480
68.8362912020/2021علم االرض صباحيسارة مضر جابر خزعل481
68.8298922020/2021علم االرض صباحيعبدهللا عادل عبدالجلیل المطلب482



68.7597932020/2021علم االرض صباحيسجى عباس كاظم عبدالحسین الحلفي483
68.7354942020/2021علم االرض صباحيكریمة حامد حمید محسن السراج484
68.7124952020/2021علم االرض صباحينور الھدى محمد باقر عباس علي485
68.4939962020/2021علم االرض صباحيعطا صالح مھدي صبح النصار486
68.4907972020/2021علم االرض صباحيحیدر جواد جري یوسف مال هللا487
68.4806982020/2021علم االرض صباحيضحى ناظم فاضل خضیر المنصوري488
68.3093992020/2021علم االرض صباحيحنین احمد قاسم كاظم الكاظم489
68.19051002020/2021علم االرض صباحيعقیل مجید سلمان السلمان490
68.17551012020/2021علم االرض صباحيمحمد علي كاظم یوسف الجودة491
68.05351022020/2021علم االرض صباحيمریم صفاء مالك كاظم الموسوي492
68.05091032020/2021علم االرض صباحيزینب جاسم محمد الحلفي493
67.91301042020/2021علم االرض صباحيحیدر خلیل كباشي جبار البخاترة494
67.89101052020/2021علم االرض صباحيوردة فھد محمود موسى الخلف495
67.81851062020/2021علم االرض صباحيمنتظر خیري عبید حمادي البوحسین496
67.75411072020/2021علم االرض صباحيفاطمة محمد غازي خلیفة فریجات497
67.52361082020/2021علم االرض صباحيمصطفى جمیل عجیل جابر498
67.49791092020/2021علم االرض صباحيزینب ایاد سلمان روضان الروضان499
67.49311102020/2021علم االرض صباحيخلیل عصام خلیل ابراھیم حواني500
67.48871112020/2021علم االرض صباحيھدى وداد سلمان داود501
67.47391122020/2021علم االرض صباحيمصطفى علي ساجت الكرامشة502
67.23651132020/2021علم االرض صباحيبھاء غالب سبتي معارج العبود503
67.13171142020/2021علم االرض صباحيصائب مصطفى منصور عیسى الموسوي504
66.96431152020/2021علم االرض صباحيمازن زكي علي ارباط الھواش505
66.95211162020/2021علم االرض صباحيزھراء حسین رحیم باشط المساعد506
66.83071172020/2021علم االرض صباحيمحمد كریم عبدالجلیل حاتم المالكي507
66.75191182020/2021علم االرض صباحيمنذر كامل ھنیدي بخیت البوراني508
66.71151192020/2021علم االرض صباحيسجاد كامل عبدهللا عباس المسلم509
66.47201202020/2021علم االرض صباحيعلي بھجت سلمان حیدر510
66.00211212020/2021علم االرض صباحياسراء مھدي حسن اشخیر الشخیر511
64.54931222020/2021علم االرض صباحيزھراء ماجد یاسین عواد الراشد512
64.51691232020/2021علم االرض صباحيحسن معتوق عبدالواحد معتوق الشلش513



72.60512020/2021الفیزیاء صباحيزھراء جودة دھیم فریجي514
72.28622020/2021الفیزیاء صباحيدعاء مصطفى مطشر عبدالجبار515
71.94832020/2021الفیزیاء صباحيمریم جبار طعمة شالش النبھان516
70.97642020/2021الفیزیاء صباحيعذراء علي عبدالواحد الیسر517
70.74052020/2021الفیزیاء صباحيخدیجة فاروق محمد راشد الخفاجي518
70.66562020/2021الفیزیاء صباحيمریم عبدالسجاد مجوت رحیم519
70.31672020/2021الفیزیاء صباحيمیادة باقر عواد العلي520
70.12282020/2021الفیزیاء صباحيزینب سعود عجیب حمود521
70.07992020/2021الفیزیاء صباحيحسین بناي فاضل جبر522
69.874102020/2021الفیزیاء صباحيحیدر عامر عبد عالوي السوداني523
69.513112020/2021الفیزیاء صباحيزین العابدین فؤاد یاسین محمد المحمد524
69.085122020/2021الفیزیاء صباحيیوسف حمدهللا بعنون بدر525
68.716132020/2021الفیزیاء صباحيمحاسن قاسم عبداالمیر طاھر الكوام526
68.440142020/2021الفیزیاء صباحيسارة منیر عبدالزھرة خمیس527
68.429152020/2021الفیزیاء صباحيعمار بزار زغیر الصالحي528
68.351162020/2021الفیزیاء صباحيمحمد ریاض عبدالباقي العیداني529
68.209172020/2021الفیزیاء صباحيمرتضى حسین ناصر صادق530
68.082182020/2021الفیزیاء صباحيمریم صالح جاسم محمد531
67.880192020/2021الفیزیاء صباحيكاظمیة علي جازع بجاي532
67.753202020/2021الفیزیاء صباحيخنساء فالح احمد فرعون الشویع533
67.668212020/2021الفیزیاء صباحيزھراء ابراھیم وحید حمیدي محمداوي534
67.426222020/2021الفیزیاء صباحينور ھالل عبدالكریم عواد535
67.392232020/2021الفیزیاء صباحيرواء مرتضى كراد الجابري536
67.376242020/2021الفیزیاء صباحيمنى سامي مكي مشیري537
67.299252020/2021الفیزیاء صباحيھاجر حسن كاطع الیزیرج538
67.275262020/2021الفیزیاء صباحيھدیل عالء عیسى احمد العیداني539
67.239272020/2021الفیزیاء صباحيازھار عبدالوھاب رزوقي العلي540
67.015282020/2021الفیزیاء صباحيمجتبى عبدالحسین محسن ھزاع541
66.861292020/2021الفیزیاء صباحينور سمیر سامي جابر بجاري542
66.804302020/2021الفیزیاء صباحياسراء كریم عوید صالح حمد543
66.787312020/2021الفیزیاء صباحيھدى ماجد حاجم سلطان الجاسم544



