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 درجة االختبار التنافسي  الطالب ت

 85 يوسف عالء عسكر عبود 1

 84 سارة عماد عواد حسن 2

 84 عمر احمد ساكن عبد اللطيف 3

 83 ابو بكر جالل طه محمود 4

 81 ايات صافي فياض محمد 5

 78 طه جمال شاحوذ عايد 6

 77 لمى ماهر عرميط خشمان 7

 75 الرا مزهر حمد نايف 8

 73 احمد خاشع ناجي عبد اللطيف 9

 72 وعد علي حسين خليفة 10

 70 محمد سعد ابراهيم نده 11

 69 سجى منعم جياد نايف 12

 66 عبد هللا باسم هالل حماد 13

 66 محمد جاسم محمد عبد 14

 65 محمود محمد نواف زغير 15

 65 مغفرة عبد الحميد عباس ابراهيم 16

 63 ميسره ماجد سليمان حمود 17

 61 حسن كنعان رؤوف رجب 18

 60 اية محمد عبيد حميد 19

 59 عبد هللا نبيل عبد الرزاق مجيد 20

 57 بشرى صبري فصيح مزعل 21

 56 سارة عناد جار هللا عباس 22

 56 هدى باسل عبد الغني سعيد 23

 55 محمد ثامر محمد صالح 24

 55 مالك سالم جبير داود 25

 55 ميسم خميس صالح منصور 26

 55 نور صباح عكلة نده 27

 55 هديل كامل صابر نعمان 28

 54 ذكاء ياسين عباس غافل 29

 54 نور عمار وادي جبير 30

 54 هند حسان احمد حسن 31

 54 هيام عبيد كرحوت علوان 32



 51 فوزية عبد الكريم ناصر مخلف 33

 50 عمر محمد صدام محمد 34

 49 اسماء ناجي صالح فرحان 35

 49 ثائر خليل ابراهيم فياض 36

 49 سارة صابر مهدي خلف 37

 49 مريم دحام خليفة محمد 38

 49 هديل هاشم ابراهيم سلمان 39

 48 غربي خليفةعبد هللا محمد  40

 48 محمد عبد الستار محمود صالح 41

 47 اثار نوري خليفة محيسن 42

 47 ازهار سلمان داود سلمان 43

 47 استبرق حبيب عاشور خلف 44

 47 نور عبد الوهاب غازي عباس 45

 46 محمد صالح محمد مغير 46

 46 محمد ناجي سالم عطا هللا 47

 45 حنين حاتم عودة عبد 48

 45 سهى حافظ خلف صالح 49

 45 مصطفى صباح حمادي شبيب 50

 44 اية حسان ثابت عبد العزيز 51

 44 غفران زيدان ندا مجباس 52

 43 محمد حسن علي حمد 53

 43 هبه احمد علي حديد 54

 42 اية رافع غركان علي 55

 42 حذيفة عيادة عجيمي عجيل 56

 42 علي شوقي وحيد ابراهيم 57

 42 محمود مجيد فهد صالح 58

 41 احمد كريم مهيدي صالح 59

 41 رقية عبد الحكيم جعاطة ناصر 60

 41 مريم رافع جاسم محمد 61

 41 ياسر نيسان بديوي حمادي 62

 39 انوار طارق عبد هللا هوبي 63

 39 سارة سعد محمد فياض 64

 39 منار صالح محمد نجم 65

 38 بهاء فريح بنيان شريمط 66

 38 رقية يوسف مجيد فرحان 67



 37 سحر حسن علي حمد 68

 36 سارة شكر محمود عويد 69

 35 اية احمد عبد الفتاح كامل 70

 35 اية علي عطا هللا حسن 71

 35 هدير فرات ياسين سالم 72

 34 حذيفة عامر فواز علي 73

 34 ريكان ثابت عفيف عباد 74

 34 سما نبراس امين ناصر 75

 34 عمر عماد عزيز محمد 76

 34 فراس حسين بنيان رزج 77

 33 ابو بكر فالح مهدي هادي 78

 33 اية عادل جهاد فرحان 79

 33 حنين سامي مخلف رمضان 80

 33 رقية ابراهيم اسماعيل عطية 81

 33 سند احمد الطيف جلعوط 82

 33 منار مجيد حسن علي 83

 33 مهند مظفر مخلف ساجر 84

 33 يقين سعد حامد رشيد 85

 32 جنيد ربيع محمد نايل 86

 32 عبد الرحمن ماجد محمد عواد 87

 32 عذراء عبد هللا حسين علي  88

 32 غفران خالد بندر فهد 89

 31 رفل حسين جسام حمادي 90

 31 رويدة رحيم مجيد عويد 91

 31 ابراهيم صالحسفيان مالك  92

 31 ضحى عبد القادر علي ظاهر 93

 30 انس سلمان ابراهيم حمادي 94

 30 انور صالح حميد فهيد 95

 30 سارة ليث عبد خلف 96

 30 صفا ليث فارس عبد الكريم 97

 30 فارس سعود بتال عبد 98

 29 افنان عالوي جياد عبد هللا 99

 29 جنان سعد مزبان خلف 100

 29 ليث علي صالح سليمان 101

 28 حنين عماد خالد سطام 102



 28 سجى موسى جاسم حمادي 103

 28 عبد هللا سعود عبد العزيز محمد 104

 28 نسيم عبد السالم خليف حمد 105

 28 يحيى منذر شوكت عبد الكريم 106

 27 اية حامد ياسين محمد 107

 27 هند وليد كريم كردي 108

 26 محمد زيدان جربوع حميد 109

 26 مها طالب كردي روضان 110

 25 احمد عبد بديوي صالح 111

 25 بالل محمد رميض 112

 25 غيداء خالد فخري حمود 113

 25 محمد حمد زغير هندي 114

 25 مصطفى مؤيد مصلح عثمان 115

 24 اميمة احمد شاهر فرحان 116

 24 نبا عبد فرحان حمد 117

 24 هجران محمد احمد خلف 118

 23 قصي محمد مشعب عبد 119

 23 مريم محمود حبيب كذه 120

 23 مصطفى عبيد صالح فياض 121

 22 امنة احمد جدعان فرحان 122

 22 مصطفى احمد ابراهيم خلف 123

 21 بكر احمد عودة سليمان 124

 20 مجيد حكمت كرجي فرحان 125

 19 عودة احمد عامر حسين 126

 19 استبرق محمود مخلف رجه 127

 19 اياد عماد شيحان عمر 128

 19 روزه حامد عبد االله عبد الحميد 129

 19 عباس ابراهيم عناد عبود 130

 19 مهند حمود زيدان خلف 131

 19 هجران عبد الكريم ابراهيم خلف 132

 18 احمد غالب بركات عز الدين 133

 17 جراد رجب ضحى باسم 134

 16 انسام محمود قوطي ابو كذيلة 135

 15 ايالف سلمان جاسم حمادي 136

 15 سجى هادي خليل ابراهيم 137



 15 عائشة جبر حسن علوان 138

 15 يقين كامل محمود شمران 139

 14 عذراء محمود لطيف محمد 140

 14 محمود خالد فتحي عبد الكريم 141

 13 اسماعيل زيدان خلفمريم  142

 12 احمد كريم حسين علي 143

 12 بدور صباح عبد سالم 144

 11 مروج محمد حميدي حمد 145

 10 سوالف سعد عبد هللا مطلب 146

 10 عبد الرحمن حاتم موسى حمد 147

 10 محمد وليد كريم عبد هللا 148

 9 سجى احمد محمد جاسم 149

 9 عليغادة فاضل محمد  150
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