
درجة التنافسي من 100القناةالقسماالسم
26.5النفقة الخاصةالرياضياتاحمد زمان عبد الصاحب جاسم

33.25السجناء السياسيينالرياضياتاسعد جاسم طاھر زغير

34.75العامةالرياضياتأسماء خوام عبد الرحمن إبراھيم

غالعامةالرياضياتحارث مثنى عبد الرزاق فرج

37العامةالرياضياتدنيا عبد الرضا أبو شنه حسين

24.5العامةالرياضياتدنيا عالوي جروان حمادي

32.25العامةالرياضياتدنيا محي حيدر زين العابدين

غالنفقة الخاصةالرياضياترعد فالح حسن عبود

33.25ذوي الشھداءالرياضياتسامر عدنان جبير جمر

22العامةالرياضياتستار موزان حسن يوسف

44.5العامةالرياضياتشيماء حسين صالح فرج

50.25ذوي شھداء الحشدالرياضياتشيماء نوري عبد الرضا زبون

38.5النفقة الخاصةالرياضياتصادق حمد هللا ناجي سلطان

60العامةالرياضياتعامر إسماعيل مصطفى سعيد

43.5العامةالرياضياتعبير جبار سعيد جبر

19العامةالرياضياتعماد فرھود محي مصجر

26.5العامةالرياضياتعمار عادل صالح سبتي

32.5العامةالرياضياتفاتن عباس احمد علي

31.75العامةالرياضياتمروة صالح عبد الھادي محي

54.75تعويض متضررينالرياضياتمنال غسان احمد أيوب

50النفقة الخاصةالرياضياتمنال ھاشم إبراھيم عبد

35.25العامةالرياضياتنور سالمه شحده علي

40.75العامةالرياضياتنوفل شاكر كاظم عاشور

12.5العامةالرياضياتھمس منعم عبد الكاظم عبد الحسين

25العامةالرياضياتھيثم محمد حسين صالح

35.75تعويض متضررينالرياضياتوقاص بتال جبير عبد هللا

23.125العامةالفيزياءاحمد إبراھيم جواد كاظم

34.625العامةالفيزياءاحمد جمعة حبيب سالم

18.75العامةالفيزياءاحمد صادق عثمان علي رضا

35.375العامةالفيزياءاخالص مجيد حميد عباس

31.625العامةالفيزياءازھار كاظم سدخان عزيز

غالعامةالفيزياءافنان علي حسين دمن

غالعامةالفيزياءانس محمد صالح قاسم عباس

18.75العامةالفيزياءثامر حسن علي مصطاف

29.375العامةالفيزياءجمانه كريم بريھي مھدي

30العامةالفيزياءحازم خيون علك غيالن

29.25العامةالفيزياءحسين علي كعيد طويرش

32.25العامةالفيزياءحيدر حسين حمود محمد

34العامةالفيزياءحيدر فاھم صابر جاسم

35.625العامةالفيزياءخضير عباس قنبر كريم

33.75النفقة الخاصةالفيزياءرائد عبد الحسين ذياب سرحان

35.25العامةالفيزياءرسول عبيد سليم سعود

30.25ذوي الشھداءالفيزياءروابي عبد الرزاق خماس ارزيج

34.25العامةالفيزياءشيماء حسين امين عزيز

36.25العامةالفيزياءشيماء نعمان إسماعيل إبراھيم

42.375العامةالفيزياءضحى عبد الكاظم عبد العباس شياع

38العامةالفيزياءعباس فاضل ھادي محمد

31العامةالفيزياءعلي جابر يوسف شايع

57.5العامةالفيزياءعلي عبيس محسن عيسى



51.5العامةالفيزياءعلي كاظم وداي تويلي

32.25العامةالفيزياءعمار شاكر ھادي عبد الحميد

24.25العامةالفيزياءعمار عبد هللا غني خضير

30.375العامةالفيزياءفيصل جبار كاظم نذير

34.125العامةالفيزياءقصي عبد هللا محمد ناموس

24.875العامةالفيزياءقيس كامل مرزا حمزة

23العامةالفيزياءكرار مھدي طالب باقر

45.875السجناء السياسيينالفيزياءكرار ناظم معتوق عراك

47.625العامةالفيزياءمحمد لطيف جبار حسن

17.125العامةالفيزياءمحمد ھاشم محمد فرج

42.75العامةالفيزياءمروة محمد جاسم حسن

37.5العامةالفيزياءمروه علي شمس طعمه

35.625العامةالفيزياءمصطفى ضياء جعفر احمد

41.875العامةالفيزياءمنار ضياء سالم محمد

39.75العامةالفيزياءمنتظر إسماعيل رحمه سلمان

31.25العامةالفيزياءمؤيد عبد هللا محمد عباس

31العامةالفيزياءنورا محمد سليم حسن

غالعامةالفيزياءھالة كاظم حسن زامل

43.875العامةالفيزياءھبه نوري ذاكر محمود

34.75العامةالفيزياءھديل طارق حمد احمد

56تعويض متضررينالكيمياءاحمد نور حميد علي

24العامةالكيمياءارشد عبد علي شھاد محيسن

59العامةالكيمياءامير راضي سلطان علي

39العامةالكيمياءاياد شالكه فضاله موزان

41العامةالكيمياءبسمة سعدي طالب عبد الحسين

34العامةالكيمياءبيداء احمد عبد محمد

32العامةالكيمياءرسل عزيز جعفر سلمان

49النفقة الخاصةالكيمياءرعد راضي خريبط مجلي

33تعويض متضررينالكيمياءرغد حمدان عبد الغفور سلمان

35العامةالكيمياءروى محسن محمد تقي حسين

24العامةالكيمياءزھراء عبد العزيز تركي عبد