66.769322020/2021الفیزیاء صباحيعبدالزھرة راضي عبدالزھرة السعید545
66.712332020/2021الفیزیاء صباحيشھد اسعد علوان مختار ربیعة546
66.660342020/2021الفیزیاء صباحيدعاء علي حمید جبار547
66.598352020/2021الفیزیاء صباحيمصطفى احمد محمد احمد العبدالسید548
66.486362020/2021الفیزیاء صباحيھالة عبدالرزاق كاظم خضیر التمیمي549
66.404372020/2021الفیزیاء صباحيوداد خالد عطاهللا زبون550
66.277382020/2021الفیزیاء صباحيیقین جواد كاظم عبدعلي551
66.273392020/2021الفیزیاء صباحياالء خلیل ابراھیم طاھر552
66.222402020/2021الفیزیاء صباحينورالھدى محمد مھدي حمادي المنصوري553
66.197412020/2021الفیزیاء صباحيحوراء جھاد مرزوك حسان554
66.114422020/2021الفیزیاء صباحيفاطمة ھادي غریب السعید555
66.062432020/2021الفیزیاء صباحيوفاء عبدهللا حمزة عیسى الربیعة556
65.995442020/2021الفیزیاء صباحيعلي عبدالرضا عاشور حاتم557
65.959452020/2021الفیزیاء صباحيمحمد طالب حسین علي الكنعان558
65.647462020/2021الفیزیاء صباحيبنین مھدي حسون عذافة التمیمي559
65.567472020/2021الفیزیاء صباحيصبیحة جمال عجمان خلیل البجاي560
65.562482020/2021الفیزیاء صباحيحسین جاسم محمد جاسم جبارة561
65.429492020/2021الفیزیاء صباحيزھراء كریم ضویع562
65.264502020/2021الفیزیاء صباحيمحمد عبدالحسین جابر علي الخزعلي563
65.200512020/2021الفیزیاء صباحيزھراء صالح عبدالزھرة جمعة الشمري564
65.042522020/2021الفیزیاء صباحيصفا شھاب احمد عبد الستار السعید565
64.990532020/2021الفیزیاء صباحيریام عبدالزھرة حبش الزم566
64.723542020/2021الفیزیاء صباحيعلي فلحي حسن حمید الصالح567
64.620552020/2021الفیزیاء صباحيایات امجاد عواد نایف خفاجة568
64.438562020/2021الفیزیاء صباحينور رزاق فلیح جراد البدري569
64.425572020/2021الفیزیاء صباحيایمان سعد منجل صالح570
64.413582020/2021الفیزیاء صباحيمحمد حسین عبدالسادة ال ابراھیم571
64.377592020/2021الفیزیاء صباحيزینب سلمان داخل عسل572
64.344602020/2021الفیزیاء صباحيرقیة كاظم خلیفة حنون573
64.307612020/2021الفیزیاء صباحينور صیھود جعوي فنجان الكرعاني574
64.192622020/2021الفیزیاء صباحيعلي فیصل مجید الكریماوي575



64.161632020/2021الفیزیاء صباحيفاطمة باسم شري الكنعان576
64.137642020/2021الفیزیاء صباحيمنار ایاد جبار حسین الالمي577
64.130652020/2021الفیزیاء صباحينور طالب محي احمد الفرطوسي578
64.016662020/2021الفیزیاء صباحيحسنین مضر زیدان فاضل579
64.008672020/2021الفیزیاء صباحيمؤید محمد جبر خلف الشناني580
63.697682020/2021الفیزیاء صباحيبتول حیدر علي مھدي نور581
63.406692020/2021الفیزیاء صباحيانفال عبد االمام محمد احمد الكلبي582
63.394702020/2021الفیزیاء صباحيمحمد ارحیم مران علوان المیاحي583
62.826712020/2021الفیزیاء صباحيمریم احمد یوسف رشید584
61.053722020/2021الفیزیاء صباحيعباس حمود كریم جوالن المشعل585
59.687732020/2021الفیزیاء صباحياحمد مرتضى جواد جمعة العامري586
57.811742020/2021الفیزیاء صباحيمھند نزار ھادي الحسون587
57.765752020/2021الفیزیاء صباحيزید علي كشیش عبود الجعافرة588
55.299762020/2021الفیزیاء صباحيزھراء عبد المطلب ھاشم ھیال العامري589

ــــجت ــــجالمعدل القسماسم الخ جسلسل الخ سنة التخ
88.62411512020/2021علوم الحیاة مسائيھدى ھادي منصور صویخي الحمداني1
83.29181022020/2021علوم الحیاة مسائيعاصم رحیم لطیف مبارك2
83.22107232020/2021علوم الحیاة مسائيزینب عبداالمیر نجم عبدالعالي العطبي3
83.12444042020/2021علوم الحیاة مسائيحنان عبداالمیر احمد محمد العیثان4
82.03898452020/2021علوم الحیاة مسائيصابرین جبار غصة محي العلیوي5
81.76427062020/2021علوم الحیاة مسائيبتول باسم محمد ھاشم السعدي6
81.34901072020/2021علوم الحیاة مسائيغسق میثم كاظم عبدالرضا الوائلي7
80.78209082020/2021علوم الحیاة مسائيرسل ناصر ھندي ھادي العلوان8
80.48625092020/2021علوم الحیاة مسائيزینب كریم عبدالجبار نزال المحمد9
80.451200102020/2021علوم الحیاة مسائيزینب كریم نافل جدوع المیاحي10
79.545560112020/2021علوم الحیاة مسائيمریم حسن عبدعلي كریم العبد11

