
درجة التنافسي من 100القناةالقسماالسم

36العامةالحاسوباسراء عبد الستار كاظم رميض

29النفقة الخاصةالحاسوباسراء عبد المحسن شريف حسين

21النفقة الخاصةالحاسوباسراء محمد عزيز فياض

25العامةالحاسوباصالة كريم خضير شذر

45العامةالحاسوباالء حسين علي فرج

32العامةالحاسوبايمن عايد احمد عبد

21النفقة الخاصةالحاسوبثائر غياض ثجيل ثامر

16النفقة الخاصةالحاسوبحارث عبد هللا فدعم نجم

15تعويض متضررينالحاسوبحسن جودة عودة سعد

26تعويض متضررينالحاسوبحيدر شامل حامد مھدي

17النفقة الخاصةالحاسوبذو الفقار فارس علي حسين

34العامةالحاسوبرسل رضا محمد علي ھاشم

39العامةالحاسوبرسل الزم محمد حسين

32النفقة الخاصةالحاسوبرياض حسين جبار حسين

43العامةالحاسوبزھراء نجم عبد عطية

25النفقة الخاصةالحاسوبزينة ربيع خلف صالح

25النفقة الخاصةالحاسوبسارة حسن علي عباس

27العامةالحاسوبسالي عبد األمير جبار زاجي

37العامةالحاسوبسمر منعم عبد الرحيم إبراھيم

29العامةالحاسوبشھد جبار سعيد عيسى

23النفقة الخاصةالحاسوبشيالن شمس الدين احمد مراد

37العامةالحاسوبصفاء فؤاد حسن علي

23النفقة الخاصةالحاسوبطالب ھدير طالب إبراھيم

41النفقة الخاصةالحاسوبعامر جلوي محمد ريحان

43العامةالحاسوبعلي حسين محمد علي حسين

21النفقة الخاصةالحاسوبعمر عبد الرزاق محمود عوده

40العامةالحاسوبلقاء محمد شوحي كريدي

21العامةالحاسوبلمياء ناجي خليل إسماعيل

19النفقة الخاصةالحاسوبليث محمد عبد األمير حسين

50العامةالحاسوبمثنى صالح مھدي عباس

38العامةالحاسوبمحمد حمزة عبيد غراوي

32النفقة الخاصةالحاسوبمحمد سلمان علو حماد

41النفقة الخاصةالحاسوبمحمد قاسم حسين ناعور

24العامةالحاسوبميس سعد عبد العزيز ياسين

18النفقة الخاصةالحاسوبناھدة عبد الحسين كاظم مريخ

34النفقة الخاصةالحاسوبنور شاكر حميد حسن

21النفقة الخاصةالحاسوبھبة خضير عباس محمد

37العامةالحاسوبھدير سعدون طه ياسين

25.75العامةالرياضياتابتھال عبد الحسين علوان حمد

21ذوي الشھداءالرياضياتاحمد جاسم محمد مطلك

34.5تعويض متضررينالرياضياتاحمد خلف عيسى حسن

45العامةالرياضياتاسراء عباس منشد قاسم

29العامةالرياضياتاسراء لؤي جمعة كاظم

42العامةالرياضياتاسيل عبود جواد كاظم

19.5النفقة الخاصةالرياضياتانعام علي عباس علوان

33النفقة الخاصةالرياضياتحسام حسون جواد كاظم

23.5ذوي الشھداءالرياضياتحسن حمد جواد كاظم

20.75النفقة الخاصةالرياضياتحسين عبد هللا جعفر ھادي

28.75العامةالرياضياتحنين عباس صالح محمود



26.75النفقة الخاصةالرياضياتخضير عبيس كاظم صالح

41.25العامةالرياضياتدعاء كاتب جاسم محمد

22.5العامةالرياضياترغدة احمد صالح محمد

18.5العامةالرياضياترنا راجب عاتي منصور

28تعويض متضررينالرياضياترؤى موفق طالب مجيد

27.5العامةالرياضياترياض علي حسين امين

46.75العامةالرياضياتريام باسم عبد المجيد علي

19.25العامةالرياضياتسحر عبد الحق إسماعيل عبد الجبار

29.5النفقة الخاصةالرياضياتسرى ماجد عبد الرزاق احمد

28.75العامةالرياضياتصباح سعدي عبد الصاحب عبد الحسين

28.75السجناء السياسيينالرياضياتعالء صباح حميد صكبان

14.25النفقة الخاصةالرياضياتغالب حميد حسن والي

29العامةالرياضياتغفران علي غضبان محمود

24.75العامةالرياضياتفاطمة احمد موسى محمد

23العامةالرياضياتليث حسين علوان محمود

36.25العامةالرياضياتمحمد عبد الخضر جابر عطية

17.25النفقة الخاصةالرياضياتمروه حازم ذنون يونس

16.5النفقة الخاصةالرياضياتمھا مجيد إبراھيم رحيم

50.5العامةالرياضياتناديه كاظم حمادي سالمه

28.75النفقة الخاصةالرياضياتنبراس ياسر خضير نوار

