
يةالمجموع الكلياالسم الرباعي واللقبت ز %100درجة المفاضلة النهائية %10درجة االختبار الشفوي %40درجة االختبار التحريري %50 من درجة مادة اللغة االنكلي 

6339145.2521975.25اسيل موفق كامل فليح الراوي1

625954527375اية عمر محمد علي الفهداوي2

5149438261074عبد الحميد عناد رجاء عبيد الكربولي3

ي علي عفتان الجميلي4 5478539.528673.5تبارك كرج 

5659541.2526673.25زينب محمود عدوان وكاع5

5718340.87524.5671.375فرح محمد محسن علي المعاضيدي6

6339145.2520671.25مريم فراس محمد احمد البوسماك 7

5218537.875256.569.375هاجر ذياب محمد ظاهر المحمدي 8

5479540.12521869.125ايثار احميد خلف محمد المعموري9

5908742.312521.5568.8125هاجر ضيغم دليان عطا هللا المعاضيدي10

4768134.812525867.8125نور ناظم عبيد فرحان العكيدي11

6069043.517767.5سارة محمد خليف ندى 12

4977535.7524766.75رانيا عبد زويد عبد هللا الجنابي13

يف خلف السعدون 14 5478339.37520766.375زينب حازم شر

5528339.687520665.6875رشا ناطق عبد هللا هويدي العبيدي15

4727133.937525.5665.4375علي حسون علي ظاهر16

ي17
ز
4918335.87521864.875مأمون محروس نصار غايب المشهدان

5119437.812521664.8125محمد جسام محمد عبد الدليمي18

4849936.437521764.4375سهاد عبد احمد ظاهر الجميلي 19

5567239.2517.75764منز رحيل عبد حمد الحلبوسي 20

5618840.562516763.5625وفاء ماجد عبد الجبار عطية 21

5218537.875214.563.375رويدا ماجد كاظم شارع الحلبوسي22

4857334.87520862.875حنين هاشم محمد عليوي السلماني23

4687233.7523662.75هديل نزهان كصيل خليل24

5058036.562520662.5625مصطفز عبد هللا احمد مرعي 25

5516438.437517762.4375فاطمة نافع عبد الرحمن هالل الكربولي26

4809435.87518.5862.375منة هللا وضاح ساطع حسين الدوري27

ي 28
ز
5047836.37521562.375سيف مؤيد خالد نوار العساف

5137536.7518.5762.25فاروق حسن محمد عدوان العبيدي29

4847434.87522.25562.125ابراهيم محمد سهام رشيد 30

539853920362غفران خميس طه مخيلف الصميدعي 31

4916434.687520761.6875سىه فالح ابراهيم دهام 32

5977942.2514561.25احمد حسان رؤوف حمد العكيلي33



ي34
ز
4988836.62517.5761.125طيبة موفق اسماعيل محمود العلوان

ي 35
ز
558824015661تغريد صفوك حماد هراط الجوعان

4817834.937520660.9375مريم وجدي جمعة 36

 السابولي 37
ز 5599540.87516460.875عبد الرحمن علي حسي 

ي 38
ز
5338638.687518460.6875عمر ثائر صالح محمد السلمان

5417738.6252260.625سمية عدنان عثمان جراد الراوي 39

5078436.937519.5460.4375عرفان محمد رديف سلمان 40

5658940.87515.25460.125بكر فايق دهام محمود الراوي41

ي42
ز
ي رسمي كسار كريم الجوعان

ز
4816434.062521560.0625تهان

5668640.7514559.75عبد الرحمن جمعة ناصر حمد الكربولي43

4977535.7520459.75رياض نوري عكلة حمادي النمراوي 44

5046835.7521359.75بهجت سلطان مفلح عباد العبيدي45

5536738.7516559.75مكارم محمد عبد حمادي المحمدي 46

5268438.12514.5759.625صفا موفق رجب بكري الكبيسي 47

ي48
 
5098537.12516.5659.625اية ايرس ابراهيم عبد الجليل البيان