ة) خ العام الدرا 2020-2021 (الدراسات المسائ



79.255890122020/2021علوم الحیاة مسائيعادل عبدالرزاق عذاب ناصر القطراني12
78.49729132020/2021علوم الحیاة مسائيبان قیس عباس علي الحسون13
78.177210142020/2021علوم الحیاة مسائيھبة ھادي ابوالھیل شالل الناصح14
78.062390152020/2021علوم الحیاة مسائيضمیاء فرحان محسن الكولبي15
78.05993162020/2021علوم الحیاة مسائينور فراس كاظم باقر االسدي16
77.65755172020/2021علوم الحیاة مسائينور الھدى علي عبدالرضا حسن التمیمي17
77.57347182020/2021علوم الحیاة مسائيعلي مصطفى مھدي18
77.41036192020/2021علوم الحیاة مسائيزینب عبودي مالح عبدهللا التمیمي19
77.386670202020/2021علوم الحیاة مسائيندى مطیر شھیل عناد الجشعمي20
77.22344212020/2021علوم الحیاة مسائيحسین عالء عبدالخالق حسین المشیلش21
77.11092222020/2021علوم الحیاة مسائيمحمد كمال یعقوب یوسف الدبیكل22
76.22771232020/2021علوم الحیاة مسائيحسین عبدالواحد فالح حمود القطراني23
76.20558242020/2021علوم الحیاة مسائيزھراء حسین علي محسن الخفاجي24
76.08266252020/2021علوم الحیاة مسائيحسنین سعد خلف حوشان المیرعثمان25
76.070721262020/2021علوم الحیاة مسائيمثنى عاشور صالح محمد البوبصیري26
75.848923272020/2021علوم الحیاة مسائيعذراء نوري علي ظاھر القطراني27
75.808832282020/2021علوم الحیاة مسائيابتھال محمد زامل منفي الحیدري28
75.808382292020/2021علوم الحیاة مسائيایة عدي جواد صندل البدران29
75.57715302020/2021علوم الحیاة مسائيایات حازم فرج مطشر الموسوي30
75.56239312020/2021علوم الحیاة مسائيفاطمة عبدالحمید عبدالعزیز فالح السعدون31
75.46922322020/2021علوم الحیاة مسائيسارة ابراھیم نعمة محمد الرمضان32
75.322023332020/2021علوم الحیاة مسائيفاطمة مازن ھادي عبود الالمي33
75.25199342020/2021علوم الحیاة مسائيحنین سالم عبدالحسین راضي الحلفي34
75.25155352020/2021علوم الحیاة مسائيزھراء محمد صادق فایز الحلفي35
75.14503362020/2021علوم الحیاة مسائيزھراء عالوي مطلق الزم البھادلي36
74.85247372020/2021علوم الحیاة مسائيدعاء محمد بشیر احذیة37
74.80836382020/2021علوم الحیاة مسائيحسن ستار عبدالجبار علي الكنع38
74.78247392020/2021علوم الحیاة مسائينور ضیاء خلف جاسم الصفار39
74.71090402020/2021علوم الحیاة مسائينور صالح جالب كاطع البھادلي40
74.70425412020/2021علوم الحیاة مسائيفاطمھ عبدالكریم عباس القریشي41
74.59097422020/2021علوم الحیاة مسائيحسن علي جعو محمد الموسوي42



74.53727432020/2021علوم الحیاة مسائيعبدهللا عبدالحافظ عبدالواحد عبدالسید بحراني43
74.50437442020/2021علوم الحیاة مسائياساور عبداالمیر راضي علي التمیمي44
74.46267452020/2021علوم الحیاة مسائيغفران حمید غانم صخي الفاضل45
74.28434462020/2021علوم الحیاة مسائيجواد كاظم جاسب العامري46
74.261610472020/2021علوم الحیاة مسائيعلي مشكور عبدالواحد سعید الرمضان47
74.223254482020/2021علوم الحیاة مسائياالء مازن ھادي عبود الالمي48
74.102470492020/2021علوم الحیاة مسائيسعود عبدالعزیز عبدالحمید عبدالعزیز الصفر49
73.999950502020/2021علوم الحیاة مسائيمصطفى مكي داود خلف الباھلي50
73.795151512020/2021علوم الحیاة مسائياالء احمد عطیة عواد االجود51
73.76808522020/2021علوم الحیاة مسائيفاطمھ باسل عبدالزھرة عباس السماعیل52
73.721421532020/2021علوم الحیاة مسائيصبا عبدالسالم راضي شھاب الرباط53
73.68603542020/2021علوم الحیاة مسائيمشاعل عمار محمد حسن السعدون54
73.682665552020/2021علوم الحیاة مسائيعلي بدران علي بدران البدران55
73.60450562020/2021علوم الحیاة مسائيمصطفى جواد كاظم جابر السلمان56
73.57741572020/2021علوم الحیاة مسائيعبدهللا ھادي حسین جارهللا الحالوي57
73.57055582020/2021علوم الحیاة مسائيلیث وفیق علي حسین العبید58
73.46778592020/2021علوم الحیاة مسائيریم رشم سدخان لفتة نصراوي59
73.44122602020/2021علوم الحیاة مسائيعلي طارق صبیح محمد محمد60
73.422150612020/2021علوم الحیاة مسائيسارة عبدالھادي عبدالصمد جابر الجبوري61
73.41836622020/2021علوم الحیاة مسائيادیان عالءالدین عبود خلف السعیدي62
73.40615632020/2021علوم الحیاة مسائيمحمد منذر ھاشم محمد البدران63
73.34350642020/2021علوم الحیاة مسائيزین العابدین عبدالحسین كاظم صالح الركابي64
73.229254652020/2021علوم الحیاة مسائيمصطفى حازم شاھین حمادي الطاھر65
73.11637662020/2021علوم الحیاة مسائيفجر اكرم عودة بعنون66
72.97927672020/2021علوم الحیاة مسائيبسام ولید عبدهللا عبدالرزاق المكركش67
72.97097682020/2021علوم الحیاة مسائيطھ قاسم عبدالحسن ھادي المیاحي68
72.94512692020/2021علوم الحیاة مسائيزینب یوسف جبار یوسف الغزاوي69
72.930490702020/2021علوم الحیاة مسائياحمد حمود حسین عبود االسدي70
72.882270712020/2021علوم الحیاة مسائيغدیر خلیل ابراھیم شھاب االسدي71
72.87946722020/2021علوم الحیاة مسائيضحى قاسم امین مبارك المالكي72



