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ياء (موازي  )بتول يوسف محمد نارص العامري 10 ز الفي 

الفيزياءبنين عبد فالح جابر11

الفيزياءبيداء حامد مشمول خويط العماري12

الفيزياءتبارك مخلد عطية حايف الحليف13
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الفيزياءحيدر عبداالمير عزيز العبودي24

الفيزياءحيدر عدنان محمد عطشان25
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الفيزياءرقية ناطق كريم علي الكندوري37

الفيزياءرملة قاسم موزان غفلة الشالش38

الفيزياءروان احمد حسين غاوي39

الفيزياءزهراء امجد ناصر حاجم40
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الفيزياءزينب علي مال باسل الزبيدي59

الفيزياءزينب كامل كشيش ياسر60

الفيزياءزينب مصطفى كاظم رزاق61

ياء(موازي )سارة حامد صدام عسكر 62 ز الفي 
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علوم الحاسوب (موازي  )رحاب حسن علي ماصز

علوم الحاسوبرضا نورس ياسين منصور23

علوم الحاسوب (موازي  )رقية صادق شاكر عبدالرزاق البطاح 24

علوم الحاسوبرقيه محمد عبدالشريف االزيرجاوي25



علوم الحاسوبزهراء عزيز سالم عبدالعباس26
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علوم الحاسوبزينب كاظم خير هللا عباس االسدي31

علوم الحاسوبزينب كريم جوار جايد الزبيدي32

علوم الحاسوبزينب محمد عكاب باقر33

ي 34 علوم الحاسوب (موازي  )زينب محمد كاظم عبيد العطي 
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علوم الحاسوبزينب وارد مايع مهورش الزيدي36
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علوم الحاسوبشفاء خماط هلول شبوط  النصار44

علوم الحاسوبشمس عماد زكي هادي45

علوم الحاسوبشهد محسن كاظم ناجي46

علوم الحاسوبعبدهللا حمزة عباس عبود الخليفة47

علوم الحاسوبعلي حسين لفته سلمان الحجامي48

علوم الحاسوبعلي سعيد فرحان سلمان الزيدي49

علوم الحاسوبعلي صادق أمين حسون50

علوم الحاسوبعلي عادل فايز حذية العتابي51

علوم الحاسوبفاطمة جعفر كاظم جبار الكطوان52



علوم الحاسوبفاطمة حبيب ظاهر حبيب المكي53

علوم الحاسوبفاطمة عبد الحسين خليفة فرج54
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الكيمياءاحمد كاصد حمد مطرود الصالحي1

الكيمياءاسراء نجم عبدهللا كميت السالم2
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الكيمياء (موازي  )حسن كاظم ضيدان عويد 28
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الكيمياءزهراء احمد سلمان جاسم السيمري44

الكيمياءزهراء حاتم احمد جاسم محمود العيسى45
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الكيمياءزينة احمد نتيش والي الجاسم65

