
تيب عىل القسمالمعدلاسم الطالب المالحظاتالنتيجةعقد او متطوععدد االطفالالحالة االجتماعيةنوع الدراسةالمحافظةاسم االمالتر

بية1 وجةالصباحيةصالح الدينمديحة دمحم رميضاألول90.16خمائل عىلي حمد ارميض العباخي2007علوم الحياةالتر ز مرشح اصيل48ال2متر

بية2 وجةالصباحيةصالح الدينعلية سلطان عبداألول88.284شفاء عباس حمد مرعي العيساوي2010علوم الحياةالتر ز مرشح اصيل48نعم3متر

بية3 وجةالصباحيةصالح الدينصبيحة بدران حميداألول82.612نور الهدى كامل يوسف حميد العباخي2013علوم الحياةالتر ز مرشح اصيل44نعم2متر

بية4 وجةالصباحيةصالح الدينكميلة الطيفاألول89.243مواهب مرعي جبوري احمود البدري2015علوم الحياةالتر ز مرشح اصيل42نعم2متر

بية5 ي2012علوم الحياةالتر
ز
مرشح اصيل41نعمالصباحيةصالح الدينفاطمة ايوب توفيقاألول91.514سارة فائز حسن عباس الشامان

بية6 مرشح اصيل41نعمالمسائيةصالح الدينفريال جبورياألول85.818ريم عىلي احمد حبيب العيساوي2012علوم الحياةالتر

بية7 ي2016علوم الحياةالتر وجةالصباحيةصالح الدينخلودة مهدي صالحاألول87.85خنساء دمحم عىلي الطيف الدراج  ز مرشح احتياط40نعم1متر

وجةالصباحيةصالح الدينمجوده مهدي صالحاألول87.65لينا مطر ابراهيم صالح2015التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية8 ز مرشح احتياط38ال0متر

بية9 مرشح احتياط38المسائيةصالح الديناديبة عجيل حسناألول79.496نور عبد الكريم مجيد لطيف2013علوم الحياةالتر

بية10 ي2019علوم الحياةالتر
ز
وجالمسائيةصالح الدينسعاد عىلي دمحماألول87.85فؤاد يونس جاسم مرزوق العان ز مرشح احتياط37ال3متر

بية11 ة عبد المجيد عباساألول86.42شهالء نعمان خضز مهدي البازي2017علوم الحياةالتر وجةالصباحيةصالح الدينامتر ز مرشح احتياط37ال1متر

بية12 ي2014علوم الحياةالتر
 
مرشح احتياط37الصباحيةصالح الدينصفية جاسماألول85.568علياء يونس عبد هللا محمود السامران

بية13 ي84.838رافد ماجد مخلف حسن البازي2011علوم الحياةالتر
ز
وجالصباحيةصالح الدينهند يونسالثان ز 37نعم3متر

بية14 ي جاسم نصيف جاسم2014علوم الحياةالتر
ز
37الالمسائيةصالح الدينلمعان اسماعيلاألول72.641هان

وجةالصباحيةصالح الديناسماء احمد سمتر األول95.04ايمان عبد القادر عطا هللا عبد2019التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية15 ز 36نعم0متر

بية16 ي2019علوم الحياةالتر
ز
وجالصباحيةصالح الدينازهار صالح علواناألول86.79مصطفز بكر دمحم خلف الرحمان ز 36نعم0متر

بية17 ي2012علوم الحياةالتر
ز
ي87.317ميسم ابراهيم مهدي نيسان النيسان

ز
وجةالصباحيةصالح الدينسعاد احمد خضترالثان ز 35نعم2متر

بية18 ز محمود عبد اللطيف المراد2016علوم الحياةالتر ياألول79.479صفا معتر
ر
35المسائيةصالح الدينسناء عبد الستار رزوق

وجالمسائيةصالح الدينانتصار فرحان عبد هللااألول94.01عبد القدوس رشيد عبد المجيد عبود2020التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية19 ز 134متر