72.68446732020/2021علوم الحیاة مسائيوسام ریسان معارج فاضل الشریفي73
72.18681742020/2021علوم الحیاة مسائيطارق عبدهللا كامل74
72.170790752020/2021علوم الحیاة مسائياحمد فارس عبدالمھدي ھادي االسدي75
71.79372762020/2021علوم الحیاة مسائيرانیا فؤاد عبدالقادر تركي الحلفي76
71.614800772020/2021علوم الحیاة مسائيریام عبدهللا محمد عبدعلي الدیراوي77
71.25765782020/2021علوم الحیاة مسائينجوان اباذر حسین عباس البدراوي78
71.18340792020/2021علوم الحیاة مسائيموسى عبدالحسن تركي العوجي79
70.84709802020/2021علوم الحیاة مسائيزینب حسین عبود عذار الفریجي80
70.837860812020/2021علوم الحیاة مسائيحوراء كریم جاسم لفتھ الساعدي81
70.455050822020/2021علوم الحیاة مسائيمروة حیدر عزیز عبدالباقي82
69.69108832020/2021علوم الحیاة مسائياسعد جاسم كطافة جسام المالكي83
68.41020842020/2021علوم الحیاة مسائيموسى محمد عباس مجلي84
84.743212020/2021الكیمیاء مسائيجمال جمیل احمد العبدهللا85
82.405422020/2021الكیمیاء مسائيعبدالكریم عبدهللا عبدالكریم آل نزال86
80.843032020/2021الكیمیاء مسائيمصطفى عبدالكریم فاضل ناصح المنصور87
78.754142020/2021الكیمیاء مسائياحمد فاضل حسون عذافھ التمیمي88
76.874752020/2021الكیمیاء مسائيعلي عبدالواحد عبدهللا مفتن الشموسي89
76.814962020/2021الكیمیاء مسائيحسام عبدالملك یوسف الصقر90
76.487972020/2021الكیمیاء مسائيسجى حازم محمد شوكت المالكي91
76.059582020/2021الكیمیاء مسائيحیدر عباس خضیر البورحمھ92
75.878892020/2021الكیمیاء مسائيرسل تحسین علي ساري المزرعي93
75.6953102020/2021الكیمیاء مسائيندى كریم حتاتة جالي العلیاوي94
75.4917112020/2021الكیمیاء مسائيزھراء عالوي احمد عالوي العیسى95
75.0108122020/2021الكیمیاء مسائيیاسر حسن عطیة عبید الحلفي96
74.9346132020/2021الكیمیاء مسائيعبدهللا سلمان جبار علي المشخص97
74.7679142020/2021الكیمیاء مسائيھاجر فؤاد خضیر عزیز االوبلي98
74.6324152020/2021الكیمیاء مسائيعرین محمد سعید عبدالغني علي الشرع99
73.9858162020/2021الكیمیاء مسائيعلي فالح حسن عبدالجلیل العیداني100
73.4534172020/2021الكیمیاء مسائيسجاد حسن فالح ضاحي البزون101
73.3989182020/2021الكیمیاء مسائياسماء فالح عبدالحسین كریم الحطیط102
73.0067192020/2021الكیمیاء مسائيناجي عبدهللا ناجي حریجة الثامري103



72.7091202020/2021الكیمیاء مسائيزینة یوسف مھدي الموسوي104
72.6303212020/2021الكیمیاء مسائيحسن اسعد جندي العابدي105
72.5863222020/2021الكیمیاء مسائيحسن علي ھادي عیسى محمدعلي106
72.5169232020/2021الكیمیاء مسائيمحمد رحیم نزال صخي الجاسم107
72.4805242020/2021الكیمیاء مسائينور مجید جعاز عبود الفرنكي108
72.4699252020/2021الكیمیاء مسائيابو الفضل جواد وادي البنیدر109
72.4597262020/2021الكیمیاء مسائيفاطمة صادق جعفر موسى الدیراوي110
72.2460272020/2021الكیمیاء مسائيعباس علي جریدي خضیر111
72.1777282020/2021الكیمیاء مسائيحسن علي طالب خلف112
72.1504292020/2021الكیمیاء مسائيمریم علي حسین علي التمیمي113
72.0840302020/2021الكیمیاء مسائيواثق عباس رحیم جرخجي114
71.9713312020/2021الكیمیاء مسائيعمار كامل رحیم یسر البدران115
71.6356322020/2021الكیمیاء مسائياحمد ایاد یحیى عبدالزھرة السرحان116
71.6276332020/2021الكیمیاء مسائيمحمد باقر نعمة شاكر اللعیبي117
71.6101342020/2021الكیمیاء مسائيمؤید شریف عبد المالكي118
71.5237352020/2021الكیمیاء مسائياحمد فاضل عباس جابر119
71.2171362020/2021الكیمیاء مسائيسجى صالح محسن ضیدان الدیراوي120
71.1967372020/2021الكیمیاء مسائيرفد سلمان كاظم مفتن الحلفي121
71.1590382020/2021الكیمیاء مسائيجواد كاظم ناصر العیداني122
70.6501392020/2021الكیمیاء مسائياصیل كاظم شاكر عبدهللا الصباغ123
70.6143402020/2021الكیمیاء مسائيعلي عبد شابث شبیح البیضاني124
70.4908412020/2021الكیمیاء مسائيعلي حسین عبدالرضا الحمید125
70.4471422020/2021الكیمیاء مسائيمرتضى مھدي عیسى فلحي المحمداوي126
70.3728432020/2021الكیمیاء مسائيحسین كاظم یوسف عباس الجبر127
70.3629442020/2021الكیمیاء مسائيعبیر محمد جاسم محمود التمیمي128
70.3132452020/2021الكیمیاء مسائيعمار سرحان رشك حسین129
70.2763462020/2021الكیمیاء مسائيحیدر كاظم نعیم عباس میاحي130
70.1600472020/2021الكیمیاء مسائيجاسم محمد سعید عبد الخمیس131
70.1504482020/2021الكیمیاء مسائياحمد راضي صوالغ المحمد132
70.0943492020/2021الكیمیاء مسائينور احمد شنت عاشور الوادي133
69.9956502020/2021الكیمیاء مسائياحمد حایف مختار حسن الخیون134