28.25العامةالرياضياتھدى حسين عبد نعمة

22النفقة الخاصةالفيزياءاسراء كريم جاسم محمد

31النفقة الخاصةالفيزياءالرباب علي زين العابدين عبد المطلب ھاشم

24.77العامةالفيزياءانسام احمد منصور حسين

40.22العامةالفيزياءباسم رحيم كاظم حسين

38.88تعويض متضررينالفيزياءحارث مثنى احمد جعفر

27.55النفقة الخاصةالفيزياءرواسي اياد محمد موسى

28.33العامةالفيزياءسارة جواد كاظم عبد الحسين

40.33العامةالفيزياءعلي منذر صبري غيدان

32.66العامةالفيزياءعلياء عبد هللا عريبي شندل

26.66العامةالفيزياءفاطمة قاسم عبد المجيد إبراھيم

35.33العامةالفيزياءفالح حسن علي حسن

35.11العامةالفيزياءكاظم كامل مشكور كاظم

33.66السجناء السياسيينالفيزياءمازن عباس عليوي عجيل

47.77العامةالفيزياءمحمد حسن خنجر يوسف

32.33ذوي الشھداءالفيزياءمريم يحيى عبد هللا حمادي

37.66العامةالفيزياءمعتز احمد جاسم مجيد

33.33العامةالفيزياءنادية علي عبد خضير

37.66العامةالفيزياءنمير احمد محسن عبود

34.22العامةالفيزياءھشام جالل ناصر حسين

42.22العامةالفيزياءياسر اياد كاظم شاطي

41النفقة الخاصةالكيمياءابتھال اسحق جواد حسن

39العامةالكيمياءاحمد حيدر صادق حسين

22تعويض متضررينالكيمياءأسامة نجاح مھدي كاظم

35النفقة الخاصةالكيمياءبسمة عصام جاسم عبد هللا

17النفقة الخاصةالكيمياءجعفر منعم عبد األمير سعيد

33العامةالكيمياءحسين رزاق طالب علي

32العامةالكيمياءدعاء نجم عبود جاسم

40النفقة الخاصةالكيمياءدعاء نعمه محسن لفته

48العامةالكيمياءدنيا عبد الجبار ستار احمد



34ذوي الشھداءالكيمياءرحمة ھبة هللا حمزة عبد

32العامةالكيمياءرواء خميس مطر جاسم

47العامةالكيمياءرياض كريم حميد حسن

40العامةالكيمياءزھراء ماجد إسماعيل جاسم

26تعويض متضررينالكيمياءزينب محمد حبيب خالد

27العامةالكيمياءزينب محمد ياسين احمد

40العامةالكيمياءسارة عبد الناصر حاتم شفي

29العامةالكيمياءساره جواد عبد عاصي

28النفقة الخاصةالكيمياءسرى سعد جبار قاسم

27النفقة الخاصةالكيمياءضحى خليل إبراھيم حسن

37تعويض متضررينالكيمياءعبد الرحمن ماھر فھد سكران

49العامةالكيمياءعلي حازم حسن ھالل

35العامةالكيمياءعلي كريم جواد جالي

32العامةالكيمياءغسان جنان عبد اللطيف جبارة

39تعويض متضررينالكيمياءمحمد ماجد خزعل لفتة

23العامةالكيمياءمصطفى ھاشم صالح ھاشم

19النفقة الخاصةالكيمياءميس جواد كاظم لعيبي

26النفقة الخاصةالكيمياءنبراس صباح محمد احمد

54العامةالكيمياءندى قاسم كاظم جواد

32العامةالكيمياءنور طارق محمد ملك

39العامةالكيمياءنور فيصل ھاشم عباس

28العامةالكيمياءھدير فائز خليل إبراھيم

55العامةالكيمياءھند جمعه سلمان حمادي

20ذوي الشھداءالكيمياءھيفاء عبد هللا صالح محمد

14النفقة الخاصةالكيمياءوالء محمد كريم فرحان

36النفقة الخاصةالكيمياءياسر جاسم داود سلمان

36ذوي الشھداءالكيمياءياسر محمد كاظم علي

64.5العامةعلوم الجواسامه سمير نظام علوان

41العامةعلوم الجوحنين قصي اديب عبد الكريم

23.5العامةعلوم الجودعاء حازم كاظم مجيد

56.5العامةعلوم الجودعاء محمد يوسف خرموش

29.5العامةعلوم الجودنيا قاسم حمود عبد

49العامةعلوم الجورسل عبد المناف رضا راغب

54العامةعلوم الجوسوما جمال الدين محمد محمود

33العامةعلوم الجوشھد عبد الرزاق علي عبد العباس

61.5العامةعلوم الجوعلي جواد جعفر حسن

66.5العامةعلوم الجومصطفى ثامر عبد األمير ثامر

68.5العامةعلوم الجوميس عباس علي محمد

24.5العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةاحمد عبد الكاظم باني جاسم