34نعمالمسائيةصالح الدينكميلة محمود مهدياألول93.48عبتر حسن احمد مهدي2019التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية20

34الصباحيةصالح الدينعربية صادق مهدياألول89.65دانية سعدي عبود احمد ال نيسان2017التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية21

بية22 ي2007علوم الحياةالتر
 
ي86.10سعدية جمال قادر عيطان السامران

ز
يالثان 34الصباحيةصالح الدينناطقة عريب 

بية23 ز دمحم البازي2017علوم الحياةالتر 34الالمسائيةصالح الدينخالدة حامد خليلاألول79.18عىلي محي ياسير

بية24 ية حميدي ابراهيماألول92.77براق دمحم شوكت مجبل العباخي2018علوم الحياةالتر 33الصباحيةصالح الدينختر

بية25 ز العباخي2020علوم الحياةالتر وجالمسائيةصالح الدينسعدية فاضل عىلياألول84.36دمحم حاضز حمد حسير ز 33ال0متر

بية26 33الالمسائيةصالح الدينسناء عىلي حسناألول76.92صالح عيدان علوان عبود البو وحيد2018علوم الحياةالتر

بية27 ي شاكر محمود البازي 2009علوم الحياةالتر ي87.690جيهان ناج 
ز
 عىليالثان

ز 32الصباحيةصالح الدينايمان حسير

بية28 ي84.793مقداد نزهان محمود حبيب العباخي2012علوم الحياةالتر
ز
ة جاسمالثان وجالمسائيةصالح الدينمهتر ز 32ال1متر

31الصباحيةصالح الديننغم ايوب ظاهر األول95.85كمال مصطفز طيوب حمود البدري2020التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية29

بية30 ي الدوري2020علوم الحياةالتر
ر
ياألول93.32احمد عبد الرزاق احمد رزوق

ر
31الصباحيةصالح الدينثامرة حميد رزوق

بية31 ي85.947هدى رشيد توفيق خضتر الدوري2010علوم الحياةالتر
ز
31الصباحيةصالح الدينمثال دمحم هاشمالثان

بية32 ز عبد الغفور الخالدي 2013علوم الحياةالتر ي80.452ايمان عماد دمحم امير
ز
وجةالصباحيةدياىلليىل خورشيدالثان ز 31ال1متر

ي90.13ايمان لطيف تفاح طعمة2016التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية33
ز
وجةالمسائيةصالح الدينرقية عباس طعمهالثان ز 30نعم1متر

ز2016التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية34 ي88.16بان كاظم رشيد حسير
ز
ه حمود صالحالثان وجةالصباحيةصالح الدينسمتر ز 30نعم1متر

بية35 ي78.826سارة عدنان جاسم احمد العباخي2015علوم الحياةالتر
ز
وجةالصباحيةصالح الدينفادية اسماعيل احمدالثان ز 30نعم0متر

ز2015التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية36 ي85.60هدى هادي احمد حسير
ز
وجةالصباحيةصالح الدينراحله حميد عبد المجيدالثان ز 29ال1متر

بية37 ي85.18صفا مجيد علوان جبارة2016علوم الحياةالتر
ز
وجةالصباحيةصالح الدينمياسة جاسم محمودالثان ز 28ال1متر

بية38 ي77.812ورس سعد خلف دمحم2016علوم الحياةالتر
ز
وجةالمسائيةصالح الديننوال فيصل عباسالثان ز 28ال1متر

ي94.18اروى عبد العزيز يحبر احمد ال عزوز2018التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية39
ز
ز طهالثان وجةالمسائيةصالح الديناسماء ياسير ز 27نعم0متر

بية40 ي2018علوم الحياةالتر
ز
ز النيسان ي89.58ايالف سعد خزعل حسير

ز
وجةالصباحيةصالح الدينحمدية حسن محجوبالثان ز 27ال2متر

بية41 ي78.975رشا حميد جاسم دمحم 2014علوم الحياةالتر
ز
27الصباحيةصالح الدينشفاء عبد الغفور محمودالثان