69.8361512020/2021الكیمیاء مسائيحامد عادل الزم زغیر الجریغ135
69.6706522020/2021الكیمیاء مسائيحسن علي صدام صبر الشاھین136
69.3993532020/2021الكیمیاء مسائيمسلم علي شعیبث عبدهللا137
69.2642542020/2021الكیمیاء مسائيعلي عبدالكاظم جبار مجذاب الشویلي138
69.2108552020/2021الكیمیاء مسائيحسین علي جمعة رحیم العامري139
69.1563562020/2021الكیمیاء مسائيمریم علي جواد محمد الموسوي140
69.148572020/2021الكیمیاء مسائيایمن عبدالرزاق شغاتي ھاشم التمیمي141
69.1321582020/2021الكیمیاء مسائيزیاد طارق حمزة العیسى142
68.7812592020/2021الكیمیاء مسائيعلي جواد كاظم ھیال143
68.7615602020/2021الكیمیاء مسائينورة خالد محسن فرحان144
68.4168612020/2021الكیمیاء مسائيعبدالرحمن سلیمان عبدالرزاق عبد الوھاب145
68.3426622020/2021الكیمیاء مسائيعلي راضي رشك كربول الذیابي146
67.6885632020/2021الكیمیاء مسائيقاسم كاظم جویت محمد الفارسي147
67.4561642020/2021الكیمیاء مسائيجعفر احمد عبدالقادر مكطوف الصالحي148
67.3729652020/2021الكیمیاء مسائيعبدهللا فالح حسن عبدالسادة الحلفي149
64.8534662020/2021الكیمیاء مسائيمصطفى احمد عبود ھلیل150
81.2268012020/2021علم االرض مسائيحسن سعود حریجھ راضي الحجاج151
74.8325022020/2021علم االرض مسائيعلي جمیل عساف جاسم الفضل152
73.7096032020/2021علم االرض مسائيحسین علي جاسب محمد الیعكوب153
72.5644042020/2021علم االرض مسائيعباس خالد ناصر ساجت العنبر154
72.5047052020/2021علم االرض مسائيبھاء عبدالمحسن یوسف ذیاب الخفاجي155
71.990662020/2021علم االرض مسائيمقل زمان یحیى صالح المشھداني156
71.785972020/2021علم االرض مسائيعباس امجد عبدالخالق یاسین السعید157
71.1053082020/2021علم االرض مسائيمحمد ماجد جبار عبدالحسین التمیمي158
70.796892020/2021علم االرض مسائيعون عادل عبد مزبان ال خزار159
70.35650102020/2021علم االرض مسائياحمد عماد شامخ خلف الھواش160
70.2429112020/2021علم االرض مسائيعلي صدام غاجي بدن العجیل161
70.10020122020/2021علم االرض مسائيحسن صبار عوده سلطان الزیداوي162
70.0289132020/2021علم االرض مسائيقاسم محمد قدوري نعمة العواد163
69.9696142020/2021علم االرض مسائيعبدالرحمن شویع صابر الموزاني164
69.8816152020/2021علم االرض مسائيوفاء غني حسین مسافر اللعیبي165



69.84970162020/2021علم االرض مسائيرأفت ریاض عبدالكریم صفوك166
69.72830172020/2021علم االرض مسائيمھدي طالب علي شبیب البطاط167
69.6299182020/2021علم االرض مسائيمصطفى ماجد سلطان عسكر الخلف168
69.62380192020/2021علم االرض مسائيعباس مؤید شاكر عبدالجلیل المنصوري169
69.6134202020/2021علم االرض مسائيحسین كریم محسن حمادي السوداني170

69.4692212020/2021علم االرض مسائيعبدالعزیز عادل عبدالسالم عبدالصمد الیاسین171
69.3830222020/2021علم االرض مسائيمحمد سعد عاجل االسدي172
69.3086232020/2021علم االرض مسائيمحمد یاسر فالح محمد المحمود173
69.2426242020/2021علم االرض مسائيسیف سعدي جنعان شنان التمیمي174
69.0966252020/2021علم االرض مسائيمصطفى حسن شنین مقطوف االجود175
69.0537262020/2021علم االرض مسائيعلي مجید محمد مھاوي المساعدي176
69.0304272020/2021علم االرض مسائيمحمد منصور غضبان حشف الشمالن177
68.9839282020/2021علم االرض مسائيعبدهللا كاظم جعفر نافل المیاحي178
68.9646292020/2021علم االرض مسائيحسین باسم عبدالحسن عبدالحي محسن179
68.93630302020/2021علم االرض مسائيعلي جواد كاظم عبدالسید الدوسري180
68.8744312020/2021علم االرض مسائيعلي عبدالسالم عبدالرزاق سلمان الدلیمي181
68.8137322020/2021علم االرض مسائيحسین علي نایف زاھي الراھي182
68.7019332020/2021علم االرض مسائيمحمد جمیل فالح زھیر الخرساني183
68.6698342020/2021علم االرض مسائياحمد خالد حمید الساعدي184
68.61770352020/2021علم االرض مسائيحسین عبدالعالي مزید عبدهللا المحیسن185
68.60895362020/2021علم االرض مسائيعلي داود سلمان داود العثمان186
68.60270372020/2021علم االرض مسائيعمار ولید یحیى طھ الیاسین187
68.58870382020/2021علم االرض مسائيمحمد سعد عبدالرضا عبدالساده الدیوان188
68.49430392020/2021علم االرض مسائيبنین وائل مالك حسن معرفاوي189
68.4863402020/2021علم االرض مسائيابوالحسن عبدالعزیز سعود عبدالعزیز السعدون190
68.45320412020/2021علم االرض مسائيسیف محمد جبار جاسم السعدي191
68.37570422020/2021علم االرض مسائيمحمد شذر حسین عفلوك البدیع192
68.37270432020/2021علم االرض مسائيمحمد عادل حسین علي الخویطر193
68.3573442020/2021علم االرض مسائيرعد كریم عبدهللا عبدالحسین النصراوي194
68.2386452020/2021علم االرض مسائيعلي اسماعیل خلف ھاشم سیمري195