42.5العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةاحمد عالء حسين محمد

31تعويض متضررينعلوم الحياة/أحياء مجھريةاستبرق محمد مجيد سلمان

62العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةاسراء سعد عبد حسن

45.45النفقة الخاصةعلوم الحياة/أحياء مجھريةاسراء كاظم شنيور ايدام

56.5العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةاسعد احمد محسن محمد

26النفقة الخاصةعلوم الحياة/أحياء مجھريةاليان منذر غازي صالح

47.75تعويض متضررينعلوم الحياة/أحياء مجھريةانتصار حسين عبد الحميد حمودي

51.15العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةانعام خالوي مانع محيسن

48.25العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةاية احمد عبد الفتاح محمود

47.25العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةاية علي سليم حميد

38.25العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةأطياف قاسم كلخان موزان



39.25النفقة الخاصةعلوم الحياة/أحياء مجھريةبارق عبد الرحمن خماس سھيل

47.8تعويض متضررينعلوم الحياة/أحياء مجھريةبراء فيصل جبار جودة

35.37العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةثائر خلف خشن فرج

43.95تعويض متضررينعلوم الحياة/أحياء مجھريةحنين علي إبراھيم علوان

38.45النفقة الخاصةعلوم الحياة/أحياء مجھريةحوراء سمير رحمه حسن

46.05النفقة الخاصةعلوم الحياة/أحياء مجھريةخالد راھي حسون عبود

59.15العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةرانيا حسن حسين سعيد

49.95العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةرباب محمد عبود حشوش

45العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةرسل عطية حسن خلف

51العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةرسل عماد عبد الحسن عسكر

37.75العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةرواء رزاق ساجت سلمان

39العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةزھراء جبار ديوان كطوف

52.75ذوي الشھداءعلوم الحياة/أحياء مجھريةزھراء عباس صحن محمد

33.5العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةزھراء عبد الكريم عبيد محي

21.1العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةسارة حافظ حسن سفيح

49.25العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةساره صالح احمد حسن

61العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةسجى خالد حياوي خشان

34.75تعويض متضررينعلوم الحياة/أحياء مجھريةسھا شاكر محمود جاسم

46.2العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةسھام عباس جبر الحسين

42.75العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةسيناء نوري حسين محمد

32.75العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةعال عامر جاسم محمد

38النفقة الخاصةعلوم الحياة/أحياء مجھريةعلي جمعة كريم عزيز

60العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةعلي حسنين علي داود

24.95النفقة الخاصةعلوم الحياة/أحياء مجھريةعلي سلطان معله عبيد

56.75العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةعلي فاخر ھاشم روفة

58.75العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةغفران ناظم عبد الحر عبد الكاظم

46.25تعويض متضررينعلوم الحياة/أحياء مجھريةفائزة عبد الخضر جاسم عواد

59.1النفقة الخاصةعلوم الحياة/أحياء مجھريةقصي عبد الوھاب خلف حسين

34.05العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةقيس إبراھيم عبيد درب