الكيمياءزينة فاضل جبار خفيف66

الكيمياءسارة ستار رمضان جبار67

الكيمياءساره احمد علي عبد الحضري68

الكيمياءسجاد احمد شاهر فارس69

الكيمياءسجاد اياد طعمة مطيلب ال حبيب70

الكيمياءسكينة علي جابر احمد العيداني71

الكيمياءشذى هاني شاكر موسى72

الكيمياءشهد حيدر عبدالرسول عبدهللا العيداني73

الكيمياءشهد نصير جواد كاظم السعد74

الكيمياء (موازي ) شهد وليد كاطع عبدالصاحب 75

ز عمار طاهر 76 الكيمياء (موازي  )طاهر حسي 

الكيمياءطيبة احمد رحيم جلوب الشميالوي77

الكيمياءعباس فاضل حسين شهاب الزيدي78

الكيمياءعباس نعمة عبد ذهب الذهب79



الكيمياءعبدهللا فالح بشير حنو السالمي80

الكيمياءعبير حميد حسن سكر الصالحي81

الكيمياءعذراء محمد عودة صالح الربيعي82

الكيمياءعلي حسين حمود حناج الرماحي83

الكيمياءعلي سامي مهدي سلطان القطراني84

الكيمياء (موازي  )علي صادق لفته مزعل 85

الكيمياءغزوان حسين عيدان نايف العامري86

الكيمياءغسق نجيب عبد فهد السالمي87

الكيمياءغفران عباس عبدالحسين عتج العيساوي88

الكيمياءفاطمة اكثم صباح عبدالرزاق السعد89

الكيمياءفاطمة حازم جيجان عذافة90

الكيمياء (موازي  )فاطمة حازم كاظم شناوة الجزائري 91

الكيمياءفاطمة حسام علي ناصر محمد92

الكيمياءفاطمة حسين عبد الكريم عصفور صنكور النجم93

الكيمياءفاطمة حيدر بردان عبود الجبر94

الكيمياءفاطمة خالد طه ياسين خالد95

الكيمياءفاطمة زامل قاسم ضيدان الركابي96

الكيمياءفاطمة مازن عبد العزيز نجم الكنعان97

الكيمياءفاطمة محمد كاظم محمد العبودي98

الكيمياء (موازي  )فاطمة مشتاق رزاق احمد 99

الكيمياءفاطمه ناصر عبهول كسار المرشدي100

الكيمياءفرقان عبد الرحمن كاظم نعيمة101

الكيمياءكرار حيدر عباس مهدي102

الكيمياء (موازي  )ليل عدنان عودة عبيد 103

الكيمياءمحاسن صادق عباس مجيد ال شيخ حسين104

الكيمياءمحمد عبدهللا جاسم معارج المحيسن105

الكيمياءمحمد قاسم زاير جوي106



الكيمياءمحمد مكي علي مطلك رويح107

الكيمياءمروه عبدالحسين رديسان مشاي البوعوض108

الكيمياء (موازي  )مريم جاسب جابر علي 109

الكيمياءمريم عيسى عباس جاسب المنصور110

الكيمياءمقتدى مؤيد عبد علي مطرود االسدي111

الكيمياءمنتظر بهاء الدين عبدالخضر جلوب112

الكيمياء (موازي  )منتظر بهاء الدين عبدالخضز جلوب 113

الكيمياءمنى ماجد محمد تقي المظفر114

الكيمياءمهدي عبد لهمود عبود115

الكيمياءمؤمل عبدالعزيز عباس عبود النابت116

الكيمياءميعاد ناظم صبيح عبدالحسن الشغاتي117

الكيمياءندى مبارك مهلهل ناهي الصالحي118

الكيمياءنرجس طالب مرتضز احمد119

ي عبد الجبار المنصور120 الكيمياءنىه اسعد صي 

الكيمياءنور الهدى قضي شعالن جواد الشاوي121

الكيمياء (موازي  )نور حامد قاسم جابرال جابر 122

الكيمياءنور حليم صالح محمد الفالح123

ي124
الكيمياءنور حيدر نور حسن الحساتز

الكيمياءنور صباح نوري حميد125

الكيمياءنور غالب عاشور صبار السعد126

الكيمياءنوره رعد هاشم موحي المالكي127

ي128
الكيمياءهاجر حيدر وصيوح عبيد الحلفز

ي129
الكيمياءهدى محمد عبد الرضا اعناية الكطرتز



القسماالسمت

علوم الحياةابرار كاظم جي  غافل1