68.10090462020/2021علم االرض مسائيعبدالحسن علي حمود فرحان زیدي196
68.1000472020/2021علم االرض مسائيعلي جواد حمد حسین الشاھین197
68.0822482020/2021علم االرض مسائيزین العابدین عبدالرحیم ھاني جواد الكطران198
68.0747492020/2021علم االرض مسائيھمسھ منتصر عون علي المعتوق199
67.96280502020/2021علم االرض مسائيمنتظر احمد فاضل محسن الكعبي200
67.90370512020/2021علم االرض مسائيعلي سعید قاسم حسن العطواني201
67.9013522020/2021علم االرض مسائيمصطفى محمد زامل منفي الحیدري202
67.8645532020/2021علم االرض مسائيمحمد مھدي حسن محمود المظلوم203
67.8368542020/2021علم االرض مسائيمحسن توفیق كاظم حسن السلمان204
67.8321552020/2021علم االرض مسائيمرتجى عبدالجبار شرھان سیالن شرھان205
67.6578562020/2021علم االرض مسائيرومیل رمزي ایشا داود شمس الدین206
67.64790572020/2021علم االرض مسائيزین العابدین باسم ناجي غازي العلي207
67.6389582020/2021علم االرض مسائياسیل احمد ابراھیم بوھان المحامید208
67.6344592020/2021علم االرض مسائيسیف مجید یاسین شرقي السكیني209
67.62120602020/2021علم االرض مسائيتحسین عالء عبدالحسین عبید الشویلي210
67.4729612020/2021علم االرض مسائيمحمد مرتضى صالح عبدهللا ال نور211
67.4208622020/2021علم االرض مسائيمحمد علي ماجد عبدالخالق الحامدي212
67.4168632020/2021علم االرض مسائيزین العابدین ابراھیم راضي غضبان ال غضبان213
67.3805642020/2021علم االرض مسائيمصطفى حبیب جواد عبدالخضر الشریفي214
67.3220652020/2021علم االرض مسائيابراھیم عبدالزھرة حمید زبون السلمان215
67.3171662020/2021علم االرض مسائيحیدر خلف زعالن خلف الیاسري216
67.3169672020/2021علم االرض مسائيمحمد عودة فرحان جاسم الماجدي217
67.2967682020/2021علم االرض مسائيمصطفى لفتة كریم نصر الغنامي218
67.29630692020/2021علم االرض مسائيعلي محمد خلف محمود المحمداوي219
67.25670702020/2021علم االرض مسائيعلي عبدالحر صدام عبدالعالي عیاده220
67.20230712020/2021علم االرض مسائيعلي ناجي بخیت علوان الغریب221
67.1864722020/2021علم االرض مسائيسیف الدین نبیل عبدالكریم الغنیمة222
67.1565732020/2021علم االرض مسائيحسین محمد خلف صالح الماجدي223
67.12208742020/2021علم االرض مسائيبتول حیدر عبدالحسین فیاض السلمان224
67.0324752020/2021علم االرض مسائيعلي عودة بریسم حسین البزون225
67.0297762020/2021علم االرض مسائيھندرین كریم نصیر حمیدي الكریم226



66.9635772020/2021علم االرض مسائينواف محمد عبدالرضا خضیر الخفاجي227
66.93398782020/2021علم االرض مسائيستار جبار كریم مدلول دیراوي228
66.8903792020/2021علم االرض مسائيحاتم كریم قاسم داخل229
66.87750802020/2021علم االرض مسائينواف غازي علي مشتت الحمداوي230
66.8316812020/2021علم االرض مسائيكاظم عبدالستار حمید خلیل العامري231
66.7677822020/2021علم االرض مسائيعلي حسن عبدالرضا خضیر الفراجي232
66.7149832020/2021علم االرض مسائيغزوان محمود خریبط كاظم الیعكوب233
66.6840842020/2021علم االرض مسائيمصطفى جبار جزل ساھي السعدي234
66.67920852020/2021علم االرض مسائيعلي جاسم قاسم خلف السوداني235
66.61080862020/2021علم االرض مسائيمحمد بھجت مھجر حبش الطعمة236
66.6037872020/2021علم االرض مسائيحسن ھشام جابر جلیل المانع237
66.58140882020/2021علم االرض مسائيثائر سلمان جاسب حمود المالكي238
66.5757892020/2021علم االرض مسائيعلي فؤاد ابراھیم خلیفة الخرساني239
66.57560902020/2021علم االرض مسائيمرتضى جبار حسن حمود الحطیطاوي240
66.4950912020/2021علم االرض مسائيكاظم جعفر صادق عبدهللا الضاحي241
66.14580922020/2021علم االرض مسائيسجاد حطیحط موزان ثجیل البزوني242
66.01965932020/2021علم االرض مسائيمحمد قاسم یونس جاسم الدیراوي243
66.0089942020/2021علم االرض مسائيفاتن محمد راضي زغیر244
65.99150952020/2021علم االرض مسائيعبدالرحمن قصي عبدالرحمن عیسى االمیر245
65.89210962020/2021علم االرض مسائيمصطفى عبدالرؤوف كاظم حسن الموسوي246
65.7629972020/2021علم االرض مسائيحسین صباح عبداالمام حمود النصاري247
65.7479982020/2021علم االرض مسائيسحر غازي رمضان العثمان248
65.7057992020/2021علم االرض مسائيكرار لیث غازي فنجان الكعبي249
65.673501002020/2021علم االرض مسائيابراھیم مالك ابراھیم صالح البوسویلم250
65.66851012020/2021علم االرض مسائيابوذر عدنان قوري جراد المیاحي251
65.63081022020/2021علم االرض مسائيمرتضى یوسف جابر عبدالحسن التفاك252
65.450201032020/2021علم االرض مسائياحمد سالم حمید جبر الدبي253
65.41741042020/2021علم االرض مسائيمھدي جبار عبدالكریم ھاني254
65.38421052020/2021علم االرض مسائيمحمود كاظم عبدالصاحب العبدهللا255
65.19591062020/2021علم االرض مسائيحیدر سالم عزیز عبدعلي االسدي256
65.15441072020/2021علم االرض مسائيعبدهللا حسن طالب سلمان االسدي257