بية42 ي56.017وسام حماد قدوري حبيب 2014علوم الحياةالتر
ز
ية حمدالثان 27المسائيةصالح الدينختر

بية43 ز محمود حسن العباخي 2017علوم الحياةالتر ز ياسير ي81.72حنير
ز
26نعمالصباحيةصالح الدينوفاء حميد هادي الثان

سنة التخرجالقسمالكليةت
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بية44 ز طه عبد العباخي2013علوم الحياةالتر وجةالصباحيةصالح الدينغنية اسماعيلالثالث78.910نرسين ياسير ز 25نعم3متر

بية45 وجالمسائيةصالح الدينبدرة جمعةالثالث77.818يوسف عواد خلف جاسم العباخي2012علوم الحياةالتر ز 25نعم2متر

ي93.95دمحم عبد هللا حسن فحل الجبوري2019التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية46
ز
وجالصباحيةصالح الدينمهدية صالح حمدالثان ز 24ال0متر

ي91.95هدى دخيل عىلي محمود اسود2019التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية47
ز
وجةالمسائيةصالح الدينفاطمة حسن عبد هللاالثان ز 24ال0متر

ي اسماعيل حسن البازي2017التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية48
ي89.59غفران حفر

ز
24الصباحيةصالح الدينفاطمة وسام الدين قوام الثان

بية49 ي83.23سح  ضياء بدري احمد2020علوم الحياةالتر
ز
ى خواف فراسالثان وجةالمسائيةبغدادبرسر ز 24ال1متر

بية50 ي2007علوم الحياةالتر
ز
24الصباحيةصالح الدينسمية مصطفز توفيقالثالث81.34سعد صبار دحام احمد النيسان

بية51 ي76.47مناور دمحم حسون دمحم2017علوم الحياةالتر
ز
ز علوانالثان 24المسائيةصالح الديننعيمة حسير

ي94.83غادة عبد الرحمن محمود احمد2020التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية52
ز
وجةالصباحيةصالح الدينوسن ابراهيم فتوحالثان ز 23ال0متر

اس فرحان عبد هدوك البو مهدي2018التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية53 ي88.78نت 
ز
23الصباحيةصالح الدينعروبة جسوم احمدالثان

بية54 ي 2008علوم الحياةالتر
 
23الصباحيةصالح الدينخولة سلمانالثالث86.09االء دمحم عواد صالح السامران

بية55 وجالمسائيةصالح الدينبدرية ابراهيم محمودالثالث74.919دمحم مجيد حسن جاسم العباخي2011علوم الحياةالتر ز 23ال1متر

بية56 ي74.73رسمد يونس حسان عبد اغضيب2018علوم الحياةالتر
ز
23الالمسائيةصالح الدينعالهن حسن عبدالثان

بية57 ي86.67رسل عبد الستار احمد هيالن2019علوم الحياةالتر
ز
22الصباحيةصالح الدينليىل احمد عبد هللاالثان

بية58 22الصباحيةصالح الدينمثال دمحم هاشمالثالث83.900مها رشيد توفيق خضتر الدوري 2009علوم الحياةالتر

بية59 ي2019علوم الحياةالتر ي82.16مصطفز ابراهيم خلف يعقوب الجركح 
ز
22المسائيةصالح الدينرقية احمد جاسمالثان

ي93.62مائدة دمحم عبد الخالق حسن العباخي2020التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية60
ز
21المسائيةصالح الديننداء كامل ابراهيمالثان

بية61 ز نايل2020علوم الحياةالتر ي91.28ارساء عىلي حسير
ز
21الصباحيةصالح الدينفضيلة دمحم خضترالثان

بية62 21المسائيةصالح الديننورية ابراهيمالثالث81.311بسمة دمحم عباس دمحم العباخي2010علوم الحياةالتر

بية63 ي2011علوم الحياةالتر
ز
20الالصباحيةصالح الدينسهام اسماعيل عىليالثالث81.425ورقاء فائز توفيق حسون النيسان