5247637.517559.5رانيه زياد ارحيم خليل المحالوي49

ي 50
ز
ز طه المشهدان 4986335.062517.25759.3125غصون احمد امي 

5218437.812515.5659.3125مهند عقبة نافع عبدو51

5248838.2515659.25نجالء ثامر عذاب حمد الجابري52

5539040.187512759.1875مصطفز فايز ممدوح عطيوي الكبيسي53

ز 54 4949336.6875166.559.1875محمد جمعة ابراهيم حسي 

ي 55
ز
5118737.37517.5458.875اسماء كامل نوار كردي العساف

4657533.7518758.75سمية ستار صالح مخلف الدليمي 56

5068236.7515758.75رسل صالح حايف نايف الكربولي 57

5446838.2515.5558.75عال طالب فرهان جسام الفهداوي 58

5117136.37519358.375غدير عالء عمر سعد الخويطر 59

4777334.37518658.375زينب حمدي صالح حمدان60

ز العيساوي61 5837841.312511658.3125محمد احمد ابراهيم حسي 

5497338.87512757.875رسل عبد السالم محي عبد هللا القيسي 62

5226636.7521057.75زينب احمد حمود حسين الدليمي63

5298338.2512.5757.75ربا كمال نجم عبد هللا النعيمي64

ي 65
ز
5798941.7512457.75احمد نزهان مخلف شالل السلمان

490863616.5557.5شفاء عبد الناصر حسين محمد المشهداني66

ز ابراهيم صالح خلف الفهداوي67 4757734.517657.5يقي 

5226136.437517457.4375مصطفز احمد محمد ابراهيم البكاري 68



ي 69
ز
ي السلمان

ز
5598540.2513457.25يوسف شهاب احمد طرف

4918736.12516557.125رأفة وليد خالد عبود العلواني70

5618140.12513457.125حياة خالد حمد عبد المجيد المول 71

ي72 5127336.562515.5557.0625هند رياض عباس غيدان اللهين 

5648040.2512.75457خبيب عايد يونس73

ي74 5258037.812514556.8125نور عبد محل عبد الفراج 

4736433.562518556.5625امنة عيس محمود عبد الكبيسي 75

4866234.2517556.25طيبة سعدون عواد عني  المحالوي 76

ي 77 5027235.87513755.875اشواق حازم محمد عيدان االعرج 

ي78 ي عبد الجادر خليل االعرج 
ز
4987435.7513755.75اسماء هان

5087836.62513655.625سعد وايل كسار شحان العبيدي79

5557139.1259.25755.375نور نعمة محمد شالل80

ي81
 
4567933.437517.75455.1875محمود خليل حمودي مصلح الطان

5237237.187511755.1875مروان معن يوسف علي82

5398939.2512.75355احمد محمود خلف عباس الحلبوسي83

494663514655هالة خالد عبد االله حمدان الدليمي 84

5606138.812511554.8125رانيه عدنان بدري 85

5378338.7511554.75رجاء نعمة مطر محمد الجريصي86

5458339.2511.5454.75احمد ابراهيم صباح عثمان الكبيسي87

4847234.7515554.75رجاء حامد محسن88

5146436.12512.5654.625طيبة عماد محمد نايل المحمدي 89

5016935.62513654.625ختام محي حمد هللا صايل العامري90

4726433.517454.5هبة صالح سليم عويد العبيدي 91

4818735.513654.5اسالم فوزي تركي خليفة92

4866534.437520054.4375رانيا رياض خضير احمد الخزرجي93

4978436.312512654.3125ايات عبد صالح عبد الصميدعي94

يف عبد هللا 95 5466738.312512454.3125ايالف نواف شر

ز العيساوي96 5077336.251854.25مني  مهدي عبد حسي 

4627033.2516554.25سفيان يزن سويدان دواس العيساوي97

5537539.2510554.25اروى فائز عبد الواحد فياض 98

5277637.687512.5454.1875سيف مصطفز جميل جاسم 99

5306437.1259854.125عمر صبحي خميس جمعة الهيتي100