ي خي  هللا نض2
علوم الحياةاحمد سبي 

علوم الحياةاخالص علي عبود جخيور المياحي3

علوم الحياةارسار رحمان كاظم حسن محمد علي4

علوم الحياةاطياف حسن مهدي يعقوب حسون5

علوم الحياةاطياف نافع عبد الرضا عبد المسلم6

علوم الحياةاالء قاسم صالح جاسم الطوينات7

علوم الحياةامنه رحيم خزعل مصاول الصي 8

علوم الحياةايات جعفر صادق حرد9

ي10 علوم الحياةايات رحيم حسن مالح 

ي11 علوم الحياةاية حسن محمد فزع العقات 

ز محمد الحكاك 12 علوم الحياة (موازي  )اية عرفان علي حسي 

علوم الحياةبتول جبار خلف محمد القره غولي13

علوم الحياةبتول حيدر عبد الرزاق مناحي ال محسن14

علوم الحياةبتول صباح بنيان يزاع15

علوم الحياة (موازي  )بتول علي حميد صنكور 16

علوم الحياةبتول نزار اسماعيل باهض الديرادي17

علوم الحياةبنت الهدى احمد سعيد حنون السعيد18

ز جعفر كاظم يوسف19 علوم الحياةبني 

ز شهاب احمد عطوان ديراوي 20 علوم الحياة (موازي  )بني 

ز عالء فالح حسن21 علوم الحياةبني 

ز22 علوم الحياةتبارك فرقان صالح عبدالحسي 

ز23 علوم الحياةحسن احمد حسن حسي 

ز سفي  بهلول سلمان ال سلمان24 علوم الحياةحسي 

علوم الحياةحمزة عبدالرحمن كاظم عاصي25



ز جعفر عبدالزهرة هادي الجابري26 علوم الحياةحني 

علوم الحياةخديجة صبيح جراد ضاحي الرسن27

علوم الحياةرابحة نوري عبدالقادر جاسم28

ز اليوسف29 علوم الحياةرحمن رشيد علي عبدالحسي 

علوم الحياةرقية علي ساجت جياد ال غشيم30

علوم الحياةرقية نعمان علي احمد المياحي31

علوم الحياةرواء اسحاق محسن عبدهللا32

ي33
علوم الحياةرواء كاظم عوده حسن الذويخز

ي34
ز حاوي الضايفز علوم الحياةريم كامل حسي 

علوم الحياةزهراء حسن حمود رضا الجزائري35

ي السعيدي 36
ز خلف حسوتز علوم الحياة (موازي  )زهراء حسي 

علوم الحياةزهراء حيدر مزهر مهلهل37

ز المظفر38 علوم الحياةزهراء حيدر مهدي محمد حسي 

علوم الحياةزهراء خالد خزعل وادي الدري    ج39

علوم الحياةزهراء داخل عبيد دخيل40

علوم الحياةزهراء سعيد رحيم خضي  العلي41

امه محمد غيث42 علوم الحياةزهراء رسر

علوم الحياة (موازي  )زهراء عباس عبدالسادة عبدالوهاب الكنعان 43

علوم الحياة (موازي  )زهراء عبدالرزاق عبد عباس 44

علوم الحياةزهراء عبدالكريم حسن حمزة45

ي46
ز
علوم الحياةزهراء علي يصغ خلف الصواف

ي47 علوم الحياةزهراء محمد عيدان ارحيمة السفي 

ي48
علوم الحياةزهراء نزار عبد الواحد طاهر القطراتز

علوم الحياة (موازي  )زهراء هالل جابر علي حسن 49

علوم الحياةزهراء وليد جاسم حاذور الصالخي50

علوم الحياةزينب جاسم دهوش مكطوف الشاهر51

علوم الحياةزينب حسن محسن الزم المنصوري52



ي مرزوق محسن فيصلي53 علوم الحياةزينب صي 

علوم الحياةزينب عبدالرزاق محمد خضي 54

ي55
علوم الحياةزينب علي مراد عناد الحمداتز

ي56
علوم الحياةزينب فائق دعيس حلبوص الكنعاتز

علوم الحياةزينب نعيم حيدر بداي االسدي57

علوم الحياةسارة باسم عبدالكريم شنون الخليفة58

علوم الحياةساره طارق كاظم خضي  ال عبدالحسن59

ز البويضي60 علوم الحياةساره محسن كاظم حسي 

ز61 ي هليل حسي  علوم الحياةسجاد حرت 