23.5العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةكرار صالح حسين جابر

46.75النفقة الخاصةعلوم الحياة/أحياء مجھريةمحسن عمران محمد شيره

32.25العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةمنال محمد فياض فرج

37.5العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةميامي سبع شعبان خلف

20.5العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةنور احمد حميد جاسم

43.5العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةنور الحسن نعمان كاظم ياسين

27.1النفقة الخاصةعلوم الحياة/أحياء مجھريةھديل عبد األمير جالب عاصي

36.8العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةھناء نعيم علي عطية

43.3العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةوسن حبيب جواد راضي

45.95النفقة الخاصةعلوم الحياة/أحياء مجھريةياسين عبد الجبار إبراھيم امين

49.05العامةعلوم الحياة/أحياء مجھريةياسين محسن عزيز سلمان

36العامةعلوم الحياة/حيوانامنه صادق جعفر لولة

35.5العامةعلوم الحياة/حيواناية حسين محمود علي علي

49.25العامةعلوم الحياة/حيواناية عبد الرسول عبد محمد

32.5النفقة الخاصةعلوم الحياة/حيوانايالف زھير حميد صالح

52.5العامةعلوم الحياة/حيوانايمان طاھر حسين بريج

34العامةعلوم الحياة/حيوانحسام رضا علوان احمد

غالعامةعلوم الحياة/حيوانحسن سامي حسن محمود

26.75النفقة الخاصةعلوم الحياة/حيوانحسن كريم مكلف حسن

39.5العامةعلوم الحياة/حيوانحلية كنعان محمد رحيم

46.75العامةعلوم الحياة/حيوانحنين علي كريم جمعة



38.5العامةعلوم الحياة/حيوانرشا ممدوح عطا هللا فيحان

41العامةعلوم الحياة/حيوانرغد خليل إبراھيم خلف

45العامةعلوم الحياة/حيوانرغدة علي محمد سلمان

31.5العامةعلوم الحياة/حيوانرفل محمد صالح ھاشم صالح

31.75العامةعلوم الحياة/حيوانزھراء احمد فؤاد جواد

41.75العامةعلوم الحياة/حيوانزھراء سعدي علي عبد الرضا

45.25العامةعلوم الحياة/حيوانزيد خالد احمد صالح

29ذوي الشھداءعلوم الحياة/حيوانزينب حسين شنيشل طعيمة

37.5النفقة الخاصةعلوم الحياة/حيوانزينب سمير سبتي جاسم

58.75العامةعلوم الحياة/حيوانسالي ھاني عبد الخالق لفتة

39.25العامةعلوم الحياة/حيوانسجى عبد الكريم عبود جبل

55.75العامةعلوم الحياة/حيوانسھاد حمزة محمد علي عزيز

24النفقة الخاصةعلوم الحياة/حيوانشيماء حسين عبد سلمان

43العامةعلوم الحياة/حيوانعبد الرحمن احمد شريف احمد

26.5العامةعلوم الحياة/حيوانفاتن حيدر عبد األمير عمران

57العامةعلوم الحياة/حيوانليث محمد شريف شعبان كاظم

29.25النفقة الخاصةعلوم الحياة/حيوانمحمد صالح عبد الصاحب ھادي

غالعامةعلوم الحياة/حيوانمصطفى علي سلمان مشكور

41النفقة الخاصةعلوم الحياة/حيواننبأ جاسم محمد رضوان

54النفقة الخاصةعلوم الحياة/حيواننور ماجد محمد رضا سلمان

36.2العامةعلوم الحياة/نباتايالف عماد عبد الحسين صالح

43.15العامةعلوم الحياة/نباتأطياف حسين عبد هللا

56.3العامةعلوم الحياة/نباتبسيم شمال فاضل عباس

35.6العامةعلوم الحياة/نباتخلود عيدان عبد الواحد تعبان

44.2العامةعلوم الحياة/نباتزمن عبد الحسين علي غافل

45العامةعلوم الحياة/نباتشھد بشير باھض عودة

39.1العامةعلوم الحياة/نباتمرثد ايھم صبري احمد

53العامةعلوم الحياة/نباتمؤيد عبد الحسين حمزة جماح

32.1العامةعلوم الحياة/نباتنور عبد الخضر صالل جاسم

52.5العامةعلوم الحياة/نباتھبه محمد عبد الواحد حافظ

غالعامةعلوم الحياة/نباتوفاء بھاء عبد الجبار عبد هللا