65.14411082020/2021علم االرض مسائيعبدالكریم عارف عبدالكریم مطرود الزكري258
65.09691092020/2021علم االرض مسائيحسن نبیل ھاشم جازع الحجاج259
65.038501102020/2021علم االرض مسائيعبدالرحمن یاسر درمان سعید ال حافظ260
64.83981112020/2021علم االرض مسائيحسنین حازم عبدالرزاق جبر ال مھدي261
64.75621122020/2021علم االرض مسائياحمد عبدهللا عبدالھادي جابر العبدهللا262
64.47561132020/2021علم االرض مسائيعقیل عامر خطاف عودة البو عوض263
64.29941142020/2021علم االرض مسائي عباس عبدالمعین یوسف264
63.946401152020/2021علم االرض مسائيمرتضى قاسم عبدالكریم حمید العابدي265
63.72431162020/2021علم االرض مسائيمرتضى كریم جبار عربید الحریشاوي266
61.582101172020/2021علم االرض مسائيمنتظر عبداالمیر محمد مسلم الدیوان267



ــــجت ــــجالمعدل القسماسم الخ سلسل الخ

81.44751علوم الكیمیاءعالء حسن علي الحسیني1
81.30732علوم الكیمیاءضیاء الدین عبدالحمید مزھر السنیسل2
80.77303علوم الكیمیاءعزیز عبدالھادي عزیز البو عوض3
80.53144علوم الكیمیاءمھند سالم احمد السالم4
78.47015علوم الكیمیاءمحمد وئام عبدالحمید احمد العثمان5
78.10056علوم الكیمیاءعلي عبدالرزاق ھادي المیاحي6
77.47977علوم الكیمیاءزینب شاكر مرشد ثویني دیراوي7
76.81708علوم الكیمیاءھشام مثیر نعمة ماھود الحلفي8
75.63019علوم الكیمیاءعمار جبار ظاھر دیراوي9

75.458710علوم الكیمیاءامال فاضل عكار شاتي10
75.323711علوم الكیمیاءفكرت لعیبي سالم السعد11
74.926112علوم الكیمیاءبارق طالب یونس زبید12
74.895513علوم الكیمیاءغسان صبیح عواد المیاحي13
74.847414علوم الكیمیاءریمان محمود كمال جاسم العبدهللا14
74.069915علوم الكیمیاءعدنان محمد خضیر الصیامر15
74.054216علوم الكیمیاءحسین علي العیبي16
73.754717علوم الكیمیاءحرب علي حسین العبیدي17
73.657818علوم الكیمیاءسجاد ھادي حسین العلي18
73.087819علوم الكیمیاءاحمد ایوب حسن ساجت المالكي19
72.891220علوم الكیمیاءاحمد عامر موسى المساعد20
72.672821علوم الكیمیاءمرتضى جاسم محمد الحماد21
72.623622علوم الكیمیاءسامر مجید حمید الكراطي22
72.588923علوم الكیمیاءمشتاق طالب ھاشم اللعیبي23
72.561724علوم الكیمیاءنصار عبدهللا محسن النصار24
72.451125علوم الكیمیاءمحمد صفاء عبدالحسین عبدالمجید السوادي25
72.424426علوم الكیمیاءمحمد عبدالنبي عودة26

ة) خ العام الدرا 2019-2020 (الدراسات المسائ



72.319127علوم الكیمیاءدانیة محمد صالح مھدي التمیمي27
72.122628علوم الكیمیاءشكري صادق كاظم الكریم28
72.059229علوم الكیمیاءمحمد عبدالواحد مشط29
71.828430علوم الكیمیاءحیدر محسن جواد محسن الجزائري30
71.822531علوم الكیمیاءمھند عباس عبدالواحد زیداوي31
71.671232علوم الكیمیاءعلي عطیة جلیل الشمري32
71.185233علوم الكیمیاءغني كحط حسن الجاسم33
70.915934علوم الكیمیاءاسراء عبدالكریم عبدالوھاب احمد الطھ34
70.816535علوم الكیمیاءمصطفى احمد علي35
70.795636علوم الكیمیاءبنین ایاد جبار عبدالخالق الكنعان36
70.723637علوم الكیمیاءاحمد عبدالرزاق كماش جوھان السعد37
70.618938علوم الكیمیاءمھدي صباح سالم الصالحي38
70.523839علوم الكیمیاءعلي حسین رحیم رسن39
70.337740علوم الكیمیاءحیدر عبدالصمد راضي المبارك40
69.950141علوم الكیمیاءرغد شذر حسین عفلوك البدیع41
69.730242علوم الكیمیاءسجاد مطشر رویعي42
68.083043علوم الكیمیاءمحمد ابراھیم فرھود العنیسي43
68.031044علوم الكیمیاءمروة جمعة علي عبدالحسین المیاحي44
67.817745علوم الكیمیاءحسام شاكر حمود السبتي45
67.807246علوم الكیمیاءمحمد عبید زغیر حمید46
67.537847علوم الكیمیاءمحمود شاكر اسماعیل الشاھین47
66.699948علوم الكیمیاءایمان عزیز حاجم الخفاجي48
66.500249علوم الكیمیاءمحمد منصور حمید محسن البطاط49
82.7701علوم الحیاةعطارد مسلم عبید الخداد50
81.9502علوم الحیاةیاسر ایاد عبدالفتاح العیسى51
81.2983علوم الحیاةعبدهللا حمید عطشان52
80.6144علوم الحیاةامیرة عبداالمیر عبود مصطفى الربیعي53
80.5285علوم الحیاةانتصار حیدر غابشي الزیدي54