5258538.12510654.125اسالم احمد حروش سمي  الدليمي 101

4978136.12511754.125رسل خليل عمر عبد العامري 102

4978036.062511754.0625رانية حسن صباح حردان العبيدي103



5567239.2511.75354عبد الرحمن سعد صالح عارف الجليباوي104

4637133.37515.5553.875عبد الرسول عبد الرزاق خليفة محيسن الحلبوسي105

4768134.812514553.8125مريم محمد نوري ابراهيم العاني106

5177236.812512553.8125مصطفز حميد عطية سليمان 107

5048336.687511653.6875انس اكريم شمران محسن الزوبعي 108

4747834.517253.5عبد هللا محمد عبد الرزاق علي العاني109

583734112.553.5دعاء حميد فالح خلف العيساوي110

ي111
ز حمد الهين  4969236.7511.5553.25محمد طه ياسي 

4887535.187512653.1875سوسن خميس اسود حمد السلماني112

ز 113 4597033.062514653.0625فاطمة عبد الرحمن طه ياسي 

5096535.87513452.875عمر حازم عزيز عبد هللا العامري114

5307737.93758.5652.4375سارة حازم عبود محيسن الرواي 115

5036335.37514352.375عبد الجبار عبد السالم عبد الجبار الشمري 116

4726633.62513.75552.375مرتضز عماد صايل ماجد االسلمي117

4436431.6875137.552.1875هيثم عبد الجبار عذال تركي العبيدي118

5337437.937513151.9375فرح فاضل فرج حماد العبيدي 119

5226836.87513251.875االء طه مصلح ظاهر العلياوي120

4908235.759751.75اشاء خالد رجب حمود الكبيسي 121

4607133.187511751.1875رسل محمد عبد مجول122

ز فائق كاظم123 466623313551يقي 

4476231.812512750.8125سجى مروان نعمة فرحان الراوي124

5527739.31256.5550.8125وسن صبحي رجب حجاب الحيالي 125

5006835.511450.5عبي  عدي مدلول رعيان المعاضيدي126

5598540.256.25450.5احمد محمد حديد علي الحلبوسي127

5146936.437511350.4375مشارق قيصر حسن حمد النائلي128

ز حمادي الفهداوي129 4846334.187511550.1875زينة جمال حسي 

5366737.687510.5250.1875شهد ليث عيد احمد الكبيسي 130

4906334.56258.5750.0625ميس رشيد عبد الجبار احمد131

5576138.6258349.625احمد كريم مهيدي مروح الجليباوي 132

ي 133 5697240.06257.5249.5625زيد جمعة عبد هللا عواد االعرج 

5045735.062510.5449.5625نور عمي  عبد الحكيم صالح134

ي135
ز
5067436.258549.25كوثر خالد عبد الواحد حمودي المشهدان

4886034.2513249.25عمر طارق خشان مجول الراوي136

5247037.12510249.125سارة محمد داود سلمان الراوي 137

ي138
ز
4957435.562594.549.0625غفران نصيف جاسم محمد الشعبان



4976234.93758648.9375وسام محمد جاسم عبد هللا العيساوي 139

 علي الكبيسي140
ز 4837534.8751448.875ضح مؤيد حسي 

4876334.37510.5448.875بلقيس احمد عبد الكريم عبد القادر 141

5566138.56257348.5625نور فزع ساير رميض الجابري 142

4716433.437511448.4375ضياء محمد عيفان خليفة الجميلي143

4886134.312510448.3125حنان عبد اللطيف عسكر تمي  الداموك 144

4857835.187511248.1875عمر اسماعيل محمد حمد العبيدي145

4746333.562511.5348.0625رفاه عبد الكريم عبد الجليل سعيد الدوشي146

ز المحمدي 147 ز حسي  4756733.87511347.875نور طه ياسي 

ل درويش148 ز 4776533.87510447.875فراس نوري ميز