بية64 19الصباحيةصالح الدينمكية محمود دمحمالثالث84.785اسيل احمد مصطفز دمحم العيساوي2012علوم الحياةالتر

بية65 ي2014علوم الحياةالتر
ز
وجةالصباحيةصالح الدينجيهان فاروق محمودالثالث75.889احكام خلف احمد علوان النيسان ز 19ال0متر

زالثالث84.96شموس وهيب ابراهيم عىلي2016التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية66 وجةالصباحيةصالح الدينبري  هان عبد الهادي حسير ز 18ال1متر

بية67 وجةالصباحيةصالح الدينسهيلة دمحمالثالث82.24اسماء مهدي صالح عويد2016علوم الحياةالتر ز 18ال1متر

بية68 18نعمالصباحيةصالح الدينتمورة صالح دمحمالثالث78.126بردى انور جاسم دمحم البازي2015علوم الحياةالتر

بية69 وجالمسائيةصالح الدينخالدة ابراهيم طعمةالثالث74.62دلف اسعد عبد الرحيم دمحم الصالح2017علوم الحياةالتر ز 18ال2متر

بية70 ي2016علوم الحياةالتر
 
وجةالمسائيةصالح الدينحمدية دمحم محلالثالث72.724ايمان سيف الدين عبد الحافظ عبد الرزاق السامران ز 18ال1متر

بية71 17المسائيةصالح الدينالهام يوسف رشيدالثالث54.752عمر اياد دمحم 2014علوم الحياةالتر

بية72 ي 2017علوم الحياةالتر
ز
وجةالصباحيةصالح الدينرسية احمد عبد هللاالثالث81.38رقية صالح حسن صالح الشامان ز 16ال0متر

بية73 ي طعمة حبيبالثالث73.70سعاد احمد جاسم شالل العباخي2018علوم الحياةالتر
ز
وجةالمسائيةصالح الدينكاق ز 16ال1متر

ي 2019التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية74
ر
وجةالصباحيةصالح الدينايمان صالح دمحم الثالث92.92سىه جميل مجيد سطوان البو رزوق ز 115متر

بية75 ز عبد الرحمنالثالث89.58ذكاء عامر محمود عبد الرحمن الريس2018علوم الحياةالتر وجةالصباحيةصالح الدينليىل حسير ز 15ال0متر

15المسائيةصالح الديناسمه حسام حسنالثالث88.94اسيل صالح محمود مهدي2016التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية76

ي2017التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية77
 
ز مهديالثالث87.38طيبة صدام عبد الهادي عبد اللطيف السامران 14الصباحيةصالح الدينهناء ياسير

بية78 14نعمالمسائيةصالح الدينصبيحة جلعوط حسنالثالث80.31دمحم حسن دمحم حسن العباخي2019علوم الحياةالتر

ي2018التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية79
 
13المسائيةصالح الدينغنية دحام عىليالثالث92.80ندى عبد السالم مزعل حمادي السامران

13الصباحيةصالح الدينمياسة جاسم محمودالثالث87.63انس مجيد علوان جبارة العباخي2018التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية80

112المسائيةصالح الديناحكام غانم يوسفالثالث90.44ايناس احمد جاسم دمحم2020التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية81

12المسائيةصالح الديننومة دمحم احمدالثالث89.13احمد عبد الرحيم حسن حمادي البو شامان2019التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية82

بية83 12الصباحيةصالح الدينندى جعفر عبد الرزاقالثالث86.10سارة هاشم ساهي حسن المجمعي2019علوم الحياةالتر

11الصباحيةصالح الديننهلة حسن حمدالثالث92.89عبد المجيد حميد خلف حماش2020التحليالت المرضيةالعلوم التطبيقية84

بية85 11الصباحيةصالح الدينخالدة سلمان حبيبالثالث90.58زينب شاكر احمد حبيب2020علوم الحياةالتر

بية86 11المسائيةصالح الدينعواطف عباس احمدالثالث81.68اية رائد عباس عىلي2020علوم الحياةالتر