80.0276علوم الحیاةمروه كریم عبدالزھره جعفر الحلفي55
79.5737علوم الحیاةضحى جاسم محمد عباس العیداني56
79.2808علوم الحیاةھند محمد قاسم المالكي57
79.0859علوم الحیاةعالء فیصل شمخي المنصور58
78.98210علوم الحیاةبراء فؤاد عبدالكریم یاسین السلمان59
77.81811علوم الحیاةسعاد حسن عماره الفریجي60
77.75912علوم الحیاةافراح حبیب ظاھر الحمید61
77.1717413علوم الحیاةمحمد جمال احمد عبدالباري الدوھان62
76.91514علوم الحیاةمجبل یحیى مجبل مزیعل الحلفي63
76.60815علوم الحیاةاحمد محمد احمد بندر الصالح64
76.3721016علوم الحیاةعمار عبدالرحیم عوده رشید الخفاجي65
76.27217علوم الحیاةحیدر فاضل محمود عبدالسید66
76.1389918علوم الحیاةنور كاظم دینار خضیر الكناني67
75.61719علوم الحیاةنزار رغدان كاظم سعید المالكي68
75.4472620علوم الحیاةھاجر رعد اسحیق یعقوب القطراني69
75.24321علوم الحیاةارشد سعد احمد حسن االسدي70
75.1677522علوم الحیاةحسام عبدالواحد كاظم السماري71
74.84823علوم الحیاةجبار حمود عاتي دیراوي72
74.8062924علوم الحیاةھدى میثم عبدالمطلب نعمة الموسوي73
74.60225علوم الحیاةباقر ماضي طھ ناصر الجزائري74
74.41326علوم الحیاةرفل رافد محمد الساعدي75
74.05227علوم الحیاةسارة اثیر محمود عبود حداد76
73.5085328علوم الحیاةاحمد فاضل عبدالرضا شجاي البھادلي77
73.45129علوم الحیاةمسلم محمد یاسین الحلفي78
73.3779430علوم الحیاةھدیل سالم كامل باقر79
73.2865231علوم الحیاةكرار مختار موسى جعفر80
73.0848532علوم الحیاةروز عبدالنبي ناظم حسن المالكي81
71.19333علوم الحیاةمحمد عادل ناصر عباس الشاھین82
59.63134علوم الحیاةوجود عبدالرحمن محمد علي الطعمھ83
78.90861علم االرضكاظم عبدالسادة عطیة مطنش المریاني84
78.00642علم االرضعلي حسین علي عبدالحسین الزیارة85
76.27003علم االرضعلي حسن ساري المالكي86
75.40724علم االرضحیدر محمد لفتھ المالكي87
73.69595علم االرضعقیل عبداالمیر محمد الكنعان88



73.27296علم االرضمحمد ولید عبداالمیر حمد الحواني89
72.90767علم االرضمصطفى سالم سبتي كاظم90

91
مصعب عبدالوھاب ابراھیم معتوق 

72.77098علم االرضاالبراھیم
72.75879علم االرضعلي ھاشم عبود الزعیر92
72.731510علم االرضنور الدین محمد عبدالسالم الحسن93
72.555611علم االرضاحمد امین كطافة عبدالسادة94
72.337912علم االرضمسلم عقیل عبدالرضا عذاب المنصوري95
72.21913علم االرضحیدر لیث عبدالرضا شعبان العطیھ96
71.832214علم االرضحسن علي طالب الدردوش97
71.609715علم االرضفالح حسن علیوي المنصوري98
71.229816علم االرضخالد شیال جوالن العوید99

71.007517علم االرضمحمد محمود جواد عنید سكیة100
70.212218علم االرضمعتز شاكر طالل الشارع101
69.973019علم االرضضیاء محسن خلف فارس البزوني102
69.934020علم االرضاحمد عبداالمام نعاس سلمان الھویشم103
69.805621علم االرضرضا مرتضى عیسى القریني104
69.590522علم االرضمحمد عبدالرضا حسین ثامر العیسى105
69.571723علم االرضاحمد عائد محسن غضبان البیضاني106
69.518124علم االرضرضا قاسم جري عكلة الساعدي107
69.380125علم االرضعبدالرحمن سعدون عبدالعزیز السعدون108
69.230326علم االرضعبدهللا بشیر حمید العباسي109
68.947427علم االرضمحي الدین عبداالمام مجید ال علي110
68.799928علم االرضفاطمة عمر شاكر محمود البدراوي111
68.21829علم االرضحسین قیس عودة قاسم الشاھین112
68.109630علم االرضاحمدعبدالحسین جوالن الحیدري113
67.808331علم االرضعصام عبدالحسین جعفر عبدهللا الشناوه114

67.802732علم االرضایات حمدان عبدالباري عبدالواحد المیاحي115
67.735633علم االرضمجتبى عماد الدین جاسم العاصي116
67.688834علم االرضحیدر محمد جالي صابط الحمداني117
67.685635علم االرضجعفر مھدي مظلوم االسدي118
66.869636علم االرضوھب قاسم عبدالكریم حمید العابدي119
66.078437علم االرضكرار باسم ناجي غازي العلي120
65.860438علم االرضسارة جواد كاظم ھیال121
65.028539علم االرضحسین صباح ھالل قصب العیسى122
64.385440علم االرضعلي حسین رحیم باشط المساعد123
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