ز149 4766533.81258647.8125براء اسماعيل جاسم حسي 

5017135.754.75747.5رقية عامر عراك 150

5117436.56256.75447.3125براء عمار عبد اللطيف موس 151

4868235.56.75547.25نوار صباح نوار صالح152

ي153 ف احمد الفراج  5567139.18753547.1875ايالف رحيم مرسر

ق ضياء احمد خلف العبيدي154 4416531.62510.5547.125استي 

ي155 4707333.93756746.9375شيماء باسم احمد خلف الذيان 

5217036.93751046.9375محمد صالح سالم خليفة الكبيسي156

5306937.43753.25646.6875مريم احمد محمد 157

4916634.81257.75446.5625مروة مأمون سعيد سعد هللا الراوي 158

ي مهدي الدليمي 159 4886834.758.5346.25ريام عادل كرج 

ي 160
ز
5107036.256446.25حيدر ياش سلمان حمادي العان

4747434.258446.25هديل احسان علي جاسم الجبوري 161

5117436.56256.5346.0625ايمن حميد مجبل شندوخ162

ي163
ز
5087036.1258.75145.875صفا غيث حميد هويدي الجوعان

4676833.43758445.4375عالء خلف مجباس جاسم العيساوي164

4996335.1258245.125علي وليد فهد عبد الحميد165

ي166
ز
4637433.56255.5645.0625غفران بيان محي حسن الشوان

50472367245مصطفز احمد صالح محمد167

ي168
 
4766733.93759244.9375اركان سمي  اسكندر محمد الطان

ز 169 5406737.93754344.9375سح  كاتب حميد عفي 

5056235.43755.5444.9375ضح احمد عليوي جايد 170

4658434.31255544.3125ايمن علي محمود سليمان الدليمي 171

ي172 4687934.18754644.1875سارة خالد حسن سويد الحرن 

4657333.6256.5444.125اميمة فالح ادهام جبار المحمدي173



4977535.753.25544والء توفيق صالح علوان الجميلي174

4916034.43754.5543.9375محمد فائز احمد مجيد الكبيسي 175

ي 176
 
ف 4316230.81257643.8125غدير يوسف رجا شر

 علي العبيدي 177
ز 4716033.18758.5243.6875اوراس باعث ياسي 

ى محمود حماد عويد الدليمي 178 4678234.31256343.3125برسر

4676533.256443.25مروة محمد نوري ابراهيم العاني179

ز مصلح عباس عبد180 4717133.8755.25443.125حني 

ي الزوبعي181
5226836.8753342.875احمد محمد كريم مفضز

4847034.625842.625قتيبة سامي شهاب اسعد182

ي 183
ز
ز حامد السلمان 4856434.31255342.3125بشار علي حسي 

46464334542فاتن ثائر احمد عريان184

ز محمد فرحان المحمدي185 5117936.8753.75141.625محمود ياسي 

5679241.187541.1875امنة محمد يحن  حمادي العيساوي 186

4646633.125841.125دنيا حميد فالح خلف العيساوي187

4747434.254240.25رنده مشعان احمد188

ي189
4966635.1252340.125محمد احمد حمدي احمد العكاسر

555854040روان ساهر زيدان فياض العبيدي 190

4936134.6251439.625علي خليل ابراهيم صالح191

ي 192 5238437.937537.9375اكرم مظهر دهام فاضل اللهين 

516763737مريم عبد الصمد حاتم احمد الجميلي 193

516763737مريم عبد احمد حاتم احمد 194

509833737دعاء رحيم عبد هللا عبد195

5177336.87536.875عمر منصور حماد فرحان 196

ي197
ز
5166536.312536.3125االء رسمي محمد خلف السلمان

5136836.312536.3125كاظم خميس عبد حمادي198

4937035.187535.1875عدي صدام مطلب محمد البو حمر 199

ي 200
ز
4687233.7533.75هديل فرحان كحيل خليل الجوعان

4456932.12532.125عطور عبد الستار محيميد علي201