فاوي62 علوم الحياةسجاد سعد طاهر فرحان المشر

علوم الحياة (موازي  )شمس عبدالكريم عبدالحميد خالد 63

علوم الحياةشمس فالح جميل اسماعيل العبودي64

علوم الحياةشهد حبيب عبد الرزاق محسن الفهد65

ي66
علوم الحياةشهالء عباس ارحيم عليوي النيكاتز

علوم الحياةشيماء عباس شياع رحيم67

علوم الحياةصالح جواد عبدالرضا صالح68

علوم الحياة (موازي  )ضخ يعقوب مهجر كريم العقيل 69

علوم الحياةطالب جبار عطية كميهان العبادي70

علوم الحياةعباس مهند كريم سنيح71

ي72 ي ابراهيم خليل العطي 
علوم الحياةعبدهللا هاتز

ي73 ز جي  الدراح  علوم الحياةعذراء فالح حسي 

علوم الحياةعذراء محمد عطشان جاسم النض هلل74

علوم الحياةعلي جميل عبد الحسن جابرالفهد75

علوم الحياةعلي خالد رحمن ضهد الحسناوي76

علوم الحياةعلي رضا مالك حامد عبدالرحيم السعدون77

علوم الحياةعلي ستار جبار حواس الراشد78

 ضيدان العلي79
ز علوم الحياةعلي عبداالمي  عبدالحسي 



علوم الحياةعلي كريم محمد علي الزيدي80

علوم الحياةعلي مشتاق طالب كامل81

علوم الحياةعلياء ضياء ثامر خلف الصبيح82

ز83 علوم الحياةغدير هادر مطرود كاظم ال بوحسي 

ي84
علوم الحياةفاطمة جبار لفته جابر الحلفز

علوم الحياةفاطمة عادل عبد عوده الزيداوي85

علوم الحياةفاطمة علي قاسم عزيز البشي 86

علوم الحياة (موازي  )فاطمة قضي الزم مجيد 87

علوم الحياةفاطمة ميثم عباس مهدي88

علوم الحياةفاطمه جواد حسون صباح الزيدي89

علوم الحياةفاطمه علي هاشم محمد الزيدي90

علوم الحياةفاطمه محمد جاسم داغر الوحيد91

ز كنو92 علوم الحياةقاسم سعد حسي 

علوم الحياةلمياء احمد حيال حميد الزيدي93

علوم الحياةمحمد سعيد حمود الفرطوىسي94

علوم الحياةمروة احمد توفيق علي95

علوم الحياة (موازي  )مروة رائد لطيف رسن 96

علوم الحياة (موازي  )مروة عبدالجواد لفته عبدالرضا 97

علوم الحياةمريم سعدوم الزم صنكور البومتيح98

 محمد جاسم علي العبودي99
علوم الحياةمصطفز

علوم الحياةمنال علي نارص جاست الخالدي100

علوم الحياة (موازي  )مها زكي عبدهللا غركان الديراوي 101

ي العباىسي102 ي صي 
علوم الحياةندى الزهراء جواد هاتز

ز فاضل المناحي103 علوم الحياةنرجس عواد عبد الحسي 

ز104 ز الحسي  علوم الحياةنرجس فؤاد سالم حسي 

ي105
علوم الحياةنور الهدى محمد شناوة حميدي الكناتز

علوم الحياةنور حسن عبد السادة عبد الوهاب106



علوم الحياةنور زهي  امجد عبد العزيز السالم107

علوم الحياةنور محمد ابراهيم عبد108

علوم الحياةنوره علي هاشم خزعل109

ي110
ز السكييز علوم الحياةهبه محمود هاشم حسي 

علوم الحياةهجران ضخ مهدي خلف المياحي111

ي112 علوم الحياةهديل فاضل صيوان ديون ال عبدالني 

ي113
ز محمد السكييز علوم الحياةهيام بدر عبد الحسي 

علوم الحياةوسام علي حياوي هاشم الزاملي114

ز احمد عبدالحميد عبدالرزاق الحسن115 علوم الحياةياسمي 

ي116
علوم الحياةيوسف رائد فاضل عباس سته ميز

علوم الحياةيوسف عادل يعقوب يوسف البكر117



القسماالسمت

الرياضياتاحمد حيدر عطيوي كشيش البو هالل1

الرياضيات (موازي  )اخالص سالم مهوس مرزوك 2

الرياضياتاسراء عباس وحيد رسن الخليفاوي3