36العامةالكيمياءزينب ماجد سالم حسين

37العامةالكيمياءسعد محمد حسن محمد

26العامةالكيمياءسناء رجب باقر حمودي

51ذوي الشھداءالكيمياءطيف ذياب كزار سالم

35العامةالكيمياءعباس كريم محمد صادق سعيد

25العامةالكيمياءعزيز حسين جاسم محمد

47العامةالكيمياءعلي مضر عبد الكريم فيصل

35العامةالكيمياءعلياء عبد الرزاق محمد سعيد

27السجناء السياسيينالكيمياءعمار فرمان عبود لفته

32العامةالكيمياءعمر مبارك محمد مصطفى

25تعويض متضررينالكيمياءغسان جبار شدھان زنبور

25النفقة الخاصةالكيمياءقاسم مزبان صالح مسلم

53العامةالكيمياءلبنى حازم نصيف جاسم

44العامةالكيمياءمحمد مھدي سامي جابر عباس

38ذوي الشھداءالكيمياءمي جودة كريم شندي

44النفقة الخاصةالكيمياءنبراس عبد األمير عبود نجم

35العامةالكيمياءنھلة فتحي مكي محمد

38العامةالكيمياءھناء عبد الحسين زبون عبد هللا

60العامةعلوم الجواسراء سالم دوحي علي



55العامةعلوم الجواسيل داود سلمان نعمة

غالعامةعلوم الجودينا طارق كامل عويد

84العامةعلوم الجوذر انتصار بكر شكر

65العامةعلوم الجوزھراء موسى حسن خالد

64العامةعلوم الجوصفاء جاسم محمد عبد الحسن

77العامةعلوم الجوضحى صباح زعيتر سلمان

63العامةعلوم الجوعقيل غازي مطر كرم

38.5العامةعلوم الجوعلي سعدون زاجي طاھر

48العامةعلوم الجوعلياء فالح مجمان لفته

61العامةعلوم الجوغسق ھاشم صادق

47العامةعلوم الجومروه عيسى عبود موسى

32.5العامةعلوم الجومروه مزھر حسن عبد هللا

53العامةعلوم الجومصطفى محمد رشيد سعيد

60.5العامةعلوم الجومياسة علي عبد الرضا بداي

40العامةعلوم الجوھند خالد محمد عباس

35.87العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةازھار جبار بوھان خنيصر

22.62العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةانوار كاظم حسين نصيف

55.12العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةأنور جابر فيصل جابر

42.75العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةرشا حاتم شايع محمد

38.5العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةساره صادق عبد الحسين سبع

45.75العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةسوزان عبد الرحيم حسن مھدي

52.12العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةسيف مزعل عبد عبد الحسين

30.75العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةشھرزاد احمد خلف محمد

34.75العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةضواء محمد صالح عبد الوھاب

48.12العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةعلي مكي حمد عبد علي

46.87العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةفاطمة سمير عبد الرزاق داود

48.62العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةلمى سليم حاجم فرحان

35.56ذوي الشھداءعلوم الحياة/أحياء مجھريةمحمود عبد حمزه مھدي

36.37العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةمھا ھاني توفيق حسن

59.25العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةنور نعيم خوين تولي

52.62العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةھالة عباس جاسم كمبار

27.5العامةعلوم الحياة/حيواناحمد حسن صاحب محمد

32.5العامةعلوم الحياة/حيواناسراء سليم عبد الزھره علوان

39.68العامةعلوم الحياة/حيواناالء حاتم ذنون محمد

39.68العامةعلوم الحياة/حيواناالء سعدي عبود جاسم

41.56العامةعلوم الحياة/حيوانايفان حميد سليمان رضا

45.18العامةعلوم الحياة/حيوانحسنين سمير مسلط عالوي

34.68العامةعلوم الحياة/حيوانرشا إبراھيم سلمان يديم

49العامةعلوم الحياة/حيوانرھام نجم عبد كريم

24.37العامةعلوم الحياة/حيوانزينب رشيد حميد عبد الكريم

46.87العامةعلوم الحياة/حيوانعال ھوال جاسم ھذال

34.75العامةعلوم الحياة/حيوانعلي سمير عبد الغني ھويدي

38.18العامةعلوم الحياة/حيوانعلياء فاضل سعيد ھاشم

33.12العامةعلوم الحياة/حيوانقتيبة حمادي محمود علوان

23.12العامةعلوم الحياة/حيوانمصطفى كاظم مالخ عزيز

50.62العامةعلوم الحياة/حيواننصير خليل عبد عباس