الرياضياتاسعد محمد عوده صفوك العزيز4

الرياضياتاسماء مرتضى دواي كاطع5

الرياضياتاالء عباس فيصل الزم المالكي6

الرياضياتام البنين علي جاسب المياحي7

الرياضياتامنه ستار طاهر صالح السعيدي8

الرياضياتايات حاتم جبر طعمة الصرايفي9

الرياضياتايات حيدر حسن محمد عكله10

الرياضياتايات خضر واجد زهر االسدي11

الرياضياتايات علي جابر عبدالحسين ال حلوة12

الرياضياتايات ماجد ثامر سلطان المحمد13

الرياضياتايات مهدي عبدهللا عطية14

ان جاسم 15 الرياضيات (موازي  )ايمان محمد جي 

الرياضياتبتول فالح جواد كاظم القطراني16

الرياضيات (موازي  )بتول وسام شاكر محمود 17

الرياضياتبنين جاسم عبدالرضا كاطع االسدي18

الرياضياتبنين عجيل محمد علي العطبي19

الرياضياتبنين هادي فليح حسن20

الرياضياتتهاني هادي جبار كاطع الوادي21

الرياضياتجنة حسين علي شخيمت الثامر22

الرياضيات (موازي  )جواد كاظم قاسم جابر 23

الرياضيات (موازي  )حسام فيصل خشن البوصالح 24

الرياضياتحسن صاحب عاصي ظاهر25



الرياضياتحسن صمد عزيز عبود الجبر26

الرياضياتحسن ضياء حسن سفيح27

ز جعفر المجرن 28 الرياضيات (موازي  )حسن فراس عبدالحسي 

الرياضياتحسين حمود عفريت جالي العبودي29

الرياضياتحسين رزاق علي جبر الموسوي30

الرياضياتحسين رعد رزاق جازع الصالحي31

الرياضياتحسين عدي عبداالمير فيصل الحسن32

الرياضياتحسين عمار حياوي عواد33

الرياضياتحنان فاضل محمود جاسم المختار34

الرياضياتحوراء جبار خميس حمود الشاوي35

الرياضياتحوراء حبيب راشد علي الحساوي36

الرياضياتحوراء ضياء عبد الرحيم حسين37

الرياضياتحوراء عامر ناصر خضير العيداني38

الرياضياتحيدر فالح حسن مهدي المنصور39

الرياضياتخديجة ورور مطرود صحن الزحيمي40

الرياضياتدعاء عبدالحاكم عبدالحي شبيب العباس41

الرياضياتراجي صادق هاشم خليل42

الرياضياترغد عادل عبدالرضا جاسم الجبوري43

الرياضياترقية حمد جاسم عودة الذياب44

الرياضياترقية موسى هاشم عيسى العلي45

الرياضياترملة قاسم محمد حسين46

الرياضياتروان عوده عباس شنين العلياوي47

الرياضياترياض حسين جواد كاظم الكاظم48

الرياضياتزهراء جمال عبدالكريم رحيم49

الرياضياتزهراء ريسان نايف عبيد المياحي50

الرياضياتزهراء عدنان محمد حميد الشريفي51

الرياضياتزهراء علي حسين وارد السعيد52



الرياضياتزهراء محمد جاسب خزعل المنصوري53

الرياضياتزهراء محمد عبد علي نجم الرياني54

الرياضياتزينب امير عويد صوين السعيدي55

الرياضياتزينب ثامر جبر حلبوص الجبر56

الرياضياتزينب حيدر عبد الرضا علي النجم57

الرياضياتزينب حيدر علي غانم الشويل58

الرياضياتزينب رزاق علي غانم الزيدي59

الرياضياتزينب علي عبداالمير جاسم القطراني60

الرياضيات (موازي  )زينب فائز سعود محينة الحمودي 61

الرياضياتزينة علي غازي جاسم62

الرياضياتزينة علي مالك جدوع البوسويلم63

الرياضياتسارة حسن حاجم بريدي الماجدي64

الرياضياتساره عبدالعظيم صابر حمود السلطان65

الرياضيات (موازي  )سبأ حيدر نعمة عزيز 66

الرياضياتسعاد حيدر سرحان خلف67

الرياضياتسعد محمد غانم جراد الطائي68
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